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The purposes of this research were to find 1) the level of the administrators’ leadership 
in the schools under Bangkok Educational Region 3, 2) the level of the teachers’ quality of work life in 
the schools under Bangkok Educational Region 3, 3) the administrators’ leadership affecting the 
teachers’ quality of work life in the schools under Bangkok Educational Region 3. The samples were 
40 schools under Bangkok Educational Region 3 .The respondents were administrators, assistant 
administrators, and regular teachers, 280 respondents in total. The research instruments were 
questionnaires on the administrators’ leadership based on the viewpoints of Bass and Avolio and the 
teachers’ quality of work life based on the viewpoints of Walton and Boon sang Chirapakorn. The 
statistics applied in data analysis were percentage (%), mean (Χ ), standard deviation (S.D.) and 
stepwise multiple regression analysis.   

The   findings revealed as follows: 
1) The administrators’ leadership in the schools under Bangkok Educational Region 3 , 

as  a  whole, was at the high level. 
2) The teachers’ quality of work life in the schools under Bangkok Educational Region 

3, as a whole, was at the high level. 
3) The administrators’ leadership  affecting  the teachers’ quality of work life  in the 

schools under Bangkok Educational Region 3, as a whole , was found that the administrators’ 
leadership in charismatic,  inspiration, and intellectual stimulation, affected  the teachers’ quality  of 
work life  in schools , at .05 level of significance. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเกิดขึ้นหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ

ปกครองและการศึกษา  ในแตละดานนั้นมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  ทําใหสังคมไทยไดรับผลกระทบไป
ดวย  จําเปนที่การจัดการศึกษาของประเทศจะตองเรงพัฒนา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาคนใน
ประเทศใหใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางคุณภาพในสังคมที่เปลี่ยนแปลง  และรวมมือ
แขงขันไดอยางเหมาะสม   ซึ่ งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดบทบัญญัติที่เปนแนวนโยบายการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงไวอยางชัดเจน  ที่จําเปนจะตองใชกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเขาดําเนินการ เพื่อให
สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและจริงจัง   โดยในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่ 9  (พ.ศ.
2545 - 2549)  ที่มุงพัฒนาการศึกษาใหเปนการสรางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ “คน” ใหมี
ศักยภาพสูงสุดในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคมและประเทศชาต1ิจากผลการปฏิรูปการศึกษากรม
สามัญศึกษาซึ่งไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะในดานการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคกรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ดังนั้นเพื่อใหองคกรของกรม
สามัญศึกษาดําเนินการตามภาระหนาที่ปจจุบัน  และ    สามารถปรับเปลี่ยนเขาสูโครงสรางองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2545-2549  
ตามโครงการปรับปรุงงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   ซึ่งทุกแผนดังกลาว  “มุงเนนคน ใหเปนคนดี เกง 
และมีความสุข  และมุงสรางสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ  3  ดาน  คือ  สังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน2  การบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน  
มีองคประกอบหลายอยางที่จะชวยใหองคหรือสถานศึกษาอยูไดอยางมั่นคง     มีความเจริญกาวหนา
และพัฒนาขึ้น องคประกอบที่สําคัญที่ขาดเสียไมไดเลย    คือ ผูบริหารและบุคคลในองคกร  ซึ่งผูนํานั้น
จะตองเปนผูนํารูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปในปจจุบัน    ดังนั้นผูนําจะตองเปนผูนําแบบ
ปฏิรูป 
                                     
 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ.2545-2549) 
(กรุงเทพ:สกศ.,2545). 
 2 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
กรมสามัญศึกษา   (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 2545), 1. 
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(transformation  leadership) โดยการใชกระบวนทัศนทางการบริหารและคุณลักษณะที่เดนชัดอยาง
นอย  3  ประการ ดังนี้ 1) เกงงาน คือความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมีความยืดหยุน   2) เกงคน 
คือสามารถอานความรูสึกหรือความตองการของผูคนไดอยางรวดเร็วและแมนยําซึ่งสามารถจูงใจที่ดีใน
ลักษณะ” งานไดผล คนเปนสุข “บนพื้นของความเปนธรรม 3) เกงคิด คือ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มี
วิสัยทัศนกวางไกล     เพื่อจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนในองคกรได 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

                 
    การกาวเขาสูยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคที่มีการเปลี่ยนอยางรวดเร็วในทุกๆดานไมวา จะเปน

ผลจากความกาวหนา ทางเทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม ที่สามารถแพรกระจายขาวสารขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว ประกอบกับการแขงขันที่รุนแรง ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลกระทบโดยตรง
ตอความอยูรอดขององคกร ฉะนั้นองคกรใดที่สามารถยืนหยัดอยูได องคกรนั้นจะตองมีผูบริหารที่มี
วิสัยทัศนกวางไกล ตลอดจนมีความรูความสามารถในอันที่จะนําพาองคกรใหไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีในการที่จะเปนผูบริหารที่มีความรูความสามารถและ
การบริหารจัดการที่ดีไดนั้น  ผูบริหารควรจะมีความเปนผูนําอยูในตัว ซึ่ง ผูบริหารกับผูนําจะมีคุณสมบัติ
ที่แตกตางกัน 

    การบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน มีองคประกอบหลายอยางที่จะชวยใหสถานศึกษา อยู
ไดอยางมั่นคง  มีความเจริญกาวหนาและพัฒนาขึ้น เปนลําดับ องคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งที่
สถานศึกษาจะขาดเสียไมได ก็คือ ผูบริหารโรงเรียนยุคใหม ซึ่งเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในกระบวน
ทัศนทางการบริหาร ฉะนั้นความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในยุคปจจุบันจะตอเปนผูนําและปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยางมืออาชีพตลอดจนมุงทําประโยชนเพื่อสวนรวม  ความสําเร็จ
ของโรงเรียนซึ่งเปนองคกรขึ้นอยูกับปจจัยดานบุคคลเปนหลัก หากผูบริหารโรงเรียนมีภาวะความเปน
ผูนําที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแลว  โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็จะสูงขึ้น ซึ่งวิธีการหรือแนวทางเพื่อ
ชวยใหผูบริหารโรงเรียนพัฒนาความสามารถในการเปนผูนําได3 

สวนคุณภาพชีวิตของครู เมื่อครั้งอดีต อาชีพครูถือไดวาเปนอาชีพที่มีเกียรติไดรับการยกยองนับ
ถือจากบุคคลทั่วไป แตในปจจุบัน ภาพลักษณและความเขาใจเหลานั้นไดเปลี่ยนไปผนวก 

 
 
         3วินิตา ศุกระมูล,”ผูบริหารโรงเรียนยุคใหมกับความเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง,” 

วารสารบริหารการศึกษา มศว 2(พ.ค.- ส.ค. 2544): 33-36. 
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 กับความเลื่อมใสศรัทธาที่มีตอวิชาชีพนี้ ดูเสมือนวากําลังจะเลือนหายไปจากความรูสึกนึกคิดของคน
ทั่วไปสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ทําใหผูมีอาชีพครูตองมีภาระหนี้สินทวมทน 

    หนี้ทั้งหลายอาจเปนหนี้ที่เกิดจากความจําเปนหรือเปนหนี้ที่เกิดจากคานิยม ความฟุมเฟอย 
และการดําเนินชีวิตใหเปนไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เปนที่แนนอนวาการบริหารจัดการหนี้เหลานี้ 
ใหมีความคงสภาพหรืออยูในอํานาจการควบคุมของผูถือครองหนี้นั้น เปนปญหาที่อาจจะบั่นทอนหรือมี
ผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครูยอมจะเปนองคประกอบตอการยกระดับคุณภาพของครู
และการยอมรับของสังคม4 

    ดังนั้นบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารและหนี้สินของครู เปนปจจัยถวงที่มีผลโดยตรงตอ
คุณภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของครูประจําการในทุกระดับ  เมื่อการปฏิรูปการศึกษาได
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   

    ซึ่งกอนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อยูในการ
กํากับดูแลของกรมสามัญศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษาไดจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 
8 ( พ.ศ. 2540-2544 ) โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณคาและมีคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมตอสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  แตไมสามารถดําเนินการได หรือดําเนินการไดก็ไมสามารถ
บรรลุตามจุดประสงคที่กาํหนดไว  ซึ่งเปนผลมาจาก  การจัดสรรงบประมาณที่ต่ํากวาแผนที่กําหนดไว
จํานวนมากทําใหการพัฒนาการจัดการศึกษาดานการมัธยมศึกษา ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรซึ่งกรม
สามัญศึกษาไดดําเนินการประเมินผลและสรุปผลไดดังนี้   
      1.การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการมัธยมศึกษา   สรุปไดวา  อัตราการเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนรอยละ 58.28  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนรอยละ 52.34  ซึ่งอัตราการเรียนตอ
ต่ํากวาปการศึกษา 2540 รอยละ 2 และมีนักเรียนออกระหวางปจํานวนมาก  โดยในปการศึกษา 2542  
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนออกระหวางป รอยละ 4.20 เปนการออกไปศึกษาตอที่อ่ืน รอยละ 
1.87 และออกกลางคัน รอยละ 2.33  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายออก 
ระหวางป รอยละ 4.17  เปนการออกไปศึกษาตอที่อ่ืน  รอยละ 3.80 และออกกลางคันระหวางปรอยละ 
2.26  นอกจากนี้ยังพบวาในปการศึกษา 2542  มีนักเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  แลวไมจบ
การศึกษาถึง รอยละ  5.22  และนักเรียนที่เรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แลวไมจบการศึกษาถึงรอย
ละ 5.30    
 

4ชอบ  เข็มกลัดและคณะ,รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ป 
2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2546),2. 
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    2.การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ไดดําเนินการปรับปรุงและ      
พัฒนาโดยรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การศึกษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม  จาก   
ประเมินพบ วานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6   สวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสะสม เฉล่ียตั้งแต  2.00  ข้ึนไปต่ํากวาเปาหมาย   สะทอนใหเห็นวา การจัดการศึกษาในดานนี้ยัง
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
  2.2  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน     จากการประเมิน พบวา      นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวาระดับ  2.00  มีเพียงรอยละ  51.77   นอกจากนี้  
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ มีเพียงรอยละ  53.86 ซึ่งสะทอนใหเห็นวา  ยัง
ไมประสบผลสําเร็จ 

 2.3  การศึกษาเพื่ออาชีพ  จากการประเมิน พบวา     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ํากวาเปาหมาย 

 2.4  การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย   จากการประเมิน  พบวา  จํานวนนักเรียนที่
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนปกติวิสัยมีเพียงรอยละ  29.02 

 2.5  การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จากการประเมิน พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ยังอยูในระดับไมนาพอใจ 

 2.6  การศึกษาเพื่อประชาธิปไตย  จากการประเมินพบวา โรงเรียนสวนใหญไมผาน
เกณฑการประเมินดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

 2.7  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จากการประเมินพบวา โรงเรียนสวน
ใหญไมผานเกณฑการประเมินดานครูและผูบริหาร  มีครูและผูบริหารเพียงรอยละ 16.65  ที่มีผลงาน
ทางวิชาการตรงกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 
        จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาที่ผานมาในดานบริหารศึกษาในสวนของการจัดการ
มัธยมศึกษาอยูในระดับที่นาพอใจ ในสวนของคุณภาพการศึกษา พบวา สวนใหญยังไมบรรลุเปาหมาย
ใน “การพัฒนาคน”จําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ แนวทาง กระบวนการ และปจจัย
เกื้อหนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดานอยางเขมขน และตอเนื่องมากขึ้น แตในสวนที่เปนกลไก
และปจจัยเกื้อหนุนตอการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษา ยังไมประสบ 
 

 

5กระทรวงศึกษาธิการ,กรมสามัญศึกษา,สรุปผลการประเมินตามแผนพัฒนาการศึกษา,
ฉบับที่ 8(2540-2544)(กรุงเทพ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 17. 
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ความสําเร็จเทาที่ควรจําเปนตองมีการพัฒนาทั้งระบบและกระบวนการที่สอดคลองตอการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการ 
                จากงานการวิจัยเรื่อง“การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน      
โรงเรียนมัธยมศึกษา” ของกองแผนงาน กรมสามัญศึกษา สรุปไววา การจัดการศึกษาขั้นฐาน ในชวงป
การศึกษา 2540-2544 ซึ่งจัดทํา เดือนกันยายน 2545 พบวามีปญหาสําคัญ 5 ประการดังนี้ 

      1. ความไมเพียงพอของทรัพยากร ทั้ง เงิน  บุคลากร  วัสดุ ครุภัณฑและอาคารสถานที่ 
      2. ความไมเทาเทียมของทรัพยากร 
      3. ความแตกตางของมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน 
      4. การกระจายโอกาสในการศึกษาตอ บางพื้นที่ยังมีขอจํากัด 

                   5. การกระจุกตัวสมัครเขาเรียนในโรงเรียนบางโรงมากเกินไป แตบางโรงนักเรียนสมัครไม
เต็มแผน 6        

ปญหา 
        จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ทําใหเกิด
ปจจัยพื้นฐานหลายดานที่สงผลกระทบตอการบริหารการจัดการดานการศึกษา  ซึ่งมีสาเหตุดังตอไปนี้ 
       1 .สภาพปญหาทางด านระบบบริหารและการจัดการ   การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเนนการรวมอํานาจไวที่สวนกลาง  เปดโอกาสใหหนวยงานปฏิบัติในระดับนั้นมี
อํานาจในการตัดสินใจคอนขางนอยแมจะมีการมอบอํานาจบางเรื่องลงไปเปนเรื่องการปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไวโดยสวนกลาง   การบริหารงานโดยเฉพาะในดานนโยบาย  แผน  และ
งบประมาณ ขาดเอกภาพ  จนไมสามารถประสานนโยบายแผนงบประมาณในภาพรวมได  การ
ปฏิบัติงานจึงมีลักษณะตางคนตางทําในภาระกิจของตนเอง 
       2.สภาพปญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับในปจจุบันจากผลการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  และมัธยมศึกษาปที่ 6  จากการประเมินของกรม
วิชาการพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ ปานกลาง  เพราะคุณภาพที่แตกตางกัน ของ
โรงเรียน ขนานกลาง และขนาดใหญ    
 

       6กระทรวงศึกษาธิการ,กรมสามัญศึกษา,รายงานการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2545(กรุงเทพฯ : โฆสิตการพิมพ,2545),99.  

    3.สภาพปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนก็มุงเนนการสอนที่ครูยังไมเปด
โอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองจากสภาพจริงหรือการปฏิบัติจริง  ซึ่งสงผลใหมีปญหาในดานการ
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วัดผล  ประเมินผล ที่เนนความรู ความจํามากกวา การวัดผล ความรู ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริง 
     4 .สภาพปญหาเกี่ ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา   บางสวนยังขาดความรู  
ความสามารถ  และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การถายทอดความรู และประสบการณขาด
จิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู  เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการทํางาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คาตอบแทนซึ่งคอนขางนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ 

    5. ปญหาดานภาวะผูนําผูบริหาร  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานตางๆ
ในสถานศึกษา  จําเปนตองนําสถานศึกษาที่ตนเปนหัวหนาไปสูการเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจึงตองนําภาวะผูนํามาใชมากกวาบุคลากรในสถานศึกษา 
แตสภาพปจจุบันพบวาสถาน ศึกษา  ควรปรับปรุงคุณภาพ  เนื่องจากปจจัยทางพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหาร  โดยเฉพาะในเรื่องภาวะผูนํา ซึ่งกรมสามัญศึกษาไดสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหาและ
ความตองการในแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม ระยะที่ 8 ( พ.ศ.  2540-2544)  ใน
เร่ืองการบริหารและระดมสรรพกําลังไวดังนี้  ผูบริหารสถานศึกษาตองไดรับการพัฒนาในดานการ
บริหารการจัดการและทางดานวิชาการทั้งวิสัยทัศนใหกวางขวางและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งไดรับเงิน
อุดหนุนจากสํานักงบประมาณ  สรุปโครงการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
ซึ่ ง เปนโครงการหนึ่ งที่ตองปรับปรุงไปสูการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา  พบวาพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารมีความสัมพันธใกลชิดกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานของครู  
ซึ่งสอดคลองกับริเคอรแดน (Ricordan) ที่วาความพึงพอใจในการทํางานของครู มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ กับ แบบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สวน เวเบอร (Weber) พบวาภาวะผูนํา
ทางการบริหารเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิมเพล
เบอรกและคณะ (Wimpellberg and  others )ที่พบวาตัวแบบที่มีความสําคัญกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ไดแก  ภาวะผูนํา7 

 

        7กระทรวงศึกษาธิการ,กรมสามัญศึกษา,สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและความตองการใน
แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 ,2540 – 2544 (กรุงเทพฯ :  โฆสิตการพิมพ
,2545),99.  
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      6.ปญหาคุณภาพชีวิตของครูในการทํางานของครู พบวา ขาราชการครูมีสภาพการมีภาวะ
หนี้ส้ินมากและไมสามารถที่จะปลดเปลื้องหนี้ลงได  เงินเดือนไมเพียงพอที่จะใชจาย  และสภาพ
ดังกลาวไดกอใหเกิดการเปนหนี้ซ้ําซอนเพิ่มจํานวนหนี้มากขึ้น  สงผลกระทบใหครูขาดขวัญ 
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะเปนผลตอเนื่องถึงคุณภาพของการศึกษาลดลง  และสงผลตอ
คุณภาพของขาราชการครู   และคุณภาพของคนซึ่งจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศก็จะเสื่อม
ถอยลงไปดวย8 

    จากปญหาหนี้สินของขาราชการครู  ถือวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งที่ทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานและความศรัทธาในอาชีพครูลดลงอยางมากและเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งขอมูล
ขาราชการครูมีหนี้คนละประมาณ  500,000 บาท โดยขาราชการที่มีระดับเงินเดือน 15,000 – 20,000  
บาท อายุระหวาง 41 – 50 ป มีหนี้มากที่สุด ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหเปนหนี้ มี  3  ประการคือ (1) เพื่อ
จัดหาที่อยูอาศัย  (2) เพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน (3) เพื่อใชจายในการศึกษาบุตร9 และจากการตรวจ
ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ 
ประจําปงบประมาณ 2546 โดยใชเครื่องมือตรวจมาตรฐานการศึกษาที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จ 3 ดาน 
ไดแก ดานปจจัย มี 8 มาตรฐาน 27 ตัวชี้วัด  ดานกระบวนการ 7 มาตรฐาน 24 ตัวชี้วัด และดานผูเรียน 
10 มาตรฐาน 57 ตัวชี้วัด โดยแบงเกณฑการประเมิน 3 ระดับคือ  ระดับดี/ดีมาก  ระดับปานกลาง/พอใช 
และระดับควรปรับปรุง  เพื่อใหสถานศึกษาไดเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งสรุปผลวิเคราะหไดดังนี้ ผลการตรวจมาตรฐาน
สถาบันของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของรัฐ  ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
จํานวน 42 แหง ผลปรากฏวา สถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานระดับ ดีมาก/ดี จํานวน 27 แหง มี
คุณภาพมาตรฐานระดับปานกลาง/พอใช จํานวน 15 แหงและคุณภาพมาตรฐานระดับควรปรับปรุงไมมี
10 ซึ่งแสดงมาตรฐานเปนกราฟ     

 

      8ชอบ  เข็มกลัดและคณะ,รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ป 
2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2546),2. 

 9สํารวม  จงเจริญ,รายงานการศึกษาวิจัยปญหาหนี้สินขาราชการครู2544 (กรุงเทพฯ : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2545),36-38. 

     10สํานักงานเขตพื้นการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3,สรุปผลการตรวจมาตรฐานสถาบันของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ปงบประมาณ2546(กรุงเทพฯ : กลุมสงเสริมคุณภาพ การศึกษา, 
2546),5-6. 
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ไดดังนี้  
                                  โรงเรียน 
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ที่มา  : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  3, สรุปประมวลผลการตรวจ      
มาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ปงบประมาณ 2546 (กรุงเทพฯ: กลุมสงเสริม
คุณภาพการศึกษา, 2546). 

      จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผูนําของผูบริหารที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
3  เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค   และขอเสนอแนะหรือผลที่ไดตามแนวคิดตามทฤษฏี
ของบาสและอโวลิโอ(Bass and Avolio) เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร สวนคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ตามแนวคิดของ วอลตัน(Walton)และบุญแสง  ชีระภากรสําหรับใช
เปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาและบุคลากร อีกทั้งยังเปนประโยชนตอผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆที่จะนําไปพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย และความสําคัญของการวิจัยดังกลาวขางตน   

ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการวิจัย  ดังนี้ 
 1.เพื่อทราบระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา   กรุงเทพมหานคร  

เขต 3  
                2.เพื่อทราบระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 
                3.เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 
 

        

จํานวน 
โรงเรียน 
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ขอคําถามของการวิจัย 
      เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการ

วิจัยดังนี้ 
   1.ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3      

        อยูในระดับใด 
               2.คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา          

กรุงเทพมหานคร เขต 3  อยูในระดับใด 
   3.ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  

            เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 หรือไม 
 
สมมติฐานการวิจัย 

    เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย
ไวดังนี้ 

    1.ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
อยูในระดับปานกลาง  

2.คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา    
กรุงเทพมหานคร เขต 3 อยูในระดับปานกลาง 

     3.ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

 
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีของการวิจัย 

สถานศึกษาเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับที่มีลักษณะการจัดการเชิงระบบ(System approach)  ตาม
แนวคิดของแคทซ และ คาหน (Katz and Kahn) ที่กลาววา องคการที่เปนระบบเปดจะประกอบดวย
ระบบยอยๆภายในองคการที่มีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก    ซึ่งประกอบไปดวย 1)ปจจัยการ
นําเขา (input) ไดแกบุคลากร การจัดการ งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ           2)กระบวนการ
(process) ไดแกกระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ 3)
ผลผลิต(output) ไดแกมาตรฐานคุณภาพในสถานศึกษาองคประกอบตางๆทั้งหลายนี้มีผลกระทบ
ตอเนื่องกันและยังมีปจจัยที่เปนสภาวะแวดลอม(context)อ่ืนๆซึ่งมีอิทธิพลตอคุณภาพในสถานศึกษา
ทั้งทางตรงและทางออม  ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1    กรอบแนวความคิดทางทฤษฎีของการวิจัย 

ที่มา    :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization  (New York :  
John Wiley & Sons,1978), 3-4. 

         :  บูรณาการจาก Bernard M.Bass,and Bruce J. Avolio,Improving Organizational  
Effectiveness  Through  Transformational Leadership (California : SAGE 
Publications,Inc.,1994),203-213.   

         :  Richard E. Walton,   “Improving the Quality of Work Life,”   Harvard Business Review   
27,3 (May-June 1974):12. 
          :  บุญแสง  ชีระภากร, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,” จุลสารพัฒนาขาราชการพลเรือน 
1 (ม.ค. - มี.ค.2533) : 7- 12. 
        :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตราฐาน
การศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ, 2540). 
 

สภาวะแวดลอม(Context) 
 
- ดานเศรษฐกิจ 
- ดานสังคม 
- ดานการเมือง

 
    
 
 

- การเรียนการสอน 
- การนิเทศ 

 

 

- บุคลากร 
- การจัดการ 
-วัสดุอุปกรณ 
-งบประมาณ 
 

 
 
 
 
ผูเรียนเปน  คนดี  
เกง    มีความสุข  

ปจจัยนําเขา 
(Input) 

กระบวนการ(Process) ผลผลิต(Output) 

การบริหาร 
(ภาวะผูนําของผูบริหาร) 

คุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงาน

ของครู 

ขอมูลยอนกลับ( Feedback ) 
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 ขอบเขตของการวิจัย 
 
                จากขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
คือเปนการศึกษาเพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3   ซึ่งไดนําแนวคิดในการบริหารเชิงระบบมา
ศึกษาโดยยึดรายละเอียดแตละองคประกอบจากทฤษฏีดังนี้คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร ตามแนวคิดของ 
บาส และ อโวลิโอ(Bass and Avolio)ซึ่งมี 4 องคประกอบ คือ(1)ความสามารถสวนตัว(charismatic) (2
)การดลใจ(inspiration) (3)การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (individualized  consideration) (4) 
การกระตุนการใชปญญา(intellectual  stimulation)เปนตัวแปรที่จะสงผลโดยตรงกับตัวแปรที่เปน
องคประกอบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  ตามแนวคิดของวอลตัน (Walton) 
ประกอบดวย 8  องคประกอบ  นี้   (1)  การใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  (adequate  and  
fair compensation)  (2)  ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  (safe  and  healthy 
environment)  (3)  การพัฒนาความสามารถของบุคคล   (development  of  human capacities)     
(4)  ความเจริญงอกงามและ สวัสดิภาพ  (growth  and security)     (5)  การบูรณาการดานสังคม 
(social integration) (6)  ธรรมนูญในองคกร (constitutionalism)   (7) จังหวะของชีวิตโดยสวนรวม 
(total life space)   (8)  การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  (social  relevance)  และของ บุญแสง  ชีระ
ภากร อีก 2 องคประกอบดังนี้  (9) การมีสวนรวมในองคการ (participation) (10) ประชาธิปไตยในการ
ทํางาน (democracy at work) รายละเอียดดังขอบขายของการวิจัย  ตามแผนภูมิที่ 2  
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ภาวะผูนําของผูบริหาร (X tot) 
  

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู(Y tot) 

 

1.ความสามารถสวนตัว (charismatic) 
2. การดลใจ (inspiration)  
3. การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
(individualized  consideration)  
4. การกระตุนการใชปญญา 
(intellectual  stimultions )   

 
 

   
 

1. การใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  
2. ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
4. ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ   
5. การบูรณาการดานสังคม  
6. ธรรมนูญในองคกร 
7. จังหวะของชีวิตโดยสวนรวม  
8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
9. การมีสวนรวมในองคการ 
10. ประชาธิปไตยในการทํางาน 

 
แผนภูมิที่  2   แสดงขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา        :  บูรณาการจาก Bernard M.Bass, and Bruce J. Avolio,Improving Organizational   
Effectiveness  Throungh  Transformational Leadership (California : SAGE  
Publications,Inc.,1994),203-213.   
               :  Richard E. Walton, “Improving the Quality of Work Life,”   Harvard Business 
Review   27, 3 (May-June 1974):12. 
    :  บุญแสง  ชีระภากร, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,” จุลสารพัฒนาขาราชการพล
เรือน 1 (ม.ค. - มี.ค.2533) : 7- 12. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
                เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ จึงไดนิยามความหมายของ
คําตางๆ ไวดังนี้ 
            ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาแสดงตอบุคลากรในสถานศึกษา  
เพื่อใหการดําเนินงานตางๆบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ มีตัวบงชี้ 4  องคประกอบ คือ ความสามารถ
สวนตัว  การดลใจ  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และ การกระตุนการใชปญญา 
             ผูบริหาร  หมายถึง  อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ที่เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
             คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่บงชี้ถึงความสําเร็จและความกาวหนา
ในหนาที่การงานและในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีตัวบงชี้  10  องคประกอบ  คือ   1. การใหส่ิง
ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม   2. ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  3. การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล     4. ความเจริญงอกงามและ สวัสดิภาพ    5. การบูรณาการดานสังคม  6. 
ธรรมนูญในองคกร   7. จังหวะของชีวิตโดยสวนรวม     8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม   9. การมีสวน
รวมในองคการ  และ 10. ประชาธิปไตยในการทํางาน 
              ครู หมายถึง บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนชวงชั้นที่ 3 และ 4 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
             สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  หมายถึง   โรงเรียนของรัฐ  ที่
จัดการเรียนการสอนระดับชวงชั้นที่ 3 และ 4 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
                  การวิจัยครั้งนี้ผูวจิัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวจิัย ซึ่งประกอบดวยหลกัการ 
ทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาเอกสาร ผลงานวจิัยที่เกี่ยวของเพื่อนาํมาประกอบการศึกษา
วิเคราะหงานวจิัยที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร เขต3 ซึ่งประกอบดวยสาระสาํคัญ1) ภาวะผูนาํ   
2) ผูบริหารสถานศึกษา   3) คณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 

ภาวะผูนาํ 
 
  ภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา(leadership)เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใชอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของผูอ่ืน  มีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายขององคการ    ดังนั้น 
องคการที่ประสบความสําเร็จจะมีคุณลักษณะสําคัญ ประการหนึ่งที่แตกตางไปจากองคการที่ไม
ประสบความสําเร็จ  ส่ิงนั้นคือพลวัตและผูนํา  (dynamic and leadership)  ดังที่ ดัคเกอร 
(Ducker) ชี้ใหเห็นวา  ผูจัดการ  (manager)เปนทรัพยากรพื้นฐานและหาไดยากที่สุดในวงการ
ธุรกิจ11     ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารนี้จะเปนองคประกอบสําคัญตอความสําเร็จลุลวงของโครงการ
ตางๆ ทางการศึกษา ความรู ความสามารถและทักษะของผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีนั้น
เปนสิ่งสําคัญ  และจําเปนสําหรับผูบริหาร    ทุกคน12 

 
 

 
 

 11Peter F. Drucker, The Practice of Management (New York : Harper & Row 
Publisher, 1954),194.  
            12James m. Lipham and James A. Hoch,ThePrincipalship : Foundations and 
Functions (New York : Harper & Row Publisher, 1974),176.  
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      ดังนั้น  จึงกลาววาในการบริหารสถานศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษาหรือ     
ผูบริหารสถานศึกษานับวามีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ และความเจริญกาวหนาของ
สถาบันการศึกษา     ดังนั้น ผูบริหารจึงจะตองเปนผูมีความรู  ความสามารถ  ทักษะในการ
บริหารงาน  มีมนุษยสัมพันธดีและสามารถสรางภาวะผูนําใหเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

 
ความหมายของผูนํา 

 
      แทนเนนบอม (Tannenbaum) และคณะ ไดใหความหมายของผูนําไวดังนี้  ผูนํา  คือ  
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ  อิทธิพล  หรือความสามารถในการจูงใจคนให
ปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการหรือคําสั่งของเขาได  ผูนํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือ
พฤติกรรมของคนอื่น13  ในขณะที่ฮาลปน (Halpin) ไดใหความหมายผูนําไว       หาประการดังนี้  
1) ผูนํา  หมายถึง  บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน   2) ผูนํา 
หมายถึง  บุคคลที่มีบทบาทเหนือผูอ่ืน  3) ผูนํา  หมายถึง     บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
อํานวยการใหหนวยงานดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ    4) ผูนํา   หมายถึง   บุคคลที่ไดรับเลือก
จากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 5) ผูนํา  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน14  
ในขณะเดียวกันเทอรร่ี (Terry) ไดใหทัศนะวา  ผูนํา  คือผูใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ใน
ความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ  เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดย
ใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว15 

 
  
 
 
 

 13Robert Tannenbaum and Othere, Leadership and Organization (New York : 
McGraw-Hill Book Company, 1961),24. 
 14Andrew W. Halpin,Theory and Research in Administration (New York : 
Macmillan Company, 1966),43. 
 15George R.Terry, Principles of Managerment (Illinois : Richard D. Lewin, 
1977),410. 
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 ความหมายของภาวะผูนาํ 
 
      คําวา  ภาวะผูนํา  (Leadership)  หรือบางที่ก็ใชคําวาประมุขศิลปและความเปนผูนํา
นั้นไดมีผูใหความหมายแตกตางกันออกไป  คูนทซและดอนเนล  (Konntz  and Donnell)  ได
กลาวถึงความหมายของภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพลตอบุคคลใหปฏิบัติตาม  เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์
ผลตามเปาหมายทั่วไป16  เทอรร่ี  (Terry)  ไดแสดงทรรศนะไววา  ภาวะผูนําเปนกิจกรรมในการใช
อิทธิพลตอบุคคล  เพื่อใหเกิดความเต็มใจในความพยายามกระทําสิ่งตางๆ อันเปนวัตถุประสงค
ของกลุม17สวนทีด  (Tead)  กลาววาภาวะผูนํา  ไดแก  การใชอิทธิพลจูงใจใหความรวมมือทําการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งคนเหลานั้นเห็นวาเปนสิ่งพึงปรารถนา18  สําหรับ 
อาจีริส  (Argyris)  กลาววาภาวะผูนําเปนการนําเทคนิคทางจิตวิทยามาประยุกตใชอยางมี
ประสิทธิภาพ19  สวนเบนนิส(Bennis)  ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการชักนํา
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามวิธีที่ตองการ20    ลิปแพม (Lipham)  ไดใหความหมายของคําวา           
ภาวะผูนําไวคือสัมพันธภาพของสังคมหนึ่งซึ่งพฤติกรรมของแตละคนมุงสรางสรรค       และธํารง
รักษาโครงสรางของการปฏิสัมพันธและการคาดหวังเพื่อการคงอยูของสมาชิกกลุม21 

 

 
 16Harold Koontz and Cyril O’ Donnell, Principles of Management, 2nd ed. (New 
York : McGraw-Hill book Company, 1959),435. 
 17George R. Terry, Principles of Management, 4th ed. (Homewood, Ilinois : 
Richard D. Lewin, Inc., 1960),493. 
 18Ordway Tead, The Art of Leadership, 7th ed. (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1963),36. 
 19Chris  Argyris, “Leadership, Learning and Changing the Status Quo,” 
Organizational Dynamic 3 (Winter 1976) : 29. 
 20Warren G. Bennis, “Leadership Theory and Administrative Behavior : The 
Problem of Authority,” Administrative Science Quarterly 13, 5 (December 1959) : 262. 
 21James M. Lipham, “Leadership : General Theory and Research,” in Leadership 
The science and the Art Today, ed. Luvern Cunningham and William J. Gephat (Itasca, 
Illinois : F.E.Peacock Publishers, Inc., 1973),43. 
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 สวนคูนทซและดอนแนล  (Konntz and Donnell)  กลาววา  ภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพลตอ
บุคคลอื่นใหปฏิบัติตามในอันที่จะบรรลุถึงจุดประสงครวมกัน22  บาส  (Bass)  ใหความหมายวา  
ภาวะผูนําคือกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ผูนําตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตาม  ตอง
ไดผลเกินเปาหมายที่กําหนด  ทัศนคติ  ความเชื่อมั่น  และความตองการของผูตามตองไดรับการ
เปลี่ยนแปลงจากระดับตํ่าไปสูระดับที่ดีกวา23  แคทซและคานซ  (Katz and Kahn)  ใหความหมาย
ภาวะผูนําวา  คือการกระทําใดๆ  ที่เกี่ยวของกับใชอิทธิพลตอกิจการขององคการ  เดวิส (Davis) 
ไดกลาวถึงภาวะผูนําวาเปนความสามารถในการชักจูงหรือกระตุนใหผูอ่ืนดําเนินการไปตาม
จุดหมายขององคการได24 

     กลาวโดยสรุปภาวะผูนําก็คือ  การสรางสรรคหรือปลูกฝงศรัทธา  ความกลมเกลียว  
ความรวมมือรวมใจ  ใหเกิดขึ้นในระหวางผูรวมงานหรือผูตามทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปใน
ทิศทางที่ผูนําหรือผูบริหารตองการ  อันเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการนั่นเอง 
      ดังนั้นจะเห็นไดวา  “ผูนํา”  และ  “ภาวะผูนํา”  มีความแตกตางกันเพราะผูนําหมายถึง
ตัวบุคคล  สวนภาวะผูนําหมายถึง  พฤติกรรมหรือความสามารถหรือกิจกรรมของบุคคลที่เปน  
ผูนํา  โดยสรุปภาวะผูนําคือ  การที่บุคคลใชอิทธิพลจูงใจใหผูรวมงานหรือหมูคณะผูตามรวมใจกัน
ปฏิบัติงาน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยที่คนเหลานั้นเห็นวาเปนสิ่งที่พึงปรารถนา  
อยางไรก็ตามการใชคําวา  ผูนําและภาวะผูนําบางทีก็ใชปะปนกันในความหมายเดียวกันคือ  
หมายถึง   “ผูนํา”25 

 
 
 
 
 22Harold Koontz and Cyril O’Donnell, Principles of Management (New York : 
McGraw-Hill Book Company, 1964),517. 
 23B.M.Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations (New York : The 
Free Press, 1985),545. 
 24Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization (New 
York : John Wiley & Sons, Inc., 1966),334. 

25Keth Davis, Human Relation and Organization Behavior (Phillipins : Press, 
1982),124. 
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     การใชภาวะผูนําเปนสิง่จาํเปนอยางยิ่ง  ทัง้นี้เพราะไมมีบุคคลใดในโลกที่จะทํางาน  คน
เดียวไดสําเร็จการดํารงชวีิตของบุคคลจําตองมีการกระทํารวมกนัหรือรวมเปนหมูคณะ  ดังนัน้ถา
จะพิจารณาถงึบุคคลที่มารวมกนัทาํงานในองคการจะพบวามีบุคคล 2 ฝายคือ  ฝายผูบังคับบัญชา  
และฝายผูใตบงัคับบัญชา  ทั้งสองฝายยอมมีเปาหมายเหมือนกันคือ  การทาํงานใหสําเร็จตาม
ความมุงหมายแมวาความมุงหมายของแตละคนอาจไมเหมือนกนั คือ จึงเปนภาระหนาที่ของ       
ผูบังคับบัญชาที่จะตองใชภาวะผูนาํปกครองตอบุคคลเหลานัน้ ซึ่งผูใตบังคับบัญชาจะเลือกแบบ 
ภาวะผูนําแบบใดเพื่อใชในการปกครองหรือการบริหารงานยอมแลวแตดุลยพินิจของบังคับบัญชา
เองที่จะพิจารณาประกอบดบัเหตุผลองคประกอบและปจจัยอื่นๆอีกหลายดาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลในการบริหารควรมีประสิทธิภาพของหนวยงานใดจะขึ้นอยูกับความเปนผูนําของ
หนวยงาน   นัน้26 ลักษณะของผูนาํที่มปีระสิทธิผลคือ    ความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม
ถูกตองตามสถานการณทัง้นี้การตัดสินใจองคการจะเปนกระบวนการเลือกทางเลือก  ซึ่งมีข้ันตอน
สําคัญตามสถานการณ  ทั้งนี้การตัดสินใจในองคการจะเปนกระบวนการเลือกทางเลือก  ซึ่งมี   
ข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน  คือ  1) กิจกรรมดานสมอง  ซึง่หมายถึงการรูสึงปญหาและคนหาสาเหตุ
ปญหารวมทัง้แกปญหา  2) กิจกรรมดานการออกแบบ  เปนการสรางและประเมินทางเลือกปฏิบัติ
โดยเปรียบเทยีบผลที่จะไดทั้งทางบวกและทางลบ  3) กิจกรรมการเลอืกและตัดสินใจ27 

 

ทฤษฎภีาวะผูนํา 
 
      แบบภาวะผูนํามีหลายแบบแตกตางกันตามแนวคิดของนักทฤษฎี   การเนนผูนําที่มี      
ประสิทธิภาพจําเปนตองเลือกแบบภาวะผูนําใหสมกับบทบาท  เปนไปไดและรูจักดัดแปลงใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด28  การศึกษาภาวะผูนํา มีวิวัฒนาการมาเปนลําดับในระยะแรกใหความสําคัญ 
 

26เมธี  ลันะนานนท, “มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนคาทอลิก,” ใน บทความทางวิชาการ
สําหรับผูบริหาร, คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาศิลปากร (กรุงเทพฯ : สมาคมคาทอลิก, 
ม.ป.ป.),18. 
          27Richard M. Steers, Managing Effective Organizations and Introduction 
(Boston, Massachusetts : Keut Publishing Company, A Division of Wad Worth, Inc., 
1985),136. 
         28สุรินทร สุพรรณรัตน, ภาวะผูนําและพฤติกรรมการบริหาร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530),53. 
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กับการศึกษาคุณลักษณะผูนําระยะตอมาสนใจพฤติกรรมผูนําและผูสถานการณ  ปจจุบัน
นอกจากจะสนใจลักษณะผูนําใน 3 ลักษณะดังกลาวแลวยังสนใจศึกษาภาวะผูนําในดานอํานาจ
บารมีของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนดวย สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผูนําหรือภาวะผูนํามีหลาย
ทฤษฎี แตที่รูจักกันกวางขวางสรุปไดดังนี้ 
      1. ทฤษฎีแนวคิดแบบคุณลักษณะความเปนผูนํา (Trait Approach) 
      2. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Approach) 
      3. ทฤษฎีแนวคิดภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational Approach) 
1. ทฤษฎีแนวคิดแบบคุณลักษณะความเปนผูนํา  (Trait Approach) 
       การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําเริ่มต้ังแตกอนคริสตกาล  เปนการศึกษาที่ให
ความสําคัญกับลักษณะผูนําทางดานกายภาพ  บุคลิกภาพ  และจิตใจของผูนํา  โดยผูที่สนใจใน
แนวทางนี้ตั้งขอสังเกตวาคนที่เปนผูนําจะตองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอะไรบาง  เชน  มีลักษณะ
ทางกาย  คือรูปรางหนาตาเปนอยางไร  หรือมีบุคลิกภาพการแสดงตัว  ทาทางการพูดจาอยางไร
เปนตน  ในการคนหาคุณลักษณะความเปนผูนํา  การศึกษาสวนใหญจะหาลักษณะของผูนําที่
เปนสากล  สามารถนําไปใชบงชี้ผูนําโดยทั่วไปได   จากการศึกษาสวนหนึ่งพบวา  ผูนําจะตอง
ฉลาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกวาบุคคลที่ไมไดเปนผูนํา  แตอยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวา  มีคนจํานวนมากที่มัลักษณะของผูนําในขณะที่ไมเคยอยูในตําแหนงของผูนํา 
นอกจากนี้ยังมีผูนําจํานวนมากที่ไมไดมีลักษณะดังกลาวดวย  วรูม (Vroom) ไดเคยสรุปวา 
การศึกษาเพื่อคนหาคุณลักษณะความเปนผูนําไมประสบความสําเร็จเพราะไมอาจชี้ใหเห็น
คุณลักษณะใดๆ ที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจน 
แนนอน29 และเรดดิน (Riddin) ไดสนับสนุนแนวคิดดังกลาวโดยสรุปวาการศึกษาภาวะผูนํานี้มี
จุดออนตรงที่ไมสามารถหาคุณลักษณะที่ดีที่สุดที่จะนําไปใชใหเหมาะสมกับ ทุกสถานการณได30   
 
 
 
 
 29Victor H. Vroom, “Leadership,” in Handbook of Industrial and Organization 
Psychology (Chicago : Rand Menally, 1976),152-155. 
 30William J Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill, 
1970),204. 
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2. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Approach) 
    การศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา  สืบเนื่องจากการศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนํา
ไมสามารถที่จะใหคําตอบที่เดนชัดเกี่ยวกับลักษณะผูนําที่ดี  มีประสิทธิภาพไดเพราะยังมีปจจัย
อ่ืนๆ  มาเปนตัวกําหนดหรือเกี่ยวของ  นักวิชาการจึงไดศึกษาพฤติกรรมตางๆ  ที่ทําใหผูนําเปน
ผูนําที่มีประสิทธิภาพแทนการมุงพิจารณาคุณลักษณะความเปนผูนําทางการศึกษาถึงพฤติกรรม
ผูนํานั้นมักจะศึกษาวามีพฤติกรรมในการบริหารอยางไร     ทําอะไรบางมีวิธีการในการมอบหมาย
งานอยางไร  และจูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางไร  ซึ่งวิธีการนี้เหมือนกับวิธีการศึกษาลักษณะของ
ผูนําในแงที่ตั้งสมมติฐานวามีแนวทางที่ดีที่สุดเพียงแนวทางเดียวในการเปนผูนํา ( one best way  
theroy )แตจะไมเหมือนกับวิธีการศึกษาคุณลักษณะผูนําตรงที่เชื่อวาพฤติกรรมตางๆ ของผูนําเปน
สิ่งที่เรียนรูกันไดคนที่ไดรับการฝกฝนใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนําที่เหมาะสม     จะสามารถ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได31  ดังนั้นการศึกษาวิจัยตามแนวความเชื่อของกลุม
ทฤษฎีนี้  จึงเนนที่การวิเคราะหพฤติกรรมของผูนําที่พึงประทําในการบริหารงานเปนหลัก32  ซึ่งไดมี
ผูทําการวิจัยอยางกวางขวางและทําใหเกิดทฤษฎีตางๆ  ข้ึนมาอธิบายถึงพฤติกรรมผูนําอยูหลาย
ทฤษฎีดวยกัน  ที่นับวาสําคัญคือ 
 1. รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่เนนงานเปนหลัก ( job centered leadership)หรือเนน
ปฏิบัติงานเปนหลัก  (employee centered leadership)  จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน  
พบวากลุมงานที่มีประสิทธิภาพทางการผลิตมากที่สุด  มีผูนําที่ใหความสําคัญกับคน  แทนที่จะ
เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน33 

 2. รูปแบบพฤติกรรมนําแบบทฤษฎีสองมิติ  ( two-dimension theory)  มีการวิจัยเกิดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐโอไฮโอ (Ohio State)  โดยนักวิจัยไดศึกษาความมีประสิทธิภาพของ   
พฤติกรรมของความเปนผูนําใน 2 มิติ  คือ   มิติมิตรสัมพันธ (consideration dimension) กับมิติ
กิจสัมพันธ  (initiation structure dimension)  ผลการวิจัยพบวา  อัตราการออกจากงานของ 
 

 31James Owen, “The Uses of Leadership Theory,” Michigan Business Review 25 
(January 1973) :13-19. 
             32Jeams h. Donnelly,Jr., and others, Fundamentals of management (Dallas, 
Texas : Business Publication, 1971) ,192. 
             33Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw-Hill Book, 
1961) ,5-7. 
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พนักงานจะต่ําสุด  และความพอใจของพนักงานจะสูงสุดภายใตผูนําที่มีพฤติกรรมตามมิติมิตร
สัมพันธ  (มุงคน)  ในทางตรงกันขามผูนําที่มีพฤติกรรมตามมิติกิจสัมพันธ (มุงงาน) พนักงานจะมี
การรองทุกขและออกจากงานมาก34และจากผลการวิจัยอีกประการหนึ่งพบวาพฤติกรรมผูนํา
แสดงออกในลักษณะของการผสมผสานระหวางมิติทั้งสอง มากกวาจะเปนมิติใดมิติหนึ่งจึงทําให
สามารถแบงแบบการเปนผูนําออกไดเปน 4 แบบ  คือ  ผูนําที่มุงงานสูง  มุงคนต่ํา  ดังภาพที่ 1 
 

มุงคนสงู 
มุงงานต่าํ 

มุงงานสงู 
มุงคนต่าํ 

มุงงานต่าํ 
มุงคนสงู 

มุงงานสงู 
มุงคนต่าํ 

 
 
 
ตารางที่  1  ควอดแดรนท  (quadrant) การเปนผูนําของโอไฮโอสเตท  (Ohio State) 
ที่มา        :Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of    Organizational 

Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Chiffs, N.J. :    Prentice-Hall 
International, Inc. 1993),92. 

 
     3. รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่เปนทฤษฎีตาขายการบริหาร (managerial quid theory) 
เบลคและมูตัน  (Blake and Mouton)  เปนผูเสนอทฤษฎีนี้ซึ่งสืบเนื่องมากจากผลการวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบพฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงออกโดยเสนอวารูปแบบพฤติกรรมผูนําสามารถทําเปนตาขาย
เชื่อมโยงสองมิติ  (two-dimension theory)  คือ มิติที่ผูบริหารใหความสําคัญกับคน  (concem for 
people)  กับมิติที่ผูบริหารใหความสําคัญกับงาน  (comcem for production) 
 
 
 
 
 
   34Jeams h. Donnelly, Jr., James L. Gibson, and John M. Ivancevich, 
Funcamentals of management 3rded.(Dallas,Texas : Business Publication, 1978),266. 

มิติมุงคน 

มิติมุงงาน 

สูง 

สูง ต่ํา 
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 แบบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําสามารถจําแนกออกได 5 แบบ  คือ  1) แบบอิมโพเวอรริช  
(impoverish)  คือผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอย  2) แบบคันทรีคลับ  (country club)  
คือผูที่ใหความสําคัญกับคนมากแตใหความสําคัญกับงานนอย  3) แบบทาสค  (task)  คือผูนําที่
ใหความสําคัญกับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย  4) แบบมิดเดิล ออฟ เดอะโรด  (middle 
of the road)  คือผูนําที่ใหความสมดุลยทั้งงานและคน  5)  แบบทีม  (team)  คือผูนําที่ให
ความสําคัญกับงานและคนมาก35 

 

 

 

9 
1,9        9,9 

8          
7          
6          
5     5,5     
4          
3          
2          
1 1,1        1,9 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
ตารางที่  2   พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีตาขายการบริหารตามแนวคิดของ เบลคและมูตัน 
ที่มา        :  Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid  

   (Houston : Gulf Publishing, 1978),10. 
 

 
 
 

35Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The New managerial Grid (Houston : 
Gulf Publishing, Co., 1978),10. 

สนใจบุคคล 

สนใจผลผลิต 
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  4. รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่ใชในการบริหารระบบ 4 ระบบ  (system 4 management)    
ลิเคอรท (Likert)  ผูริเร่ิมศึกษาแบบของความเปนผูนํา  เขาไดสรางระบบ 4 ระบบ  เพื่อการจําแนก
ผูนําหลังจากไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความเปนผูนํากับองคการตางๆ  แลวเขาพบวาจะมีแบบ
ความเปนผูนําสี่แบบที่อาจจะแสดงไวบนแนวตอเนื่อง  ตั้งแตระบบที่ 1 ไปถึงระบบที่ 4 หรือจาก
ระบบเผด็จการไปจนถึงระบบการเขาไปมีสวนรวมดังตอไปนี้ 
      ระบบที่ 1 เรียกวาระบบ “เผด็จการ”  (expletive authoritative)  เปนผูบริหารที่มีความ   
เชื่อมั่นผูใตบังคับบัญชานอยมาก  โดยเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาผูใตบังคับบัญชาไมมีสวน     
เกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจผูนําตัดสินใจเพียงคนเดียว  และสั่งการลงมาตามสายงานการ
บังคับบัญชาใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามที่ตนไดตัดสินใจไปและผูนํากําหนดมาตรฐานและ
วิธีการปฏิบัติไวตายตัว   ผูนําจะใชการขมขู เมื่อมีความจําเปนและใชวิธีการลงโทษเมื่อ
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไมสําเร็จตามเปาหมาย  ผูนํามีความไววางใจผูใตบังคับบัญชานอยมาก
ในทางกลับกันผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกกลัวผูบังคับบัญชา 
       ระบบที่ 2 เรียกวาระบบเผด็จการอยางมีศิลป  ( benevolent authoritative)  ในระบบ
นี้  ผูนํายังคงสั่งการอยูแตผูใตบังคับบัญชาสามารถวิจารณคําส่ังไดบาง  ผูนําจะยอมรับ
ผูใตบังคับบัญชา  ใหความคลองตัวบางอยางในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ตามถามีการตัดสินใจ
บางอยางของผูใตบังคับบัญชา  การตัดสินใจดังกลาวจะเกิดขึ้นภายในกรอบที่ระบุไว  ผลตอบแทน
และการลงโทษบางอยางจะถูกใชในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา    โดยทั่วไปผูนํายอมรับ
ผูใตบังคับบัญชา  สวนผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวพันกับผูนําอยางระมัดระวังและยังคงมีความรูสึก
เกรงกลัวผูนําอยู 
    ระบบที่ 3 เรียกวาระบบปรึกษาหารือ  ( consultative)เปนระบบที่ผูนํามีความเชื่อมั่น  
และไววางใจผูใตบังคับบัญชามากขึ้น  ผูนํากําหนดเปาหมายและสั่งการภายหลังจากปรึกษาหารือ
กับผูใตบังคับบัญชาแลวถึงแมวาการตัดสินใจที่สําคัญจะกระทําโดยผูบังคับบัญชาระดับสูง  แต
ผูใตบังคับบัญชาก็สามารถตัดสินใจดวยตนเองวาจะปฏิบัติงานตอไปอยางไร  การติดตอส่ือสาร
แบบสองทางจะเห็นไดชัดเจน   มีความไววางใจและเชื่อมั่นบางอยางระหวางผูนํากับ
ผูใตบังคับบัญชา  ผลตอบแทนถูกนํามาใชจูงใจผูใตบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึก
เปนอิสระเมื่อปรึกษางานกับผูนํา 
    ระบบที่ 4 เรียกวาระบบใหเขามามีสวนรวม  ( participative group)เปนแบบการบริหาร
ที่ลิเคอรท  (Likert)  ใหการสนับสนุนมากที่สุด  การกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจเรื่องตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับงานจะกระทําโดยกลุมผูนําใหความเชื่อมั่นและความไววางใจผูใตบังคับบัญชาอยาง
เต็มที่  การติดตอส่ือสารไมเพียงแตจากบนลงลาง  (downward communication)  มีการติดตอ   
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ส่ือสารจากลางขึ้นบน  (upward communication)   รวมทั้งการติดตอส่ือสารตามแนวนอน          
( horizontal communication)  ระหวางเพื่อนรวมงานที่อยูในระดับเดียวกันดวย  ในการจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาพวกเขามีความสําคัญเกี่ยวพันระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา
เปนไปอยางตรงไปตรงมาภายในบรรยากาศของความเปนมิตรภาพ36 
 
3. ทฤษฎีแนวคิดภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational Approach) 

    สถานการณเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะประกอบดวยตัวแปรตางๆ  มากที่สุด
และมักจะเปนตัวแปรอิสระผูบริหารจําเปนตองปรับสวนประกอบทั้งสามใหเขากันใหไดถึงจะ
สามารถเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพได  ลักษณะสําคัญของทฤษฎีผูนําตามสถานการณมีดังนี้ 
      1. รูปแบบภาวะผูนําเชิงตอเนื่อง  (comtinuum of leadership behavior)  แทนเนน 
บอมและชมิดท  ( Tannenbaum and Schmidt)  เปนนักทฤษฎีที่ชี้ใหเห็นถึงปจจัยตางๆ  ที่มี
อิทธิพลตอการเลือกแบบของการเปนผูนําไดแก  1) แรงกดดันทางผูบริหาร  2) แรงกดดันทางผูอยู
ใตบังคับบัญชา  3) แรงกดดันทางประสบการณ37  นอกจากนี้ลักษณะของปญหาและแรงดันทาง
เวลาก็เปนปจจัยทางสถานการณที่มีอิทธิพลตอการเลือกแบบบริหารตามทัศนะของแทนเนนบอม
และชมิดท  (Tannenbaum and Schmidt)  ผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตองเปนผูนําที่มีความ
ยืดหยุนสามารถเลือกใชแบบภาวะผูนําอยางใดอยางหนึ่งใหเหมาะสมกับสถานการณที่เผชิญอยู38 

  
 
 
 
 
 

   
 
36Rensis Lekert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill book, 

1961), 223. 
 37Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to chose a Leadership 
Pattern,” Harvard Business Review 23 (May-June 1973) , 162-164. 
 38Ibid.,164. 
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     2. รูปแบบภาวะผูนําตามจําลองของฟดเลอร  (Fiedler)  ฟดเลอรไดสรางแบบจําลอง
ความเปนผูนําตามสถานการณชี้ใหเห็นถึงปจจัยสถานการณ 3 อยางที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
ของผูนําคือ  1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา  (leader member relations)  อาทิ
เชนความไววางใจความจงรักภักดี  2) โครงสรางของงาน  (task structure)  ความชัดเจนแนนอน
เกี่ยวกับโครงสรางของงานของผูอยูใตบังคับบัญชา เปนตน  3) อํานาจตามตําแหนงหนาที่  
(position power)39 

     3. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีเชิงแนวทางเปาหมาย  (path-goal theory)  เฮาส  
(House)  ไดพิจารณาทฤษฎีความเปนผูนําจากงานวิจัยของเขาเองประกอบกับขอสนับสนุนจาก
งานวิจัยอ่ืนๆ  เชน  วรูม  (Vroom)  ฟดเลอร  (Fiedler)  หลักสําคัญของทฤษฎีนี้  คือ  มุงให
ผูบริหารมีพฤติกรรมความเปนผูนําเชิงกระตุนจูงใจผูอยูใตบังคับบัญชาโดยวิธีวางแนวทางใหผูอยู
ใตบังคับบัญชามีโอกาสสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายตางๆ  ทั้งขององคการและของตัวเขาเองไป
พรอมๆ  กัน 40   ทฤษฎีนี้ไดแยกแบบของผูนําที่สําคัญออกเปน 4 แบบ  คือ  1) ผูนําแบบเขมงวด
แข็งกราว (directive leadership)  2) ผูนําแบบชวยเหลือสนับสนุน  (supportive leadership)  3)  
ผูนําแบบใหเขามามีสวนรวม  (particpative leadership)  และ  4) ผูนําแบบมุงทํางานใหสัมฤทธิ์
ผล  (achievement oriented leadership)  แบบผูนําตางๆ  ดังกลาวผูบริหารสามารถใชไดหลายๆ  
แบบพรอมๆกันทั้งนี้จะกี่แบบพรอมกันหรือไมเพียงไรขึ้นอยูกับปจจัยทางสถานการณ คือ 1) 
ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของผูใตบังคับบัญชา  ผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมของตนใหเปนที่
ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมที่ยังผลใหเกิดความสมบูรณ
ครบถวนในสภาพแวดลอมของผูอยูใตบังคับบัญชาโดยการจัดแนะแนวทาง  การสงเสริมสนับสนุน  
และการใหรางวัลตอบแทน  พยายามปรับปรุงสิ่งที่ยังขาดตกบกพรองใหสมบูรณ 
 
 
   

   39Fred E. Fiedler, “Engineer the job to Fit the Manger,” Harvard Business Review 
(September-October 1965), see also Fred E. Fiefler, “The Contigency Model,” in Basic 
Studies in Social Psycholgy, ed. Harold Proshansky and Barnard Seidenberg (New York 
: Holt, Rinhart and Wunston, 1965),538-551. 
   40Robert J. House, “A Pasth  Goal Theory of Effectiveness,” Administrative 
Science Quarterly 1, 3 (September 1971) , 321-338.  
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      4. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีวงจรชีวิต(a life cycle theory of leadership)เฮอรเซย
และบลันชารท  (Hersey and Blanchard)  ใหทัศนะวารูปแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมนั้นจะตองมี
ความสัมพันธสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูอยูใตบังคับบัญชาดวย  ผูนําจะเปลี่ยนแบบ  (Style)  
ของตนไปตามเงื่อนไขหรือสถานการณของความเจริญวัย  (maturity)  ของผูอยูใตบังคับบัญชา 
     ความเจริญวัย หมายถึง ความปรารถนาความสําเร็จ ความเต็มใจยอมรับ ความ
รับผิดชอบ  ประสบการณ  และความสามารถในการทํางาน41 

      เฮอรเชยและบลันชารด  (Hersey and Blanchard)  เชื่อวาความสัมพันธของผูบริหาร
และผูอยูใตบังคับบัญชาเคลื่อนที่ผาน 4 ข้ันตอน  คือ  1) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเขามาสูองคการ
เปนครั้งแรก  ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานมีความเหมาะสมมากที่สุด  2) เมื่อผูอยูใตบังคับ
บัญชาเริ่มเรียนรูงานของเขา   ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานยังจําเปนอยูพรอมทั้งให
ความสําคัญกับคนดวย  3) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเริ่มแสวงหาความรับผิดชอบกับงานของเขา
มากขึ้น  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับงานนอยลง  แตยังคงใหความสําคัญกับคนตอไป  4) เมือ่ผู
อยูใตบังคับบัญชามีความมั่นใจมากขึ้นสามารถสั่งการดวยตนเองมีประสบการณมากพอผูบริหาร
สามารถกระตุนและการสนับสนุนลงไดผูอยูใตบังคับบัญชาก็จะเปนตัวของตัวเองและไมตองการ
ความสัมพันธอยางใกลชิดจากผูบริหารอีกตอไป42 

       5. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีการบริหารแบบสามมิติ (three-dimension theory)  
ทฤษฎีสามมิติของเรดดิน  (Reddin)  เปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําและแบบพฤติกรรม      
ผูนําตามทฤษฎีสถานการณมิติสามของเรดดิน  (Reddin)  ไดแกมิติพฤติกรรมดานงานมิติ        
พฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธและมิติประสิทธิผล43 

  
 
 
     41Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 
Behavior, see also William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill 
Book Co., 1970),158-170. 
    42Ibid.,164. 
   43Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 
Behavior : Utilizing Human Resource (New Jersey : Prentice-Hall, International, Inc., 
1982),97. 
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แบบของการบริหารเบื้องตน  ของเรดดิน  (Reddin) 
 1. ผูนําแบบปลีกตัว  (separated)  ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญกับงานและคนนอย
เขาจะปลีกตัวไปจากทั้งงานและคน 
 

     นักพฒันา นักบริหาร 
     ยึดระเบียบ นักเผด็จการ 

แบบมีศิลป 
  สัมพันธ ประสาน    
  ปลีกตัว อุทิศตน    
       

นักบุญ ประนีประนอม      
หนงีาน ผูเผด็จการ      

 
 
ตารางที่ 3   รูปจําลองความเปนผูนาํแบบ 3 – D 
ที่มา       :  William  J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill  
                     Book Company, 1970),12. 

 
 2. ผูนําแบบอุทิศตน (dedicated) ผูนําประเภทนี้จะมีพฤติกรรมทางดานการบริหารที่ให
ความสําคัญกับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย พฤติกรรมของเขาจะใหความสําคัญกับคน
นอย 
 3. ผูนําแบบสัมพันธ (related) ผูนําประเภทนี้จะมีพฤติกรรมทางดานการบริหารที่ให
ความสําคัญกับคนมากแตใหความสําคัญกับงานนอย พฤติกรรมของเขาจะมุงอยูที่การสราง
ความสัมพันธกับผูอยูใตบังคับบัญชา 
 4. ผูนําแบบประสาน (integrated) ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญทั้งงานและคนมาก
เปนพฤติกรรมที่มุงอยูที่คนและงานมาก44 

 
  

44William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1970),11-12. 

มุงงาน 

มุงคน แบบมีประสิทธิผลสูง 

แบบมีประสิทธิผลตํ่า 
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 3 – D Model  ของเรดดิน  (Reddin)  นี้ถือวาเปนผูนํานั้นจะมีรูปแบบพื้นฐาน 4 แบบ     
ตาขายตรงกลางดังไดอธิบายมาแลว  และมีรูปแบบความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลสูง 4 แบบ ดัง   
ตาขายที่อยูขางบนปรากฏกับรูปแบบความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลตํ่า 
 
ลักษณะผูนําตามแบบของ เรดดิน  (Reddin) 
      เรดดิน  (Reddin)  ไดกําหนดลักษณะของผูนําขึ้นมา 8 แบบ และใน 8 แบบนี้เปนแบบ
ที่มีประสิทธิผลตํ่าอยู 4 แบบ และแบบที่มีประสิทธิผลสูงอยู 4 แบบ45 

 
แบบของผูนาํที่มีประสิทธิภาพตํ่า 

     1. แบบผูหนีงาน  (deserter)  เปนผูนําที่ใหความสําคัญกัยงานและคนนอยลักษณะ
ผูนําแบบนี้จะไมมีความสนใจงาน  ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ขัดขวางผูอ่ืนไมยอมรับ
ความผิดพลาด  ไมมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
      2.แบบนักบุญ  (missionary)  เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับคนมาก  แตใหความสาํคญั
กับงานนอยลักษณะของผูนําแบบนี้มุงแตเพียงสัมพันธภาพอันดีกับผูรวมงานมีความเกรงใจตอ  
ทุกคน  ไมกลาวากลาวตักเตือนผูใด  ไมโตแยงหรือคัดคานการกระทําใดๆ  แมจะไมเห็นดวยพรอม
ที่จะเปลี่ยนใจไดเสมอเพื่อรักษาความสงบเงียบเรียบรอยขององคการไว  ผูบริหารที่เปนแบบนี้จะ
ไดผลผลิตต่ํา 
      3.แบบผูเผด็จการ  (autocrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมาก  แตให
ความสําคัญกับคนนอยโดยมีลักษณะที่มุงงานอยางเดียว     มิไดคํานึงถึงอยางอื่น     ไมไววางใจ
ผูอ่ืน    ขาดสัมพันธภาพกับผูรวมงานชอบใชวิธีการสั่งสอนใหผูอ่ืนทํางาน  ผูรวมงานจะตกอยู
ภายใตความกลัวตลอดเวลา  ไมกลาริเร่ิมหรือโตแยงกับหัวหนา 
      4. แบบผูประนีประนอม  (compromiser) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคน
มาก  โดยมีลักษณะของผูนําที่ยอมรับวา  ความสําเร็จของงานและสัมพันธภาพกับผูรวมงานเปน
ส่ิงสําคัญ  พยายามที่จะใหไดทั้งสองอยาง  แตเปนคนที่ถูกมองวาเปนนักตัดสินใจไมดี  ไมมีความ
เชื่อถือในตนเอง  และใชวิธีประนีประนอมอยูตลอดเวลา 
 
 
  

     45William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1970),11-12. 
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แบบของผูนาํที่มีประสิทธิผล 
      1. แบบผูยึดระเบียบ (bureaucrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอยให
ความสําคัญกับกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่วางไวอยางเครงครัด และเขมงวด มักไมมีความริเร่ิมไม
สนใจที่จะพัฒนาผูรวมงานผูนําแบบนี้พบไดในระบบราชการทั่วไป 
  2. แบบนักพัฒนา (developer) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานนอย    มีลักษณะ    
พฤติกรรมที่เหมาะสมโดยรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืน สนใจการพัฒนาตัว
บุคคล รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม ไมใชวิธีรุนแรง มีความสุภาพนิ่มนวล 
ผูรวมงานมักจะเลื่อมใสและไววางใจ 
     3. แบบเผด็จการแบบมีศิลป (benevolent autocrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน
มากแตใหความสําคัญกับคนนอย มีลักษณะของผูนําที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตใจใฝสัมฤทธิ์
สูง มุงผลงานเปนหลักมีศิลปะในการปฏิบัติงาน มีทักษะและประสบการณดี สามารถสั่งการโดย
ผูรวมงานพอใจที่จะทํางานให 
       4. แบบนักบริหาร  (executive) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมาก  มี
ลักษณะของผูนําที่มีความกระตือรือรน  รูจักใชความสามารถของผูรวมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  
โดยการทํางานเปนทีม  มีการวางมาตรฐานในการทํางาน  งานมีประสิทธิผลเอาใจใส  รับผิดชอบ  
มีความคิดริเร่ิม  เปดเผย  ยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงานดวยใจที่เปนธรรม  ใหกําลังใจแก
ผูรวมงาน  มีความสนใจในวิชาความรูใหมๆ  พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  มีผลงานดีและกาวหนา 
 
4. แนวคิดภาวะผูนําแบบบารมี หรือเสนหา (charismatic leadership) 
      ผูนําบารมี  (charisma)  มีคุณภาพพิเศษของผูนําซึ่งมีเปาหมาย  มีพลัง  และมีความ
แตกตางอยางพิเศษจากคนอื่นๆ46  เฮาส  (House)  กลาววาผูนําบารมีคือใครก็ตามที่สามารถ
นํามาซึ่งผลผลิตที่แนนอนมีระดับสูงมีผลตอผูใตบังคับบัญชาดังนี้  1) สมาชิกในกลุมเชื่อในความ
ถูกตองของความเชื่อมั่นของผูนํา  2) ความเชื่อของผูใตบังคับบัญชาที่เปนหนึ่งเดียวสอดคลองกับ
ผูบังคับบัญชา  3) สมาชิกกลุมยอมรับผูนําโดยไมตองสงสัย  4) เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆเพื่อบังคับ
บัญชา 5) เชื่อฟงผูบังคับบัญชาอยางดี 6) มีความเหมือนผูนําและทําตาม  7) ผูตามมีความผูกพัน 
 
 46Bernard M. Bass, “Improving Perspective on Charismatic leadership,” in 
Charismatic Leadership, eds. Jay A. Conger, Rabindre N. et al. (San Fransisco : Jossey-
Bass, 1988):40, quote in Andrew J. Fubrin, Leadership (Boston, M A : Hounghton Miffin 
Co., 1995) ,59. 
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กับภารกิจขององคการ 8) ผูตามมีเปาหมายสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 9) มีความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของกลุม ทําใหภารกิจประสบผลสําเร็จ47 

     ทฤษฎีภาวะผูนําแบบเสนหาหรือบารมี  เฮาส  (House’s charismatic leadership 
theory)  แสดงใหเห็นวาผูนําโดยเสนหามีลักษณะดังนี้  1) มีความตองการอํานาจ  มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  การที่ตองการมีอํานาจก็เพื่อการมีอิทธิพลตอผูตาม  การที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
และยึดมั่นกับความเชื่อตนเองก็เพื่อใหผูตามเชื่อมั่น หรือเชื่อถือในการตัดสินของหัวหนา  ผูนําที่
ขาดความเชื่อมั่นในตนเองไมยึดมั่นกับความเชื่อมั่นของตนนั้นยากที่มีอิทธิพลตอคนอ่ืน  2) แสดง
พฤติกรรมวาเปนคนเกง  และประสบการความสําเร็จจนเปนที่ประทับใจผูตาม  ความประทับใจ
ของผูตามนี้จะทําใหผูตามเชื่อในการตัดสินของผูนําและเชื่อฟงผูนํา  3) ตั้งเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับคานิยมและอุดมการณของผูตาม  วิธีการนี้จะทําใหผูตามเห็นวาการ
ปฏิบัติงานของกลุมนั้นมีความหมายและดลใจใหผูตามมีความกระตือรือรนในการปฏบิตังิาน  ผูนาํ
จะกําหนดบทบาทเพื่อการปฏิบัติที่ผูตามมีความภูมิใจ  เชนแทนที่จะบอกวาสรางกําแพง  กบ็อกวา
ใหชวยกันสรางวิหาร  เปนตน  4) แสดงพฤติกรรมที่เปนตัวอยางเพื่อใหผูตามเอาอยาง 5)ยกยอง
การปฏิบัติงานของผูตามแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของผูตาม  6)กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์  เชนใหทํางานที่ทาทาย  สนับสนุน  สรางทีมใหมีความรวมมือ  ใหรับผิดชอบเปนตน48 

     บาส  (Bass)  กลาววาผูนําบารมีเปนเพวกเชื่อมั่นในตนเองมาก  คิดวาตัวเองเหนือคน
อ่ืนในเรื่องจุดหมายปลายทาง  ผูตามไมเพียงแตเชื่อผูนําเทานั้น  แตศรัทธาในความเกงกาจของ
ผูนํา  ส่ิงเหลานั้นเปนตัวเรงกลไกตางๆ  ของผูตามทางจิตวิทยา  เขายังกลาวเพิ่มเติมอีกวาพวก
ผูนําบารมี  (charismstic leader)  แตกตางจากพวกหัวดื้อร้ัน  ยืดหยุน  ใหโอกาส  มีเสนห  แตเขา
ใชอารมณดึงดูดขณะที่คนอื่นใชเหตุผล  แตผูนําบารมีสมัยใหมใชความเชี่ยวชาญและทักษะการ    
ชักนําที่ยอดเยี่ยม  ยิ่งไปกวานั้นการตอบสนองของคนตอผูบารมีไมมีรูปแบบ  ภาวะผูนํานี้มักจะ 
 
  
 

 47Bernard M. Bass, “Improving Perspective on Charismatic leadership,” in 
Charismatic Leadership, eds. Jay A. Conger, Rabindre N. et al. (San Fransisco : Jossey-
Bass, 1988),40, quote in Andrew J. Fubrin, Leadership (Boston, M A : Hounghton Miffin 
Co., 1995),60. 
       48Gary A. Yukl, Leadership in Organization (Englewood  Cliffes, N.J. : Prentice-
Hall, 1989),206-207. 
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ปรากฏเมื่อองคการอยูในสภาพวะตึงเครียดและหัวเลี้ยวหัวตอ  ผูนําบารมีจะมีประโยชนเมื่อ
อํานาจบารมีลมเหลวในการแกวิกฤติ  และรักษาองคการไวได  บาส  (Bass)  สรุปตอนทายวา
ภาวะยุงเหยิงในองคการยังคงตองการผูนําแบบบารม4ี9 

   โดยสรุปผูนําบารมี  (charismatic leader)  นี้ทําใหผูตามปฏิบัติตอผูนําดวยการเปนพวก
ดวยเลียนแบบหรือเอาอยาง  ยอมรับในเปาหมาย  หรือภารกิจขององคการ  ไดรับการยกยองจากผู
ตาม  มีอํานาจบารมี  มีมาตรฐานในการทํางาน  ตั้งเปาหมายที่ทาทายสําหรับผูตาม 
 
5. แนวคิดเรื่องภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) 
        แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (transactional leadership)  มีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม  (social change theory)  โดยเนนการแลกเปลี่ยน
ประโยชนระหวางผูนํากับผูตาม ภาวะผูนําแลกเปลี่ยน  ผูนําและผูตามตางก็มีอิทธพิลซึง่กนัและกนั
ตางพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนบางอยางตางฝายตางอํานวยประโยชนซึ่งกัน
และกัน และตางฝายก็ไดรับประโยชนตอบแทน  ผูนําแบบแลกเปลี่ยนนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานที่สําคัญ
วาจะใหรางวัลหรือส่ิงตอบแทน  ถาหากผูตามยินยอมทําตามขอเสนอของผูนํา  ผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนจะใหบางสิ่งบางอยางที่ผูตามตองการ  นั่นคือ  ผูนําจะใหอะไรบางอยางเพื่อที่จะไดรับ
อะไรบางอยางเปนการตอบแทน  ในสภาพเชนนี้  ผูนําจะมีอิทธิพลมาก  เพราะผูตามมักจะสนใจ
ทําแตในสิ่งที่    ผูนําตองการ50  บาส  (Bass)  กลาววาผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (transactional 
leadership)  มักจะพัฒนาวิธีการรักษาคุณภาพและปริมาณของการปฏิบัติงาน  วิธีปรับเปลี่ยน
เปาหมายขององคการ วิธีลดแรงตอตานการปฏิบัติงานและวิธีตัดสินใจ51  ซึ่งเบอรน  (Burms)  
เคยกลาวไววา  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเริ่มตนติดตอกับอีกบุคคลหนึ่ง  
โดยมีจุดประสงคเพื่อการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางที่มีอยางคุมคานั่นคือ  ผูนําจะแลกเปลี่ยน
บางสิ่งบางอยางกับผูตาม 
 
    49Bernard M. Bass, Leadership and Performance beyond expectation (New 
York : The Free Press, 1985),207, Quoted in Gary A. Yukl, Leadership in Organization, 
2nd ed. (Englewood Cluffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989),207-208. 
   50Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization Effectiveness 
Throungh Thransformatonal Leadership (California : Sage Publications, 1994),4. 
   51เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, ผูนําแบบแลกเปลี่ยนและผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (กรุงเทพฯ  : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536),57. 
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      คุณภาพภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) คือ 1)การใหรางวัล
ตามสถานการณ  (contingent reward)  2) การบริหารแบบวางเฉย  (management by 
exception)52  มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) การใหรางวัลตามสถานการณ  (contingent reward)  คือการที่ผูนําใหรางวัลตอบ
แทนสําหรับความพยายามในการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุผลของผูใตบังคับบัญชาอาจจะไดโดยการ
ชมเชยเมื่อลูกนองปฏิบัติงานดีและการสนับสนุนใหไดรับเงินเดือนขึ้น  ไดโบนัสและการเลื่อน
ตําแหนง  การใหบรรยากาศการทํางานที่ดี  ปลอดภัย  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
กําหนด มาตรฐานของงาน  การใหการสนับสนุนค้ําจุนในการใชความพยายาม  การตรวจดูผลงาน
บอยครั้ง  และการใหความมั่นคงแกผูใตบังคับบัญชา 
      2) การบริหารแบบวางเฉย (management by exception) คือการที่ผูนําจะไมเขาไป
ยุงเกี่ยวจนกวาจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จึงเขาไปแกไข ซึ่งอาจจะใหแรงเสริมทางลบ หรือการ
ลงโทษ การบริหารงานแบบวางเฉยนี้ อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ 
      1.ภาวะผูนําแลกเปลี่ยนเชิงรุกจะเปนลักษณะที่ผูนําสอดสองดูแลความผิดพลาด หาก
การปฏิบัติงานบิดเบือนไปจากมาตรฐานก็จะเขาไปแกไข 
       2.ภาวะผูนําแลกเปลี่ยนเชิงรับจะเปนลักษณะที่ผูนําวางเฉยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อะไร ถางานยังดําเนินไปดวยดี ตามแผนงานเดิมจะเขาไปแทรกแซงเมื่องานไมไดมาตรฐาน 
 
6. แนวคิดภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป (transformational leadership) 
       ทฤษฎีและแนวคิดของภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป  (transformational leadership 
theory)  เปนแนวคิดทางการศึกษาของนําแนวใหมที่มุงยกระดับความตองการ  ความเชื่อ  
ทัศนคติ      คุณธรรมของผูตามใหสูงขึ้นเพื่อใหมีผลตอการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลุมองคการใหมี
ประสิทธิผล  โดยมีแนวคิดวา  การศึกษาภาวะผูนําในระยะที่ผานมายังไมสามารถอธิบายภาวะ
ผูนําอยางชัดเจนและยังไมรูวาอะไรเปนแกนแทของภาวะผูนําที่สอดคลองกับชีวิตในยุคปจจุบัน53 
 
 
 
 
 52เร่ืองเดียวกัน, 51-52. 
 53James m. Burns, Leadership (New York : Harper & Row, 1987),20. 
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กมลวรรณ    ชัยวาณิชศิริ  กลาววา  ผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะมีลักษณะเปนผูนําที่มองการณไกล  มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ทันตอการเปลี่ยนแปลงสามารถโนมนาวจิตใจลูกนองไดดีกวากลาวคือ  
ผูนําแบบเชิงปฏิรูปเปนการเปลี่ยนสภาพของทั้งบุคคลและของระบบที่ดีข้ึน54 ยุคล  (Yukl)  กลาว
วา  ผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะเสริมความคิดที่ดี  คานิยมที่มีคุณคาแกลูกนอง  เชนความเสมอภาค  
ความยุติธรรม  ความเปนมนุษย  แทนที่จะใหเกิดความรูสึกอิจฉาแกงแยงรังเกียจกัน55  ซึ่งบาส  
(Bass)  กลาววา   ผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะเปนมากกวาผูนําแบบบารมี  (charisma)  เชน  นักรอง  
ดารา  ไมมีการเปลี่ยนผูตามอยางเปนระบบ  แมบารมีจะเปนองคประกอบที่สําคัญแตไมเพียงพอ56 

 ทิชชี่และเดวานา  (Tichy and Devanna) ไดอธิบายวาคุณลักษณะของผูนําแบบเชิง
ปฏิรูปจะเปนดังนี้ 
        1. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) จะเปลี่ยนแปลงองคการที่ตนเอง
รับผิดชอบไปสูเปาหมายที่ดีกวา คลายกับผูฝกสอนหรือโคชกีฬาที่ตองมารับผิดชอบเลนใหดีที่สุด 
เพื่อชัยชนะใหได 
         2. เปนคนกลาและเปดเผย เปนคนที่ตองเสี่ยงแตมีความสุขุม และมีจุดยืนของตนเอง 
กลาเผชิญกับความจริง แมจะพบกับความปวดราว กลาเปดเผยความจริงตอผูอ่ืนแมวาเขานะไม
อยากฟง  
 
 
 
 
  

54กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, “ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน” (ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536),32, อางจาก Paul F. Mott, The 
Characterisitcs of Efficient Organization (New York : Harper and Row, 1972),132-135. 
 55Gary A. Yukl, Leadership in Organization (Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-
Hall, 1989),21. 
 56Bermard M. Bass, Leadership and Performance beyond expectation (New York 
: The Free Press, 1985):208, quoted in Gary A. Yukl, Leadership in Organization, 2nd ed. 
(Englewood Cliffs, New Jersey. : Prentice-Hall, 1989),57. 
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      3. เชื่อมั่นในคนอื่น ผูนําประเภทนี้ไมใชเผด็จการแตมีอํานาจ แตถึงกระนั้นก็ยังสนใจ
คนอื่นๆ ทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอื่นทําโดยเชื่อวาคนอื่นก็มีความสามารถ 
      4. ใชคุณคาเปนแรงผลักดัน   ผูนําประเภทนี้   จะชี้ใหผูตามตระหนักถึงคุณคาของ         
เปาหมายและสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา 
      5. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learner) ผูนําประเภทนี้จะนึกถึงสิ่งผิดพลาดที่ตน
เคยทําแตมิไดนึกถึงในฐานะที่เปนความลมเหลว แตนึกถึงในฐานะที่เปนบทเรียน ผูนําประเภทนีจ้ะ
พยายามเรียนรูส่ิงใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
       6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครือและความไม
แนนอน ผูนําแบบเชิงปฏิรูปนี้จะมีความสามารถในการเผชิญปญหาที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
       7. เปนผูมองการณไกล ผูนําประเภทนี้มีความสามารถในการมองการณไกลสามารถที่
จะนําความหวัง ความฝนมาเปนความจริง57 

 แฮรีส  (Harris)  ไดกลาววา พฤติกรรมผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะมีดังนี้ 
      1. ใหผูตามมีอิสระในการทํางานและสงเสริมใหผูตามไดพัฒนาตนเอง 
      2. มีความเปนมิตรกับผูตาม    ใชวิธีแบบไมเปนทางการกับผูตามเหมือนกับบิดาที่บุตร
จะไปหาเมื่อไรก็ได 
      3. เปนแบบอยางของความซื่อสัตย ความยุติธรรม และมีมาตรฐานสูงในการ
ปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ 
      4. ยั่วยุผูใตบังคับบัญชาดวยการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน ยกยอง ยอมรับ 
และเปดใจกวาง ขณะเดียวกันก็แลกเปลี่ยนความรู ความชํานาญกับผูใตบังคับบัญชา 
       5. แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่น กระตือรือรน ตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล และมี
ความภักด5ี8 

 

 

 

  
  

57Noel M. Tichy and Mary Anne Devanna, “The Transformational Leader,” 
Training and Develoment Journal 40, 7 (July 1986): 17-32. 
 58Phillip R. Harris, High Performance Leadership : Strategies for Maximum 
Career Productivity (Glenview Illinois : Scott Foresman and Company, 1989),10. 
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       บาส  (Bass)  ไดอธิบายถึงลักษณะผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะมีลักษณะความสัมพันธ
ระหวางผูนํากับผูตามดังนี้ 
       1. ผูนําจะพิจารณาวาอะไรคือส่ิงที่ผูใตบังคับบัญชาตองการจากการทํางาน และ
พยายามใหเขารับมัน ตราบที่ผลการปฏิบัติงานบรรลุความตองการ 
       2. มีการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนและสัญญาวาจะใหผลตอบแทนสําหรับความ
พยายามที่เหมาะสม 
       3. ตอบสนองตอความจําเปนและความตองการของผูใตบังคับบัญชานานเทาที่เขาจะ
ทํางานใหลุลวง59 

 ผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะมีอิทธิพลตอใตบังคับบัญชา  และพบไดเมื่อผูนํา 
       1. ยั่วยุความสนใจของผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหมอบงานของตนเองดวยการ
มุงผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
       2. ทําใหผูตามตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาของผลการปฏิบัติงานหรือวิสัยทัศน
ของทีมและองคการ 
       3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้น 

      4. ยั่วยุใหผูตามลดความสนใจในตนเองลงและเพิ่มการทํางานเพื่อประโยชนของหมู
คณะ60 

 
คุณลักษณะภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป (transformational leadership) 
        ตามแนวความคิดของบาส  (Bass)  ภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปประกอบดวย
คุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ  คือ  1) ความสามารถสวนตัว  (charismatic)  2) การดลใจ  
(inspiration)  3) การมุงความสัมพันธเปนรายคน  (individualized consideration)  4) การ
กระตุนการใชปญญา  (intellectual stimulation)  มีรายละเอียดดังนี้ 
  
        59Bermard M. Bass, Improving Perspective on Charismatic leadership in 
Charismatic Leadership (San Fransisco :Jossey-Bass, 1985),5, อางถึงในกมลวรรณ        
ชัยวานิชศิริ,“ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน” (ปริญญานิพนธ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน       
ทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536),47. 
                60Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization Effectiveness 
Throungh Thransformational Leadership.,2. 
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       1. ความสามารถสวนตัว (charismatic) จะประกอบดวยคุณลักษณะพิเศษ คือ
ความสามารถในการมองการณไกล และการรับรูถึงภาระกิจที่ตองทําเปนผูกลาเผชิญปญหาและ
สามารถในการแกปญหาอยางเปนธรรมสามารถลดทัศนคติที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงของลูกนอง
สามารถโนมนาว ผูอ่ืนและมีความสามารถในการจูงใจที่เหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
       2. การดลใจ (imspiration) คือความสามารถในการโนมนาวจิตใจใหลูกนอง
เปลี่ยนแปลงความสนใจในการกระทําเพื่อตนเองไปสูการทําประโยชนเพื่อกลุมหรือเพื่อองคการ 
โดยการใชวิธีการพูดที่โนมนาวจิตใจ 
       3. การมุงความสัมพันธเปนรายคน (individualized consideration) จะเปนการมุง
พัฒนาลูกนองเปนรายคน โดยมีการเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาแตละคนผูนําจะปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชาแตกตางกันไปตามความตองการ และความสามารถของผูใตบังคับบัญชาแตละ
คน ซึ่งการสรางความสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนองแบบตัวตอตัว จะพัฒนาความเปนผูนํา 
และชวยใหไดขอมูลการตัดสินใจดีข้ึน 
       4. การกระตุนการใชปญญา  (intellectual stimulation)  เปนการกระตุนการคิด
สรางสรรคและหาวิธีการใหมๆ  ในการแกปญหาตางๆ  ในอดีต  โดยใชความคิดในการปองกัน
ปญหามากกวาแกปญหา  รวมทั้งสนใจในการใชความคิดในการวิเคราะหการนําไปใชการตีความ
และการประเมินผลผูบริหารจะสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการใหมๆ  หรือคิดคนสิ่ง
แปลกใหเพื่อจะบรรลุภารกิจประจําวันของพวกเขา  เชน  ครูใหญอาจใหกลุมเสนอความคิดเห็น
ใหมๆ  ตอโรงเรียน  ซึ่งจะทําใหเกิดโครงการทางการศึกษาที่แปลกใหม61 

     จากหลายแนวคิดดังกลาวพอสรุป  ไดวา  ผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะกระตุนใหผูอ่ืนกระทํา
มากกวาความตั้งใจเดิม  และมักจะมากกวาความเปนไปไดเขาจะตั้งสิ่งที่ทาทายและประสบ
ความสําเร็จอยางสูง  ซึ่งภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปนี้เนนการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหวางผูนํา  ผูรวมงาน   
 
                                                                                                             
 
  

61Bermard M. Bass, and B. J. Avolio, Improving Organization Effectiveness 
Through Thransformational Leadership (California : Sage Publications, 1994),4,  อางถึง
ใน กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ,“ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน” 
(ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536),50-51. 
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และผู ใตบังคับบัญชา   ผูนําแบบนี้อยูบนพื้นฐานของการชี้แจงจากผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาจะไดรับรางวัลเมื่อขอกําหนดนั้นสัมฤทธิ์ผล  ในป 1991  บาส  (Bass)  ไดเสนอ
ภาวะผูนําแบบพิสัยเต็ม  (the full range model of leadership)  โดยใชผลจากการวิเคราะห
องคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะผูนําที่เขาเสนอในป 1985  และผลการศึกษาตอมา  สรุป
ไดผูนําแบบเชิงปฏิรูป ประกอบดวยกระบวนการ 4 ดาน  คือ  1) การสรางบารมี  (charisma or 
idealized influence)  2) การสรางแรงบันดาลใจ  (inspirational motivation)  3) การกระตุนเชาว
ปญญา  (intellectual stimulation)  และ  4) การคํานึงถึงเอกบุคคล  (individualized 
consideration)  โดยเรียกยอวา “4I’s”  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
     1) การสรางบารมี  (Charisma or Idealized Influence-II)  ผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะ
แสดงรูปแบบตามบทบาทสําหรับผูตาม  ผูตามจะชื่นชม  ศรัทธา  เชื่อถือในตัวผูนํา  ส่ิงตางๆ  ที่
ผูนําทําจะไดรับความเชื่อถือและเหนือกวาตองการสวนตัวของผูตาม  ผูนํารวมเสี่ยงกับผูตามและ
ทําอยางสม่ําเสมอมากกวาเปนครั้งคราว  เขาจะทําอะไรไดดีถูกตอง  แสดงมาตรฐานที่สูงในเรื่อง
คุณภาพ  จริยธรรม  เขาจะไมใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตัว 
      2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation-IM) ผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะ
ปฏิบัติตนเพื่อกระตุน บันดาล โดยใหความหมายและทาทายงานของผูตาม กระตุนการทํางานเปน
ทีม แสดงถึงการทํางานอยางทุมเท มุงมั่นถึงจุดหมายปลายทางที่ดี ผูนําสื่อความหมายที่ชัดเจนถึง
ความคาดหวังที่ผูตามจะไดพบและแสดงถึงเปาประสงครวมกัน และสรางวิสัยทัศน 
      3) การกระตุนเชาวปญญา (Intellectual stimulation-IS) ผูนําแบบเชิงปฏิรูปกระตุน
ความพยายามของผูตามใหเปลี่ยนแปลง และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ไมตําหนิผูตาม จะไดวิธีการ
แกปญหาใหมๆ จากผูตาม ผูตามจะไดรับสนับสนุนใหพยายามหาวิธีใหมๆ และวิธีการของผูตาม
จะไมถูกวิจารณถึงแมจะแตกตางจากความคิดของผูนํา 
      4) การคํานึงถึงเอกบุคคล (Individualized consideration-IC) ผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะ
ใหความสนใจเปนพิเศษกับความตองของแตละบุคคล ในเรื่องความสําเร็จและเติบโต โดยแสดง
เปนโคชหรือพี่เลี้ยง ผูตามและเพื่อนรวมงานจะพัฒนาใหประสบความสําเร็จอยางสูง62 

 

 
 62ประเสริฐ สมพงษธรรม, “การวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับ   
ประสิทธิผลขององคการสํานักงานศึกษาจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538),60-61. 
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      ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (transactional leadership)  คือกระบวนการที่ผูนําใหผู
ตามพยายามที่จะคาดหวังและปฏิบัติงานตามที่คาดหวังโดยผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยน
เสริมแรงอยางสม่ําเสมอ  ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบาท  และเห็นคุณคาของ
ผลลัพธที่กําหนด  ซึ่งผูนําจะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบัติงานใหไดผลลัพธที่ตองการและทําให
ผูตาม   เขาใจบทบาท  รวมทั้งตระหนักถึงความตองการของผูตามบอกถึงวิธีการที่ความตองการ
ของผูตามจะได รับการแลกเปลี่ยน   เมื่อปฏิบัติงานไดบรรลุตามที่กําหนด   ประกอบดวย
กระบวนการ 2 ดานดังนี้  คือ 
     1. การใหรางวัลอยางเหมาะสม  (contingent reward-CR)  เปนกระบวนการที่ผูนําใช
ชักจูงใจผูตามใหทุมเทความพยายามเพื่อทํางานใหเสร็จ  ผูนําไปใชการใหรางวัลเพื่อสงเสริมใหผู
ตามยอมรับในบทบาทของตนเอง  สรางความเชื่อมั่นใหกับผูตาม  และสงเสริมใหยอมรับใน
บทบาทตอไป  ผูนําตองประเมินความตองการและบอกวาผูตามทํางานสําเร็จ  ผูนําจะใหรางวัล
ตามที่ผูตามตองการ  ผูนําแบบแลกเปลี่ยนประเภทนี้พบวาประสิทธิผลแมจะไมมากเทากับแบบ
อ่ืนๆ 
      2) การบริหารแบบวางเฉย  (management by exception)  คือการที่ผูนําจะไมเขาไป
ยุงเกี่ยวจนกวาจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น  จึงเขาไปแกไข  ซึ่งอาจจะใหแรงเสริมทางลบ  หรือการ
ลงโทษ  การบริหารงานแบบวางเฉยมีแนวโนมที่จะไมมีประสิทธิภาพแตก็มีความจําเปนใน
สถานการณหนึ่งๆ แบงออกไดเปน   3   แบบ คือ 
        2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก  (active management-by-exception-AME-A)  
การบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรงหรือเชิงรุก  เปนกระบวนการที่ผูนํามุงรักษาสภาพเดิมของ
องคการ  โดยใหผูตามปฏิบัติงานผิดไปจากมาตรฐานที่กําหนด  ผูนําจะแกไขการปฏิบัติงานให
ถูกตอง  โดยผูนําแสดงความไมพอใจ  ผูตามที่ลมเหลวในการทํางาน  โดยวิธีการตั้งแตเบาที่สุด
จนถึงขั้นรุนแรงที่สุด  หากผูตามยังไมเขาใจหรือไมมีความสามารถผูนําจะทบทวนใหมใหชัดเจน  
และพยายามปรับปรุงความสามารถของผูตาม  โดยการฝกอบรมเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสําเร็จ  
ผูบริหารแบบนี้เปนแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  ทํางานแบบเดิมๆ  และหลีกเลี่ยงนวัตกรรมใหมๆ  ที่
นํามาซึ่งความเสี่ยง  ทําใหเกิดความผิดพลาดได  ผลงานที่ไดก็พื้นๆ  ไมสูงมากนัก63 

 

  
 

63Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization Effectiveness 
Throungh Thransformational Leadership,3-4. 
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     2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  (passive management by exception-MBE-P) 
ผูบริหารแบบนี้จะคอยจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอยางผิดพลาด  เขาจะไมหาความผิดพลาดคอย
จนกระทั่งสิ่งตางๆ  มีปญหามากเขาทํานอง  “ถามันยังไมพัง  ก็ยังไมตองซอม”64  ซึ่งการบริหาร
แบบนี้อาจจะมีความจําเปนและมีประสิทธิผลในบางสถานการณ  เชน  เมื่อความปลอดภัยเปนสิ่ง
สําคัญ  หรือเมื่อเขาตองดูแลผูตามจํานวนมาก  ซึ่งรายงานโดยตรงตอผูนํา65 

       2.3 ผูนําแบบตามสบาย  (laissez faire leadership-LF)  เปนผูนําแบบนิเสธ  มี
ลักษณะหลีกเลี่ยงภารกิจตางๆ  ไมมีความชัดเจนในคาดหวังไมพูดถึงความขัดแยงทั้งสิ้น  เปนผูนํา
ที่ไมมีประสิทธิผล  และผูตามไมมีความพึงพอใจ  ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้  1) เขาจะหลีกเลี่ยงที่จะเขา
ไปเกี่ยวของกับภารกิจสําคัญ  2) เมื่อมีความตองการเขาจะไมอยู  3) ไมตอบสนองตอส่ิงจําเปน
เรงดวน  4) ไมเกี่ยวของกับปญหาเฉียบพลัน  5) ไมนําพาตอการขอรองของผูใตบังคับบัญชา66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    64กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, “ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน  
เอกชน” (ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร, 2536),132-135. 
    65B.M.Bass, Thransformational Leadership : Industrial, Military and Educational 
Impact (California : Lawrenec Erlbaum Assciates, 1988),7. 
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       66B. M. Bass, and B. J. Avolio, Improving Organization Effectiveness Throungh 
Thransformational Leadership (CA : Sage Publications, 1994),4. 
 จากองคประกอบของภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน บาส(Bass) 

 
 
แผนภูมิที่ 3   ภาวะผูนําแบบพิสัยเต็ม  (Full Range Model of Leadership) 
ที่มา      :  B.M.Bass and B.J. Avolio, Improving Organizational Effectivenss)  
                    Through Transformational Leadership ( CA : Sage Publications,1994),5. 
 
ความสัมพันธระหวางผูนําแบบเชิงปฏิรูปกับผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
     จากแนวคิดของเบิรน  (Burns)  และบาส  (Bass)  ทําใหเห็นความสัมพันธของผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนและเชิงปฏิรูปมีสวนที่ตางกัน 2 ประการ  คือ 
     1. แมวาภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะทราบความตองการในปจจุบันและเปาหมายของ
ผูใตบังคับบัญชาคืออะไร แตภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปแตกตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเชิง
รุกในประเด็นที่วาไดพยายามยกระดับความตองการของผูใตบังคับบัญชาทําได โดยยกระดบัความ
คาดหวังของผูใตบังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับความตองการและปฏิบัติงาน เชน  ยั่วยุให
ผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบมากขึ้นใหอิสระในการทํางานมากขึ้น 
      2. ภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปแตกตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเชิงรุกโดยที่ภาวะ
ผูนําแบบเชิงปฏิรูปนั้นพยายามพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความเปนผูนําและสามารถแกปญหา
ของตนเองและผูอ่ืน67 
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 67เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหนวยที่ 9 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539),66. 
     ลักษณะเดนของภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป  (transformational leadership)  คือ  การ
นําแบบเสริมสราง  (Leadership as building)  เปนการปลุกเรา  ศักยภาพของความเปนมนุษยที่
จะทํางานเพื่อสถาบันโดยสวนรวม  มิใชเพื่อพวกพองของตนเอง  และการเปนผูนําแบบสรางความ
ผูกพัน  ยกระดับคุณธรรม  จริยธรรมและความประพฤติของผูตาม  เปนการแลกเปลี่ยนสภาพทั้ง
ผูนําและผูตาม ความแตกตางระหวางผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับผูนําแบบเชิงปฏิรูป  อาจสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  ความแตกตางระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
(transactional leadership) 

ผูนําแบบเชิงปฏิรูป 
(transformational leadership) 

1. รูวาผูใตบังคับบัญชาจะตองทําอะไรจึงจะ
บรรลุเปาหมายแลวชี้แจงบทบาทหนาที่
จะตองปฏิบัติใหผูใตบังคับบัญชาไดทราบ
เพื่อที่จะทาํใหเกิดความมั่นใจในการทํางาน 

2. บอกไดวาผูใตบังคับบัญชามีความตองการ
และมีความปรารถนาอะไรเพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความตองการและความ
ปรารถนาเหลานี้ผูใตบังคับบัญชาจะได
พยายามทาํงานเพื่อใหงานสาํเร็จ 

3. ใหมีการอบรมผูนําและใหแรงจูงใจทางบวก
อ่ืนๆ  เพื่อสงเสริมการทาํงาน  เชน  การ  
ยกยอง  การเลื่อนตําแหนงหรือใหทาํงานที่
มีความหมาย 

1. ยกระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาํคญั
และคุณคาของเปาหมายและวิธีการที่จะ
บรรลุเปาหมายเหลานัน้  ทัง้นี้เพื่อสราง
ความ  มัน่ใจใหเกิดแกผูใตบงัคับบัญชา 

2. ยกระดับความตองการและความปลอดภยั
ของผูใตบังคับบัญชาจากความตองการ
ทางกายและความปลอดภัยไปสูระบบ
ความตองการที่จะไดรับการยกยองนับถือ
และความสาํเร็จสมหวงัในชวีติ  ทั้งนี้เพื่อให
มีแรงจูงใจเพื่อที่จะไดพยายามทํางานให
มากขึ้น 

3. จรรโลงใหแตละคนลดการทํางานเพื่อ
ตนเองใหทาํงานเพื่อหมูคณะ  เพื่อองคการ  
ทั้งนี้เพื่อจะนาํไปสูการมีความคาดหวงัที่
สูงขึ้นและการทํางานที่ดีข้ึน 

4. พัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมคีวามเปนผูนาํ
และใหมีความสามารถในการแกปญหาของ
ตนเองและผูอ่ืน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                                                               

42

ที่มา :  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ :  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539),68. 

      แมวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะมีความแตกตางกันบาง  
แตก็มีความหมายเหมือนกันอยูผูนําคนเดียวกันสามารถใชภาวะทั้งสองแบบไดในเวลาและ    
สถานการณที่แตกตางกัน68  บาส (Bass)  กลาววา  ผูนําแบบเชิงปฏิรูปและแลกเปลี่ยนตางก็มี
สวนเสริมซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มากกวาที่คาดหวังไว69 

  
ภาวะผูนาํแบบเชิงปฏริูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 :  การสงเสริมกนัระหวางภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  

     จากภาพประกอบนี้จะเหน็วา  ภาวะผูนาํแบบเชิงปฏิรูปจะทาํใหผูใตบังคับบัญชามี
ปริมาณของความพยายามในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  ทัง้นี้เพราะแรงจงูใจสูง  จนกระทั่งสามารถ
ทํางานไดมากกวาที่เคยคาดหวงัไว70 

 
   

  68ประเสริฐ สมพงษธรรม, “การวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับ   
ประสิทธิผลขององคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538),155. 
   69B. M. Bass, and B. J. Avolio, Thransformation Leadership development (Pola 
Alto, Califonia : Consulting Psychologists Press, Inc., 1990), อางถึงใน เสริมศักดิ์                

ความเสนหา การดลใจ กระตุนการใชปญญา การมุงความสมัพันธเปนรายบุคคล

ความพยายาม 
ที่คาดหวัง 

การปฏิบัติงาน 
ที่คาดหวัง 

แรงจูงใจใหเพิม่ข้ึนเพื่อทํางาน 
(ความพยายามสวนเกิน) 

การปฏิบัติงาน 
มากกวาที่คาดหวัง 

การบริหารแบบวางเฉย 

การใหรางวัลตามสถานการณ 

ภาวะผูนาํแบบแลกเปลี่ยน 
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วิศาลาภรณ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหนวยที่ 9 (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539),68. 
    70เร่ืองเดียวกัน,69. 

ผูบริหารสถานศึกษากับภาวะผูนํา 
     ผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาที่เปนผูนํา  กลาวคือ  ตองเปนตัวอยางในดาน
พฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา  การแสดงออกของผูบริหารมี
อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนดวย  ดังนั้นถาผูบริหารรูจักนําความมีภาวะผู
นํามาใชในการทํางานใหถูกกับสภาพของสถานศึกษา ทําใหผูรวมงานรูสึกวาผูบริหารมีความบริ
สุทธใจในการทํางานและเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนในเรื่องตางๆ  จะกอใหเกิดความศรัทธา  ความ
สามัคคี  รวมมือ  รวมใจ  ในการทํางานซึ่งสงผลใหดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตาม
จุดประสงค  ซึ่งสต็อกดิลล  (Stogdill)  ไดกลาวไววาผูนําหรือผูบริหารซึ่งบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรจะมีพฤติกรรมผูนําสูงมุงความสัมพันธ71 สวนธอมปสัน  (Thompson)  ไดกลาว
ไววา  การที่บริหารจะมีพฤติกรรมแบบใดนั้น  ข้ึนอยูกับลักษณะสวนตัวที่ติดตัวมาโดยกําเนิดหรือ
อาจฝกอบรมใหเกิดขึ้นได72  สวนบาส  (Bass)  ไดกลาวไววา ผูนําแบบเชิงปฎิรูปจะนําไปสูการ
ปฏิบัติงานที่มากกวาที่คาดหวังไว73 

 
การใชภาวะผูนําในการบริหารสถานศกึษา 

       ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําที่รับผิดชอบงานของสถานศึกษาทั้งหมด  ดังนั้นการเปน
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  จึงมีความสําคัญยิ่งในอันที่จะชวยใหการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การเปนผูนํานั้นปกติแลวจะประกอบ ดวยการนําและ
การบริหารภารกิจ การนําเปนความรับผิดชอบในการสนองความตองการของบุคคลและการ
เปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรม  สวนภารกิจดานการบริหารเปนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 
รวมทั้งโปรแกรมการเรียนการสอนและการรักษาหรือปองกันใหหนวยงานดํารงตอไปดวยการ
ประสานงานขจัดปญหาและประเมินผลงาน   ฉะนั้นในการปฏิบัติงานของผูบริหารจึงตองใชภาวะ
ผูนําเปนเครื่องมือ 
 
  

      71Ralph M. Stogdill, “Personal Factors Associated with Leadership,” in Survey 
of Literature in Leadership (Maryland : Pennguin Book, 1969), 396. 
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    72Herbert A. Simon, Donald W. Smitburge, and Victor A. Thompson, Public 
Administration (New York : Knopf, 1950),103. 
    73B. M. Bass, and B. J. Avoil, Thransformational Leadership Development (Pola 
Alto, Califonia : Consulting Psychologists Press, Inc., 1998),92. 
ชักจูงใหรวมงานมีความคิดเห็นและปฏิบัติตามความตองการของตนโดยอาศัยสถานการณ      
แวดลอมขณะนั้นเขาชวยเหลือ  ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกตอสภาพแวดลอม  จะเห็นเครื่องมือ
ชี้ใหเห็นวาผูนํานั้นมีคุณสมบัติของความเปนผูนํามากนอยเพียงใดทั้งนี้ข้ึนอยูกับการปฏิบัติงาน
ของผูนําในฐานะผูบริหารที่ฉลาดและมีไหวพริบในการใหงานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ  ความ
สนใจและความสามารถของแตละบุคคล  นอกจากนี้งานที่มอบหมายควรเปนงานที่ทาทายและมี
ความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหเกิดความสนใจในงาน  ทําใหเกิดความคิด  ความเต็มใจ
และความกระตือรือรนที่จะขยายขีดความสามารถของตัวเอง  เพื่อเปนผูพิชิตในงานที่มอบหมาย
นั้น74 

      ฉะนั้นจึงกลาวไดวา  ถาผูบริหารสถานศึกษามีความเปนผูนําที่ดีสามารถใชแบบภาวะ
ผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหผูรวมงานเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานหรือใช
ความสามารถอยางเต็มที่และชวยใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
จะสงผลตอสถานศึกษา  
 

การบรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
      พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พ.ศ. 2542   มาตรา 4  ใหความหมาย  
“สถานศกึษา”  หมายความวา โรงเรยีน หนวยงานการศึกษา  หรือหนวยงานอืน่ๆของรัฐ  ทีม่ี
อํานาจหนาทีห่รือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ที่
สังกัดเขตพืน้ที่การศึกษา  ภายใตการกํากับดูแลของ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้น
พื้นฐาน  ซึ่งดาํเนนิการบริหารจัดการการศึกษาในชวงชัน้ที ่3และ4  ของกรมสามัญศึกษาเดิม  พอ
สรุปสาระสําคญัของการจัดการการศึกษาได   ดังนี ้

 
ความหมายและวัตถุประสงค 
    การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมตางๆที่บุคคลรวมกันดําเนินการเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน  ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุกๆดาน  สอดคลองกับธีระวุฒิ  ประทุม
นพรัตน 
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    74สุนีย  เพงประพฤติ  “แบบภาวะผูนํากับวิธีการแกไขความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2537),42 – 43. 
ไดใหทัศนะวา  การบริหารการศึกษา  หมายถึง กิจกรรมตางๆที่บุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกระทํา  เพื่อพัฒนาผูเรียน หรือ เยาวชนใหเจริญเติบโตทางดานรางกาย  
สติปญญา และสังคม  การดําเนินการนี้ตองมีการทรัพยากรการบริหารงาน คือ  คน   เงิน  และ    
วัสดุอุปกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด 75  สวน รุง  แกวแดง  กลาววา การบริหารการศึกษา คือ การ
จัดการเพื่อใหผูเรียนไดรับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุด76   พระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจา  สรุปความวา ผูบริหารจะทําหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ถามีคุณลักษณะ  3  
ประการคือ 1. จักขุมา  หมายถึงมีปญญามองการไกล(conceptual  skill)   2. วิธูโร  หมายถึง
จัดการธุระไดดี  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(Technical  skill)   3. นิสสยสัมปนโน   หมายถึง
พึ่งพาอาศัยคนอื่นไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี(Human  relation  skill)77  สวนจะใชขอไหน
มากนอยขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหาร    สวนแอนเดอรสัน และแวนไดด(Anderson  and  
VanDyke) แสดงทัศนะวา  หนาที่ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจะตองเปนผูนําในการวางแผน
หลักสูตร  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษา    โดยเฉพาะการมัธยมศึกษากับคณะครูจัด
โปรแกรมใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนและชุมชนและความตองการของประเทศ   
งานดานการบริการตางๆ  เพื่อใหไดรับความสะดวกในดานการเรียนการสอนอยางเต็มที่รวมทั้ง
การจัดครูเขาสอนในวิชาตางๆเพื่อใหเกิดคุณภาพทางการสอนและพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนเพื่อสรางขวัญของบุคลากรในโรงเรียนใหดีอยูเสมอ78  สุพล  วังสินธ   กลาวถึงบทบาท
ภารกิจของผูบริหารโดยตรงวา  ผูบริหารโรงเรียนคือผูนําความเปนเลิศมาสูโรงเรียน   โดยคอยๆ
กําหนดระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหสูงขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งมาตรฐานของตนเองและ
มาตรฐานที่ใชกับผูอ่ืนการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศจะตองกําหนดนโยบายและสราง
บรรยากาศการบริหารไปพรอมๆกัน 
 
  

    75ธีระวุฒิ  ประทุมนพรัตน  และคนอื่นๆ,  การบริหารและการนิเทศการศึกษา  (สงขลา :  
เทพการพิมพ, 2530), 5. 
   76รุง   แกวแดง,  ประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนทําไดไมยาก, พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ 
: บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด,2544), 45. 
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   77พระเมธีธรรมาภรณ(ประยรู   ธรรมจิตโต),  คุณธรรมสําหรับนักบริหาร  (กรุงเทพฯ  :  
บริษัท  สหธรรมมิก จํากัด,2539), 7 – 8. 
   78Lester W.Anderson Lauren  A. VanDyke, Secondary  School  Administration 
(Boston : Houghton Miffin  Company, 1960),10 – 11. 
โดยมีทักษะพื้นฐาน   6  ประการคือ    1)การมีความคิดสรางสรรคลึกซึ้ง    2)การมีความรูสึกไว   
3)การมองการณไกล    4)การเปลี่ยนแปลงได      5)การมุงมั่น  และ 6)การอดทน79   ดังนั้นการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) อํานวยความสะดวกตอการสรางนโยบาย  
การกําหนดเปาหมาย  ความตองการทางการศึกษา  เพื่อพัฒนานโยบายของโรงเรียนใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ  2) เรงรัด  ควบคุมวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนใหพัฒนา
ยิ่งขึ้น  และ  3) จัดระบบการบริหารงานใหเกิดผลตามแผนงานที่กําหนดไว80 

     จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา   การบริหารงานการศึกษาเปนงานที่ผูบริหารจะตอง
ใชความสามารถของตนเองทําใหบุคคลที่เกี่ยวของชวยกันดูแลกระบวนการจัดการเรยีนการสอนให
บรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษาและชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  เปนหนวยงานใหมที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีภารกิจที่เกี่ยวของกับการ
จัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเปนเหตุใหเกิดการหลอมรวมสวนราชการที่เปนกรมและ
เทียบเทากรมของกระทรวงศึกษาเดิม ที่มีภาระหนาที่ที่เกี่ยวของไดแก กรมสามัญศึกษา กรม
วิชาการ และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขารวมกันตามภารกิจของแตละ
สวนราชการเดิม   เพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาอยางเต็มระบบเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว 
   
กฏกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2546 
     อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  16  วรรคสองและมาตรา  74  แหงพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารออกกฏกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     (1) การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา โดยปกติเปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กทีม่ีอายุ
สามปถงึหกป เพื่อเปนการวางรากฐานชีวิตและเตรยีมความพรอมของเด็กทัง้รางกายและจิตใจ 
สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพและการอยูรวมในสงัคม 
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 79สุพล  วังสินธ,  “ โรงเรียนเพื่อความเปนเลิศ”, สารพัฒนาหลักสูตร14,119(ตุลาคม- 
ธันวาคม  2537):65 – 67.  
 80Carter  V.  Good,  Dictionary  of  Education  (New  York  : McGraw-Hill  
Company, 1973),92. 
     (2)การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาที่มุงวางรากฐานเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา 
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ทัง้ในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูและความสามารถขั้นพืน้ฐาน โดย
ปกติใชเวลาเรยีนหกป 
     (3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปนสองระดับ ดังนี ้
  (ก) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาทีมุ่งใหผูเรียนไดพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคในดานตางๆตอจากระดบัประถมศึกษา เพื่อใหรูความตองการ ความ
สนใจและความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในดานวิชาการและวิชาชพี ตลอดจน
ความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแกวัยโดยใชเวลาเรียนสามป 
  (ข) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศกึษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียน
ไดศึกษาความถนนัและความสนใจ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศกึษาตอหรือการประกอบอาชีพ 
รวมทัง้การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสงัคมที่จําเปน โดยปกติใชเวลาเรียนสามป81 

 
ภาระหนาทีข่องหนวยงานเดิม 
     กรมสามัญศึกษา มีหนาที่จัดสงเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  การศึกษาสงเคราะห
และการศึกษาเพื่อคนพิการ  โดยการวางแนวดําเนนิการพัฒนาการศึกษา   ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาใหปรากฏเปนรูปธรรม  เพื่อเยาวชนไทยไดรับสิทธิและโอกาสทางการศกึษาอยางทัว่ถึง  
เสมอภาค เทาเทียม มีคณุภาพ ประชาชน ชมุชน และทองถิน่ มีสวนรวมในการบรหิารจัด
การศึกษา  
 
บทบาทหนาที่ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน    มีบทบาททีท่ี่เปนการสนองตอ
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ดังนี ้
      1.  จัดทําขอเสนอนโยบาย   แผนพฒันาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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  81กระทรวงศึกษาธิการ, สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,”กฏกระทวงวาดวยการ
แบงระดับและประเภทของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2546,”   ราชกิจจานเุบกษา  เลม 120, ตอนที ่36            
( 1 พฤษภาคม 2546):17 
      2. กําหนดหลักเกณฑ   แนวทาง และดําเนนิการเกีย่วกับการสนบัสนุนทรัพยากร การ
จัดตั้ง จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนนุการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

     3. พัฒนาระบบการบริหารและสงเสรมิประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ การนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศการบริหารและการจัด
การศึกษา 
      4.ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมนิผล การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของเขตพื้นที่
การศึกษา 

     5.พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  ประสาน  สงเสริม  สนับสนนุ  และกํากับดูแลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ  และ
ประสาน  สงเสริมการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิน่  บุคคล  
ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และ  
สถานบนัสงัคมอื่นของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

     6. ดําเนนิการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
      7.ปฏิบัติงานอืน่ใดตามที่กฏหมายกําหนดใหเปนอาํนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานหรือตามที่รัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
โครงสรางของสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
    มาตรา 33 แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 
ไดกําหนดใหการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา   โดยคํานงึถงึ
ปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชวีศึกษา 
    นอกนี้  ในมาตรา  36  ยังกําหนดไววา  ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา  ใหมีคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล  จัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา  ประสาน  สง  เสริม  และสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา   ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหสามารถจัด
การศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล  ครอบครัว  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
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สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตน  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฏกระทรวง 
      มาตรา  37 ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการให
เปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 และใหอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนดไวในกฏหมายนี้หรือกฏหมายอื่น และอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
      1. อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา   และพฒันาสาระของหลกัสตูร
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       2. อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 
      3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      4.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
     สํานักงานตามวรรคหนึ่ง  มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง  ในกรณีที่มีกฏหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการไวเปนการเฉพาะการใช
อํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตามกฏหมายดังกลาว  ใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หรือ อนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย82 

 

การแบงสวนราชการในสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
     การแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย   กลุมอํานวยการ  
กลุมบริหารงานบุคคล   กลุมนโยบายและแผน   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กลุมนิเทศติดตาม   
และประเมินผลการจัดการศึกษา     กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   และกลุมสงเสรมิ
สถานศึกษาเอกชน83  
 
 
 
 
    82มีเดีย อินเทลลิเจนซ  เทคโนโลยี จํากัด,  รวมกฎหมายการศึกษาฉบับสมบูรณ
(กรุงเทพฯ : มีเดีย  อินเทลลิเจนซ  เทคโนโลยี,2546),46 – 47. 
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    83เร่ืองเดียวกัน,195 –198. 
ความเปนมาของสถานศกึษาที่เปนนิติบุคคล 
      การปฏิรูปการศึกษามีความมุงมัน่ที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ   เปนคนดี   มีความสามารถ  และ มีความสขุ   การดําเนนิการใหบรรลุเปาหมายอยางมี
พลังและมีประสิทธิภาพ  จําเปนจะตองมีการกระจายอํานาจ  และใหทุกฝายมีสวนรวม  ซึ่ง
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศักราช  2540 และเปนไป 
 ตาม หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ซึ่งใหมกีารจัดโครงสรางและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยมเีอกภาพเชงินโยบาย 
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ
สถานศกึษา     ดังปรากฏในบทบัญญัติในมาตรา 39 ที่วา 
    “มาตรา 39 กาํหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจทางการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ   งบประมาณ   การบรหิารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศกึษา ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาโดยตรง” 
     การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว  มีอสระในการบริหาร
จัดการเปนไปหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School Based Management : 
SBM ) ซึ่งเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกบัสถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
มีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง 
    จากแนวคิดดังกลาวเพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ และมีความเขมแข็ง  รัฐ
จึงใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  โดยบัญญตัิไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษา  พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ดังนี ้
   “ มาตรา  35  ใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2)   เฉพาะที่เปน
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล     เมื่อมกีารยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึง่  ใหความเปนนิติ
บุคคลสิ้นสุดลง “ 
 

การบรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
      การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึง่มหีนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปน
สถานศกึษาของรัฐ  จึงตองนาํหลกัการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  ซึง่เรียก
กันวา “ธรรมาภิบาล“มาบูรณาการในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง ความเขมแข็ง
ใหกับโรงเรียนในฐานะนิติบุคคลดวย   หลักการดังกลาว ไดแก 1)หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม   
3) หลักความโปรงใส  4)หลักการมีสวนรวม  5)หลักความรับผิดชอบ 6)หลักความคุมคา 
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    หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษาซึ่ง
ไดแก การดําเนินงานดานวิชาการ   งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงานทั่วไป และ
เปาหมายในการจัดการศึกษา  คือ ทําใหผูเรียน เปนคนดี   เกง   และมีความสุข ดังแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ84 

 

แผนภูมิภาพแสดงความสมัพันธ    
 
 ภาพรวมการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบุคคล 
 
 
                                                   หลักนิติธรรม 
 
 
                    หลัก                                                             หลัก 
              ความคุมคา       ดาน                       ดาน                 คุณธรรม 
                              วิชาการ                             งบประมาณ 
                                                     ผูเรียน 
      เปนคนดี  เกง                                                         
                   มีความสุข 
           หลัก                    ดาน                               ดาน             หลัก 
          ความรับผิดชอบ      บริหารทั่วไป    บริหารงานบุคคล      ความโปรงใส 
 
                                                                                
                                                     หลักการมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 84กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2546),30 -31. 
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อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศกึษาและอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาตามกฏหมาย
การศึกษา 
    อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา ตามกฎหมายการศึกษา ซึ่งแบงงานการ
บริหารไว  4  ดาน  ดังนี้ 
1.   ดานวิชาการ 
    1) จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ (ม.15 วรรคสอง) 
    2) จัดกระบวนการเรียนรู (ม.24) 
   3) จัดการประเมินผูเรียน (ม.26) 
   4) จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (ม.27 วรรคสอง) 
    5) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
    6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.40) 
    7) บริหารและจัดการศึกษาทั้ง 4 ดานตามที่กระทรวงกระจายอํานาจมาให (ม.39) 
    8) จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน (ม.48) 
    9) พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาของผูเรียน (ม.66) 
   10) จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ใหไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ ดวยรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม 
   11) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษา   ใหเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ของทางราชการ(ม.39(2) ) 
   12) อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (ม.39(5) ) 
   13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ    
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
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พื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย(ม.39(6) ) 
   14)ดําเนินงานตามที่ไดรับการกระจายอํานาจและมอบอํานาจ(ม.44 และ ม.45 ) 
2.ดานงบประมาณ 
   1)ปกครอง  ดูแล บํารุง ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาทั้งที่เปน
ที่ราชพัสดุตามกฏหมายและที่ทรัพยสินอื่น  รวมทั้งจัดรายไดจากบริการของสถานศึกษาและเก็บ
คาธรรมเนียนการศึกษาที่ไม ขัดหรือแยงกับนโยบาย   วัตถุประสงค และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา(ม.59 วรรคหนึ่ง) 
   2)วิเคราะห และจัดทํานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   3)เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
3.ดานการบริหารงานบุคคล 
   1)พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   2)ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา(ม.39 วรรคหนึ่ง) 
   3)บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของทาง
ราชการและของสถานศึกษา  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา(ม.39(1) ) 
   4)ควบคุม ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ และวิธีการตาที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
(ม.27(2) ) 
   5)พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา(ม. 27(2) ) 
   6)สงเสริม  สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการ
พัฒนาอยางติ่เนื่อง( ม.27(3) ) 
   7)จัดทํามาตรฐาน  ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา( ม.27(4) ) 
   8)ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ม.27(5) ) 
   9)ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย (ม.27(6) ) 
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   10)ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการขาดคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน ตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติพิเศษ(ม.49) 
   11)บรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  ครูผูชวย  ตําแหนงครู   และตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ม.53 (4) ) 
   12)ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการออกจากราชการ  เนื่องจากไมมีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด( ม.56 วรรคสอง) 
   13)ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่จะไดรับแตงตั้งตอไป( ม.56 วรรคสอง) 
   14) ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปแลว กลับเขารับ
ราชการโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(ม.64) 
   15) ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง(ม.68) 
   16) การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา(ม.73) 
   17) ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ(ม.75) 
   18) แจงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการบรรจุใหทราบถึงภาระงาน  
มาตรฐาน  คุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน  หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทหนาที่ของราชการในฐานะเปน
พลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด(ม.78) 
   19) ปฎิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาและพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมี
ความรู  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด(ม.79) 
   20) สงเสริม  สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา  โดยการใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือ 
ปฏ ิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. (ม.81) 
   21) รักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ(ม.82) 
   22) เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย  ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัยแลดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลคาที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย(ม.95และ ม.98 ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                                                               

55

   23) พิจารณาอนุญาตหรือยับยั้งการอนุญาตใหลาออกของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา(ม.108) 
   24) ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา    กรณีถูก
กลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ม.110(4) ) 
   25) ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณี 
  - เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ (ม.110(1)) 
  - สมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ (ม.110(2))  
  - ขาดคุณสมบัติทั่วไป (ม.110(3)) 
  - ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษามีมติวาเปนผูเลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ม.110(4) ) 
  - ทางราชการเลิก  หรือยุบตําแหนง (ม.110(5) ) 
  - ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสทิธิผลในระดับอันเปนที่
พอใจของทางราชการ (ม.110(6) ) 
   26) ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน    กรณี ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาถูก
กลาวหาหรือมเีหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบตัิหนาที่ราชการ บกพรองใน
หนาที่ราชการหรือประพฤตตินไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
       ส่ังใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ออกจากราชการ  กรณีหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏบิัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนง หนาที่ทางราชการตามมติ ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(ม.111) 
   27) ส่ังใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับโทษจาํคุกโดยคําสั่งศาลหรอืตอง
รับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจาํคุกฬนความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความลหุ
โทษออกจากราชการ(ม.113) 
 
4.ดานการบริหารทัว่ไป 
   1) รวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชมุชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชน 
องคกรเอกชน  องควิชาชพี  สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ  สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน (ม.29) 
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   2) ผูบริหารสถานศกึษาเปนกรรมการและเลขานกุารของคณะกรรมการสถานศึกษา  
  3) ใหความรวมมือในการจดัเตรียมเอกสาร  หลักฐาน  ที่มีขอมูลเกีย่วของกับ

สถานศกึษาตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาหรืบุคคล 
หรือหนวยงานภายนอกทีท่ําการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  (ม.50) 
   4) ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและยกยองเชดิชู  ผูที่
สงเสริมและสนับสนนุการจดัการศึกษา 
   5) การผอนผนัใหเดก็เขาเรยีนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (ม.6) 
   6) เปนผูแทนของสถานศกึษาในกิจการทั่วไปรวมทั้งการจัดนิติกรรม  สัญญาของ
สถานศกึษาตามวงเงนิงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ (ม.39(3) ) 
   7) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกบักิจการของสถานศึกษา  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
เขตพื้นทีก่ารศกึษา (ม.39(4) ) 
   8) วางระเบยีบ  ออกประกาศ  และขอบังคับของสถานศึกษา 
   9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสถานศกึษา85 

 

แนวทางที่ผูบริหารสถานศึกษาควรคํานึงถึงมีดังนี ้
     1.  รวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน   การบริหารแนวใหมจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลมากกวาสามัญสํานึก ดังนั้น ผูบริหารจึง
จําเปนจะตองรวบรวม จัดระบบ และใชขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและตัดสินใจใหมากที่สุด
เทาที่ทําได 
      2.วางแผนและดําเนนิงานตามแผนทีว่างไว การวางแผนมีสวนชวยใหผูบริหารมทีิศทาง
ในการบริหารตามลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาและนโยบายการบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจงึ
จําเปนตองมีความรู และความเขาใจเกีย่วกับการวางแผน และสามารถดาํเนนิการดําเนินการ
บริหารใหเปนไปตามแผนทีก่ําหนดไว รวมทั้งการดําเนนิการกาํกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนนิงานตามแผน เพื่อใหการบริหารงานบรรลุผลตามจุดมุงหมานที่ไดกําหนดไวอยางเตม็ที่ 

 
 

 85กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานทีเ่ปนนติิบุคคล 
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2546), 12 -19. 
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     3.  ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ  ในการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติ
บุคคล ผูบริหารมีอํานาจบริหารอยางอิสระ   ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของ
ตนเองอยางเต็มที่เชนกัน           ดังนั้นเพื่อปองกันขอผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตัดสินใจของ
ตน  ผูบริหารสถานศึกษา  จําเปนตองศึกษา  และทําความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของอยางแทจริง  
รวมทั้งควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายคอยใหคําปรึกษาและเสนอแนะกอนการตัดสินใจที่ตนเองขาด
ความมั่นใจ 
      4. การบริหารและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล   การศึกษาเปนบริการกิจการ
สาธารณะที่เกี่ยวของและไดรับผลจากการบริการจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อใหการบริหารและการ
ตัดสินใจ มีความถูกตองและกอประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการมากที่สุด ผูบริหารควรดําเนินการ
โดยใชองคคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
       5. จัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง แมผูบริหารจะอิสระในการบริหารและตัดสินใจก็
ตาม แตอํานาจอิสระนั้นมิใชเปนไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบของทางราชการ 
โดยเฉพาะดานการเงินซึ่งสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน จะมีหนวยงานที่รับผิดชอบการ
ตรวจสอบการใชเงินของสถานศึกษาทั้งในชวงกอนใช ระหวางใช และภายหลังการใช ดังนั้น 
ผูบริหารจึงจําเปนจะตองจัดทําระบบบัญชีใหครบถวน ความถูกตองตามระบบและระเบียบของ
ทางราชการเพื่อการบริหารของตนเปนไปดวยความโปรงใส และสุจริต 86 

 
ขอบขายการบริหารและจดัการสถานศกึษา  ทั้ง  4 ดานมีดังนี ้
 1.การบริหารวิชาการ 
     แนวคิดงานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาทีพ่ระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการได
อิสระ คลองตวั รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และ
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสยีทกุฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสาํคญัทําใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็ง ในการบริหารและการจัดการ สามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 
 
 
 
  

86เร่ืองเดียวกนั,ก-ข. 
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วัดผล  ประเมนิผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนนุการพฒันาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถิน่  ได
อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 
      วัตถุประสงค 

      1.เพื่อใหสถานศกึษาบรหิารงานดานวชิาการไดโดยอิสระ  คลองตวั  รวดเร็ว  และ 
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน  สถานศกึษา  ชุมชน  ทองถิน่ 

       2.เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศกึษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพือ่พัฒนาตนเอง 
และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
       3.เพื่อใหสถานศกึษาพฒันาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจดัปจจัย
เกื้อหนุนการพฒันาการเรียนรูที่ตอบสนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน  และ  ทองถิ่น  โดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
       4.เพื่อใหสถานศกึษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆอยางกวางขวาง 

 
 ขอบขาย/ภารกิจ 

      1) การพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา   2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู   3) การวัดผล  
ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา5) การพัฒนา
ส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา   6) การพัฒนาแหลงเรียนรู  7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา 9)การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 10)การสงเสรมิ
ความรูดานวิชาการแกชมุชน 11)การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน  12) การสงเสริมและสนับสนนุงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงานและ
สถาบันอืน่ที่จดัการศึกษา87 

 
2.การบริหารงบประมาณ 

     แนวคิด การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ  ในการ
บริหารจัดการมี ความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และ  
 
 
 87เร่ืองเดียวกนั,33-34. 
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บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรพัยสินของสถานศึกษา  
รวมทัง้จัดหารายไดจากบริการมาใชบริการจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิด
คุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 
 

วัตถุประสงค 
     1. เพื่อใหสถานศกึษาบริหารงานดานงบประมาณมคีวามเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส 
ตรวจสอบได 
     2. เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
     3.เพื่อใหสถานศกึษาสามารถบริหารจดัการทรพัยากรที่ไดอยางเพยีงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

ขอบขาย/ภารกิจ 
     1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  4) การระดมทรัพยากร   
และการลงทุนเพื่อการศึกษา 5) การบริหารการเงนิ 6)การบริหารบัญชีการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย88 
 

3. การบริหารงานบุคคล 
      แนวคิด การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมให
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคลใหเกิด ความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาลขาราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญ
กําลังใจ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซึ่งจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 
  
  

88เร่ืองเดียวกนั,39 – 40. 
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     2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมจีิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
     3.เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศกัยภาพ โดยยึดมั่น
ใน ระเบยีบวนิยั จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
     4.เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ไดตามมาตรฐานวิชาชพีไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึง่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 
      ขอบขาย/ภารกจิ 
     1) การวางแผนอัตรากําลงัและกําหนดตําแหนง 2) การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 3) 
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) วนิยัและการรักษาวนิัย 5) การออกจาก
ราชการ89 

 
4.  การบริหารทั่วไป 

     แนวคิด การบริหารทัว่ไปเปนงานที่เกีย่วของกับการจัดระบบบริหารองคกร   ใหบริการ
บริหารงานอืน่ๆบรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กาํหนดไว  โดยมบีทบาทหลกัใน
การประสานสงเสริมสนับสนนุและการอาํนวยการ    ความสะดวกตางๆในการใหบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ     มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการ
บริหารและจัดการศึกษาของสถานศกึษา  ตามหลกัการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฟทธิ์ของงานเปน
หลักโดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจน  การมีสวนรวมของบุคคล  
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจดัการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล 
 

วัตถุประสงค 
     1. เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     2. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน ซึ่งจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 

 89เร่ืองเดียวกนั,51. 
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 ขอบขาย/ภารกิจ 
     1)การดําเนนิงานธุรการ 2)งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3)การ
พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ4)การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 5)งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ7)การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
8)การดุแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 9)การจดัทําสํามะโนผูเรียน 10)การรับนักเรียน11)
การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศยั  12)การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13)การสงเสรมิงานกิจกรรมนักเรียน 14)การประชาสมัพันธงาน
การศึกษา15)การสงเสริมสนับสนนุและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชมุชน  องคกร 
หนวยงาน และสถาบนัสังคมอื่นที่จัดการศึกษา16)งานประสานราชการกับเขตพืน้ที่การศึกษาและ
หนวยงานอื่น 17)การจัดระบบการควบคมุภายในหนวยงาน18)งานบริการสาธารณะ19)งานที่
ไมไดระบุไวในงานอื่น90 
    จากที่กลาวมาสรุปใหเห็นวา  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 ในปจจุบันนั้น แตละสถานศึกษาจะมีองคประกอบในเรื่องของอํานาจหนาที่ 
ขอบขายงาน  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่ รับผิดชอบและการจัดโครงสรางงานใน
สถานศึกษา ตาม กฏหมายวาดวยการศึกษา ที่เปนนิติบุคคลเหมือนกัน   จะแตกตางกันแตในเรื่อง
คุณสมบัติสวนตัวของผูบริหารที่อาจจะมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ เพศ และประสบการณการทํางานที่ไม
เสมอกันเทานั้นเอง 
 

คุณภาพชีวิต 
                   การดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันจะดําเนินไปไดดวยดี   มีคุณภาพสูงหรือไมมีคุณภาพ
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค พรอมทัง้ความรูสึก
ที่เกิดจากการรับรู  ความพึงพอใจ  ขวัญในการปฏิบัติงาน  เปนตน   ซึ่งจะสงผลใหเกิดความมี   
คุณภาพชีวิตที่ดีได       ดังนั้น จึงควรทราบแนวคิด และความหมายของคุณภาพชีวิต  ดังนี้  
 
 
 
 

 

90เร่ืองเดียวกัน,64 – 65. 
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แนวคิดและความหมายของคุณภาพชวีิตในการปฏบิัติงาน 
                คุณภาพชีวิตหรือชีวิตที่มีคุณภาพ  หรือการมีชีวิตที่ด ีในสมัยกรีก พอจะสรุปไดวาชีวติที่
ดีนั้น ข้ึนอยูกบัตัวมนษุยเอง  ที่จะพัฒนาชีวิตของเขาไปตามธรรมชาติของมนุษย ที่มีความตองการ
ในชีวิตที่ดี สําหรับระบบสงัคม ระบบการเมือง เปนเพียงชวยสนับสนุนใหมนุษยพัฒนาชวีิตทีด่ี
ภายใตกฎเกณฑของสังคมเทานั้น  ศาสนาพทุธกลาวถงึชีวิตที่ดีวา  ชวีิตทีด่ีของบุคคลตอง
สอดคลองกับสภาพสังคมทีด่ี  ทําตวัเองใหดี  รักตัวเองและรักผูอ่ืนดวย  ดานศาสนาคริสตได
กลาวถึงชวีิตทีด่ีวา  การดําเนินชวีิตที่ดนีั้น คือ  ชีวิตที่มคีวามรักอนัเสยีสละ     คือ ความรักตอพระ
เจา  และความรักตอเพื่อนมนุษย   เมื่อมนุษยมีความรักดังกลาวแลว   ชีวิตจะมคีวามสุข   และ
แนวคิดปรัชญาชีวิตที่ดีในศาสนาอิสลามกลาวไววา  ชีวติที่ดีนั้นขึน้อยูกับตัวมนุษย   โดยภายในตวั
ของมนุษยนัน้ตองประกอบดวย  3  ดาน คือ  ดานความศรัทธา  ดานความรู  และดานการกระทํา
ในสิ่งที่ดีงาม ถูกตองตามคําสอนของศาสนาอิสลาม แลวมนษุยจะมีชีวิตที่ดี91   แฟรดเดอร 
(Frader) กลาววา คุณภาพชีวิตคือความสัมพนัธทุกดานระหวางบุคคลกับสังคมและสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาตทิี่บุคคลอาศัยอยู   แตละดานจะมีความเปนเฉพาะในลักษณะ และการตอบสนอง
ตามความตองการของบุคคล 92            

คําวา “คุณภาพชวีิต”  (quality of  life)  ตามรูปศัพทแปลวา   ภาวะแหงความดี  
(state of goodness)  หรือความปรากฎของความดี     เรามกัพูดวา  ของนี้คุณภาพดี  ของนัน้
คุณภาพเลว ของนั้นคุณภาพสูง  ของนัน้คุณภาพต่ํา   เมื่อเราพูดถึงคุณภาพชีวิตกห็มายถึง 
ลักษณะดีเลวของชีวิต  ยูเนสโก (UNESCO) สรุปแนวความคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติไววา   
คุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบตาง ๆ ของชวีิต ทีม่ีสวนสําคญั
มากที่สุดบุคคล93   
 
 
  

91พระราชวรมนุ,ี อางถึงใน ชดิชัย สนัน่เสียง,  “การรับรูเกีย่วกับการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตขั้นต่ําของครู ในจังหวัดพระนครศรีอยธุยา” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ประชากรศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2528),18. 

92George  Frader,  About the Quality of Life UNESCO (Lansaune : Projected 
by  Imprimei Renunies De Lansan ne,1976),92. 

     93UNESCO, “Indicator of Environmental  Quality  of  Life,”  Rescarch and 
Papersin Social  Science  30 (1978) : 89.  
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  ฮุส (Huse)  มีแนวความคิดวา ปจจัยทีท่ําใหองคการดําเนนิงานไปอยางมีประสิทธิภาพ   คือ  
คุณภาพชีวิตของการทํางาน94 จอรซ และ เบียรสัน  (George and Bearson)  กลาววา   คุณภาพ
ชีวิต คือ  มติิของการมีชีวติที่ดี  ประกอบดวยความสุข ความพอใจในชีวิต ความนับถือตนเอง 
สุขภาพ และสภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะทางเศรษฐกิจทีด่9ี5  เบนเนต (Bennet)  ให
ความหมายของคุณภาพชีวติไววา  คือ ความแตกตางจากวฒันธรรม  และส่ิงแวดลอมตางกนัยอม
มีคําแนะนําตางกนัไป ส่ิงทีค่วรนํามาพจิารณาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมี 2 ประการ คือ  ประการแรก  
บุคคลนั้นไดมส่ิีงจําเปนแกความตองการของชีวิตแลวหรือยัง   ประการที่สอง  แตละบุคคลมี
ความรูสึกหรือไมวา  ชีวิตของเขามีความผสมกลมกลนืดีกับความตองการของเขากบัความสาํเร็จ  
ที่นาเปนไปได  ความราบรื่นในครอบครัว  ระหวางบุคคลตอบุคคล  ระหวางชมุชนกับประเทศชาติ  
และความกลมกลืนกับส่ิงแวดลอม 96 

ดนัย เทยีนพุฒ ไดใหแนวความคิดวา  การที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะ
สามารถทํางานใหองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการคือ  
การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน 97    เพ็ญศรี   พิชัยสนิธ  ใหความหมายกวางๆ  วา  เปน
ความรูสึก และการรับรูของประชาชนที่เกี่ยวกับตนเองในเรื่องสําคัญตางๆ ฉะนั้นตัวบงชี้ถงึ
คุณภาพชีวิตจะแปรเปลี่ยนแตกตางกนัไปตามกลุมสังคม เศรษฐกิจ   และระยะของการพัฒนา98           
 
 
   94E. Huse  and  T. Cumming,  Organization  Development  and Change          
(New York  :  West  Publishing, 1980),12. 
    95Linde K. George and Lucille B. Bearson,   Quality of Life in Older Person     
(New York  :  Human Sciences Press, 1980),113. 
   96สุวรรณา  เอีย่มสุขวัฒน, “คุณภาพชีวิต แนวความคิด  ความหมาย   และองคประกอบ,”   
ขาวสารวจิัยการศึกษา กองวิจัยการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 10, 6  
(สิงหาคม  - กนัยายน 2530) : 25. 

97ดนัย  เทียนพุฒ,    “การพฒันาทรัพยากรมนุษย,”   จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน    12,  50  
(กันยายน  2533) : 18. 

98เพ็ญศรี  พิชยัสนิธ,  “คุณภาพชีวิตสตรีไทย : สถานการณในปจจุบันและอนาคต,”   
เอกสารประกอบในการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชนินีาถ  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2535. (อัดสําเนา)  
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  ปราโมทย   เจนการ    ใหแนวความคิดเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิต หรือการมีชีวิตที่ดีของมวล
มนุษย  ก็คอื  การดํารงชีวิตอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข    เปนบุคคลที่มคีุณภาพและมี
สภาพแวดลอมที่ดี การศึกษาหรือการฝกอบรมจะชวยใหบุคคลมีคณุภาพชีวิตทีด่ีในสังคมในการ
จัดการศึกษาเปนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ของประเทศ จะตองดําเนินการดวยความหลากหลายและระมัดระวัง 99     ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  5      กระบวนการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

สรุป   คุณภาพชีวิตหมายถงึ  การที่มนุษยสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และ
มีคุณภาพ  รวมทั้งมีสภาพแวดลอมที่ดีดวย 
 
องคประกอบคุณภาพชีวิต 
      องคประกอบคุณภาพชีวิต  ชารมา (Sharma)  ไดแบงองคประกอบคณุภาพชีวิตออกเปน 
2 ประเภท  คือ 1)  องคประกอบทางกายภาพ   โดยพิจารณาทัง้ทางดานปริมาณและคุณภาพ  
อันมีปจจัยทางดานอาหาร  น้ํา  ที่อยูอาศัย  เครื่องนุมหม   2)  องคประกอบทางดานสังคมและ
วัฒนธรรม ทัง้ที่เปนปรมิาณและคุณภาพ  อันมีปจจัยทางดานการศึกษา  รายไดเพือ่นบาน การมี
งานทาํ การบริการทางดานการแพทยและการสาธารณสุข  สภาพแวดลอมในการทาํงาน100      
 

  99ปราโมทย   เจนการ,   “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธกิาร,”      
วารสารสถาบนัพัฒนาผูบริหารการศึกษา  11,  3  (กุมภาพันธ - มีนาคม 2537) :  3 - 4. 

100R.C. Sharma,   “Population and Social Economic Development, Population 
Trends, Resource and Environment,” in Handbookon  Population  Education  (New York 
:  M.P., 1975), 111. 

ปจจัยสนับสนุน 
 
- การงบประมาณ 
- บุคลากร 
- แผนงาน/ โครงการ 

กระบวนการ 
เรียนการสอน 

- การจัดสภาพ 
  แวดลอม 

คุณภาพ 
การศึกษา 

- ความรู ความเขาใจ 
- ทักษะปฏิบัติ 
- เจตคติและคานิยม 

คุณภาพชีวิต (การมี
ชีวิตอยูในสังคม
อยางมี  ความสุข) 

- ภายนอก 
- ภายใน 
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นพรัตน  รุงอทุัยศิริ    ไดเสนอวา  องคประกอบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานมีอยู  9 ประการดังนี ้ 
(1)  สภาพแวดลอมในการทาํงาน  (2)  จิตวิทยาและมนษุยสัมพนัธในงาน  (3)  ความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลง  (4)  ปญหาสวนตัว  (5)  การจัดองคการและการบรหิาร  (6) ปญหาสุขภาพ  (7)  
ระบบงานในสาํนักงาน  (8) ความสัมพันธที่ไมเปนทางการ (9) การสื่อสารและการประสานงาน 101    
ลิว  (Lui) กลาวถงึองคประกอบคุณภาพชีวิตวา มีองคประกอบที่สําคัญอยู   2 องคประกอบ คือ   
องคประกอบดานจิตวิสัย หรือเรียกวาองคประกอบดานจิตวทิยา เปนองคประกอบเชิงคุณภาพ 
และองคประกอบดานวัตถุวสัิย หรือเรียกวาองคประกอบดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ส่ิงแวดลอม เปนองคประกอบเชิงประมาณ102  
 

บุญแสง  ชีระภากร ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัองคประกอบในการกาํหนดคุณภาพชีวิตของ
การทาํงานไว  10  ประการ ดังนี ้

 1.คาตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (adequate and fair pay) คาตอบแทน  ใน
ความหมายนี ้  หมายถงึ  คาตอบแทนที่เปนตวัเงนิ  (salary  and wage) ซึง่พิจารณาได 2  
ประเด็นคือ  คาตอบแทนที่เหมาะสมและคาตอบแทนทีเ่พียงพอ   คาตอบแทนทีเ่หมาะสม   (equal 
pay  for equal work)  ซึง่เปนหลักการที่ตองใชเทคนคิการบริหารคาจาง เงินเดือน เชน   การ
วิเคราะหงาน(job analysis) การประเมินคา (job evaluation) การจัดทําโครงสราง คาจาง
เงินเดือน  (pay structure)  มาประยกุตใชใหมีความเหมาะสมกับแตละองคการ   ใหคํานึงถงึ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิภายนอกองคการดวย   สวนคาตอบแทนที่เพียงพอ (adequate  pay)  
คือ การจายคาจางและเงนิเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ คาครองชีพ  ภาวะเงนิเฟอ  ซึ่ง
คาจางและเงนิเดือนที่เหมาะสม ควรจะสามารถเลีย้งครอบครัวที่มีสมาชิก  4  คน คือ พอ แม และ
ลูก 2 คนได 
     
 

101นพรัตน  รุงอุทัยศิริ,“มิติใหมแผนพัฒนาบุคลากร”  จุฬาลงกรณวารสาร  3, 8  
(กรกฎาคม -  ธันวาคม  2533)  : 201 - 206. 

102Ben-Chien Lui, “Quality of Life : Concept, Measure and Results,” The 
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2. ผลประโยชนเกื้อกูล  (fringe  benefits)   เปนคาตอบแทนประเภทที่ไมเปนตวัเงนิที่
องคการจัดใหแกบุคคลในองคการ  เชน  วันหยุด  วนัลา  เวลาพัก   คารักษาพยาบาลคาเชาบาน  
บานพัก  การใชพาหนะของทางราชการ  เปนตน     ซึง่ถือเปนสิง่ที่องคการใหแกบุคคลในองคการ
โดยไมมีขอผูกพัน  เพราะไมถือวาเปนคาตอบแทนในการจางงาน    แตเปนคาตอบแทนที่ใหเพื่อ
เปนผลประโยชน ในการเสริมสรางชวีิตความเปนอยู   และความสะดวกสบายในการทํางานเทานั้น 
ผลประโยชนเกื้อกูลเปนสิง่ทีม่ีอิทธพิลมากในการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคล   เพราะโดยทั่วไป
แลวการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน มักมีความแตกตางกนัในแตละองคการไมมากนัก แต
ผลประโยชนเกื้อกูลมีความแตกตางกนัมาก บุคลากรจํานวนไมนอยที่มีความรูสึกวา  มีคุณภาพ
ชีวิตของการปฏิบัติงานดี เพราะองคการจัดผลประโยชนเกื้อกูลใหมากกวาองคการอืน่ ๆ จงึเปนขอ
คํานึงที่สําคัญที่ผูบริหารองคการตองคํานึงถึงในการสรางความพึงพอใจใหเกิดแกบุคคลในองคการ 
      3. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และถกูสขุลักษณะ  (safe and healthy environment)  
การจัดสภาพแวดลอมของการทาํงานใหถูกสุขลักษณะ ทัง้ในดานแสงสวาง  เสียง  ตลอดจนความ
สะอาดทัว่ ๆ ไป และมมีาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน  ไมวาจะเปนการ
ปองกันการบาดเจ็บระหวางการทาํงาน   หรือมีผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาวเปนสิ่งที่ตองทาํ
เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองคการ ในปจจุบันปญหาเรื่องมลภาวะเปนปญหาทัง้ที่
ภาคเอกชนและรัฐบาลไดใหความสนใจเปนอยางมาก จึงควรที่ฝายจดัการของแตละองคการตอง
จัดใหมีข้ึนเพื่อบํารุงรักษาทรพัยากรบุคคล ซึ่งถือวาเปนทรพัยากรที่สําคัญที่สุดไวในสภาพความ
เปนจริงก็ไดมีกฎหมายกาํหนดไวในเรื่องเหลานี้อยูเชนกนั  การจัดใหมีสภาพแวดลอมที ่ ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ  จึงเปนทั้งในแงกฎหมาย   ศีลธรรม   และเปนการสรางความพงึพอใจใหแก
บุคคลใน    องคการดวย 
      4.  ความมัน่คงในงาน (job security) ความมัน่คงในทีน่ี้ มีความหมายในดานการจาง
งาน และความเปนธรรมในการเลิกจาง   องคการที่ใหความมัน่คงในการจางงานสูง เชน  ระบบ  
ราชการ    มกีารจางงานจนอายุครบ 60 ปและจะไมเลกิจางโดยไมมีเหตุผล    จึงเปนตัวอยางของ     
องคการความมั่นคงจนมีผูนยิมเขาทํางาน  โดยเหตุผลของความมั่นคงนี ้    สวนองคการเอกชนทีม่ี
ขนาดใหญ และมีสถานภาพมัน่คงในการจางงานสงูมากเชนเดียวกัน แมจะมกีารปลดพนักงาน
ออกกอนครบเกษียณอายุกต็าม แตกม็ีการจายเงนิชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด จึงมีผูนยิม
ทํางานในองคการแบบนี้มาก  ความมัน่คงจงึเปนสิง่ที่ดึงดูดใจ และสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานใหแกบคุคลใน  องคการสูง องคการที่มีขนาดเลก็  และมีความมั่นคงในการจางงานสูง   ก็
เปนการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการทดแทนกันไป แตความมัน่คงในการจางงานก็
จะเกิดความ เฉื่อย  (inert)  ในการทาํงาน   เพราะถือวา  ตนเองจะไมถูกเลิกจาง ถาไมกระทําผดิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                                                               

67

รายแรง  แทนที่จะสรางความพึงพอใจและมีคุณภาพชวีติของการทาํงานที่ดี  กลับกลายเปนผลเสีย
ตอองคการเอง 
      5.  เสรีภาพในการรวมเจรจาตอรอง  (free collective  bargaining) เปนสิทธิและ
เสรีภาพของพนักงานในองคการตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวใหการรวมเจรจาตอรอง  
โดยทั่วไปมกัเปนเรื่องของผลประโยชนทีบุ่คคลในองคการพงึไดรับจากองคการ เชน การเรียกรอง
ใหเพิ่มคาจาง   การเรียกรองใหเพิ่มสวัสดิการ  การตอรองไมใหเลิกจาง   เปนตน การรวมเจรจา
ตอรอง ตามปกติเปนเรื่องระหวางสองฝาย  คือ  นายจางกับลูกจาง  แตถาตอรองแลวไมสามารถ
หาขอยุติได  กจ็ะนําไปสูการนัดหยุดงาน    ซึ่งตองมีฝายที่สาม คือ ฝายรัฐบาลเขามาเกี่ยวของดวย  
เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายขึ้นแกทุก ๆ ฝาย    การรวมเจรจาตอรองทกุครั้ง มักถูกมองในทางที่ไมด ี 
แตถาเราพิจารณาทั้งในดานจิตวทิยา  และดานเศรษฐกิจแลวจะพบวา  เราสามารถนําเอาการรวม
เจรจาตอรองมาใชใหเปนประโยชน   ในการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการไดเปน
อยางด ี  ในแงของจิตวิทยา  พนักงานหรือลูกจาง  มักเกดิความรูสึกกดดันตอการทาํงาน  ในฐานะ
เปนผูปฏิบัติงานภายใตการบังคับบัญชา การอนุญาตใหมีการรวมตัวกัน  เจรจาตอรองอยางมี
อิสระภายใตขอบเขตของกฎหมาย   ทาํใหกลุมพนกังาน หรือลูกจางมีอํานาจตอรองกับผูบริหาร
ขององคการได  การมีอํานาจตอรองกับ   ผูบังคับบัญชาของตนเอง จะทําใหบุคลากรเกิดความรูสึก
ถึงความสําคญัของ ตนเองขึ้น เกิดความรูสึกมีศกัดิ์ศรี เกิดความพึงพอใจในตําแหนงหนาที่  
ความรูสึกที่เกดิขึ้นนี ้ถาสามารถนาํมาใชใหเปนประโยชนในการทาํงานแลว  จะสรางประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงขึ้น เพราะเมื่อบุคคลเกดิความรูสึกถงึความสาํคัญของตนเอง ความสาํคัญใน
ตําแหนงหนาที่แลวก็จะเอาใจใสในงาน ตั้งใจทาํงานใหดีที่สุดเพื่อสรางผลงาน    และความสาํคญั
ของตําแหนงหนาที่ใหมปีระสิทธิภาพสูงขึน้ สวนทางดานเศรษฐกจิ การรวมเจรจาตอรองมี
ผลกระทบโดยตรงถึงเศรษฐกิจของทัง้องคการและกลุมพนักงาน  ทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับผลของการ
เจรจา องคการจงึควรหาขอมูลในเรื่องผลประโยชนที่บุคคลในองคการจะไดรับและตองการจะ
ไดรับ   เพื่อนาํมาใชในการรวมเจรจาตอรองแตละครั้ง    ซึง่เปนมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชในการ
รวมเจรจาตอรองตามขอจํากดัขององคการมีอยู  ทัง้เปนการสกัดกัน้มิใหมีการนัดหยดุงาน   และ
ชวยเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคคลในองคการอีกดวย 

  6.  การพัฒนาการเจริญเติบโต   (growth and  development)   พัฒนาการและการ
เจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ มีความสมัพันธอยางแยกไมออก  เพราะการทีบุ่คคลใดจะมีการ
เจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ไดนัน้ จะตองมีพฒันาการทั้งทางดานความรู  ทักษะ และเจตคตทิี่
เกี่ยวของกับงานเปนอยางด ี  พัฒนาการจึงเปนสิ่งจาํเปนสําหรับบุคคล  สวนการเจริญเติบโตเปน
ส่ิงที่เกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัต ิ   แตโดยสรุปแลว  ทั้งพัฒนาการและการเจริญเติบโตเปน
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ความตองการของมนุษยทกุคน  ซึ่งแตละบุคคลอาจจะมีระดับของความตองการทีแ่ตกตางกนัไป  
แตทั้งนี้ตองเปนไปตามที่ไดกลาวมาแลววา จะตองมีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโต จงึจะสามารถเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่ได ซึ่งเงื่อนไขนี้ในบางองคการถือเปน
เงื่อนไขสําคัญในการที่จะเลือ่นตําแหนงใหสูงขึน้ 
     7.  บูรณาการสังคม (social  integration) หมายถึง  ความสัมพันธระหวางคนใน
องคการทัง้ในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ สําหรับความสัมพันธในรูปแบบที่เปน
ทางการ  มักจะไมใชจุดที่เปนปญหาสําคัญ   เพราะมีโครงสราง    ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ  เปนตวักําหนดรูปแบบของความสัมพันธอยูแลว  สวนความสัมพันธที่ไมเปนทางการถือวา 
เปนปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวชี้วา  องคการมีบูรณาการสังคมหรือไม   การปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ขององคการ มักเต็มไปดวยความลาชา    เมื่อนําเอาความสัมพันธในรูปแบบที่ไมเปนทางการมาใช   
จะชวยใหระบบงานขององคการคลองตัวขึน้ ซึ่งในสงัคมทีม่ลัีกษณะของการภราดรภาพ  
(brotherhood)  แบบสังคมไทย    ความสมัพันธแบบไมเปนทางการจะมีประโยชนมาก   แตทั้งนี้
จะตองไมใชจนเลยเถิด กลายเปนระบบพรรคพวกไป  วธิกีารเสริมสรางบูรณาการสังคมในองคการ  
ที่ดีที่สุด  คือจัดกิจกรรมกลุมที่ไมเกีย่วกบังาน เชน  กลุมกีฬา กลุมสวสัดิการ กลุมสนใจในกจิกรรม
ตางๆ   แลวคอย ๆ  นาํเอากจิกรรมเหลานัน้เขามาประยกุตใชใหเกิดประโยชนแกองคการ 
     8.การมีสวนรวมในองคการ  (participation)  การมีสวนรวมในองคการในทีน่ีห้มายความ
ถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานซึง่ทางฝายบริหารองคการไดยอมรับและเปดโอกาสใหพนักงาน
ขององคการมสีวนรวมได รูปแบบของการมีสวนรวม อาจใหมีผูแทนของพนักงานรวมเปน
กรรมการบริหารดวย    หรือถาองคการมีผูบริหารสูงสุดคนเดียว    การกําหนดนโยบายการบริหาร 
อาจรับฟงความคิดเห็นของผูแทนพนักงาน หรืออาจอยูในฐานะสมาชกิของคณะที่ปรึกษา ผูบริหาร 
เปนตน นอกจากนีก้ารบริหารงานที่ตองการใหพนกังานในองคการมีสวนรวมไปพรอมๆ กันทัง้หมด  
อาจทาํไดในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เล็กลงมาคือแตละสวนงานอาจจะใชวธิีการรับฟงความ
คิดเห็นหรือมอบหมายใหพนักงานแตละกลุมจัดวางเปาหมายเฉพาะกลุมในการทาํงาน  โดยอาศยั
กรอบนโยบายหลักขององคการ เปนแนวทางการบรหิารงานที่ใหพนักงานมีสวนรวม ทีน่ิยมใชกนั
อยูในปจจุบนั คือการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  และวงจรควบคุมคุณภาพ  (quality  control  
circle)     
     9.ประชาธิปไตยในการทาํงาน(democracy at work) ความหมายของคําวา
ประชาธิปไตยในทีน่ี้หมายถงึ การใหความสาํคัญกับบุคคลในองคการทุกๆคน ในการทาํงาน
รวมกัน  จะตองใหความสาํคัญแกทุกๆ คน อยางเสมอหนากัน   ไมวาจะอยูในระดับใดขององคการ 
เพราะถือวาทกุคน คือ   องคประกอบของความสําเรจ็ตามเปาหมายขององคการ  ไมวาจะมกีรณี
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ใด ๆ  เกิดขึน้ในระหวางการทํางาน   การประชุมกลุม  การทาํงานเปนทีมจะตองฟงเสียงของทกุคน
อยางเทาเทยีมกัน  และแกปญหาดวยเหตุผลที่ดี   การเผด็จการดวยอํานาจในองคการใชในกรณทีี่
มีความจาํเปนอยางมากจริง ๆ  เทานั้น  ประชาธิปไตยในการทํางานจะมีความสอดคลองกับการมี
สวนรวมในองคการตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ถามีประชาธิปไตยในการทํางานแลว  ก็จะทาํให
การมีสวนรวมในองคการสูง  ทุกคนกลาแสดงออก  กลาแสดงความคิดเห็น  เพราะไดรับการยก
ยองใหเปนสวนหนึ่งขององคการ   ซึ่งถือไดวา  เปนความตองการขั้นตอนหนึ่งของมนุษยทุกคนอัน
เปนสวนเสริมสรางใหเกิดขวญักําลังใจในการทาํงานมากยิ่งขึน้ 

  10.เวลาวางของชีวิต  (total  life space)  การทาํงานในองคการ มิไดเปนเพยีงปจจัย
เดียวในการดาํเนนิชีวิตของมนุษย  มนษุยยอมมีความตองการมเีวลาสวนตัวที่ไมตองการใหส่ิงใด
มา รบกวน  นอกจากการทาํงานแลวทุกคนยอมตองการมีเวลาวาง  เพื่อพักผอนเปนตัวของตัวเอง
หรือทํากิจกรรมนันทนาการ องคการทีต่องการสงเสริมใหบุคคลในองคการมีคุณภาพชีวิตที่ดีควร 
จัดใหพนักงานแตละคนมีเวลาวางของชวีติ  ซึ่งอาจเปนระยะเวลาสัน้ ๆ  ในระหวางการทาํงาน  
เชน  มีเวลาหยุดพักผอนระหวางงาน หรือเวลาพักระยะยาว  เชน  กําหนดวนัลาพักผอนประจําป   
ตลอดจนวันหยุดตามปกติประจําสัปดาห    และวันหยุดพิเศษเนื่องในวันงานเทศกาลตาง ๆ    การ
จัดใหมีวนัหยดุซึ่งถือวาเปนชวงวางทีพ่นกังานทกุคนไดละจากงานประจํานี ้    ถือวา เปนประโยชน
เกื้อกูลชนิดหนึ่งในประเภทที่ไมเปนตวัเงนิที่จัดขึน้ เพื่อวัตถุประสงคในการสรางคุณคาของตัว
บุคคล    ที่ไดมีการทาํงานเหมือนเครื่องจกัรที่ไมมีชวีิตจิตใจ 103  สวน วอลตัน (Walton)  ไดกําหนด
องคประกอบคุณภาพชีวิตของการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  8  ประการตอไปนี้คือ 
          1.การใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุตธิรรม   (adequate and fair compensation)    
คาจางที่ไดรับเพียงพอที่จะดาํรงชีวิตตามมาตรฐานของสงัคมทัว่ไปหรือไมคาจางที่ไดรับมีความ     
ยุติธรรมหรือไม      เมื่อเปรียบเทียบตําแหนงของตนกบัตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน    

  2.ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ(safe and healthy environment)           
ผูปฏิบัติงานไมควรอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกาย และสิ่งแวดลอมในการทาํงานซึง่จะ
กอใหเกิดสุขภาพที่ไมดีและควรที่จะไดกําหนดมาตรฐานที่แนนอนเกีย่วกับการคงไวซึ่ง
สภาพแวดลอมที่จะสงเสริมสุขภาพ ซึง่จะรวมถงึการควบคุมเกี่ยวกบัเสียง  กลิน่และการรบกวน
ทางสายตา 

 
 

 103บุญแสง  ชรีะภากร,“การปรับปรุงคุณภาพชวีิตการทํางาน” จุลสารพฒันาขาราชการพล
เรือน 1(มกราคม  - มีนาคม 2533) : 7 -12. 
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  3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development  of human capacities) งานควร
จะไดจัดโอกาสใหผูปฏิบัติไดใชประโยชน และพัฒนาทักษะความรูของผูปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลตอ
การไดมีสวนรวม   ความรูสึกในคุณคาของตนเอง และความรูสึกทาทาย ซึง่เกิดขึน้จากการทํางาน
ของตน 

   4. ความเจรญิงอกงามและสวัสดิภาพ (growth and  security)  ควรจะไดให
ความสาํคัญตอส่ิงตอไปนี ้

             4.1 งานที่ไดรับมอบหมายของผูปฏิบัติงานจะมีผลตอการดํารงไว และการขยาย
ความสามารถของผูปฏิบัติงานเอง 

             4.2 ความรู และทกัษะใหมๆ  สามารถนําไปใชประโยชนตองานในอนาคตได   
             4.3 ควรจะใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานไดพัฒนาทักษะและความสามารถในแขนง

ของตน 
    5. การบูรณาการดานสงัคม  (social  integration)   การที่ผูปฏิบัติงานไดมีความรูสึก

วา  ตนประสบผลสําเร็จ  และเหน็วาตนเองมีคุณคานัน้จะมีผลตอบุคคลนั้นในดานความเปนอิสระ
จากอคติ  ความรูสึกวา ชุมชนหรือสังคมมีความสาํคัญ  การเปดเผยตนเองกับผูอ่ืน  ความรูสึกวา 
ไมมีการแบงชัน้ในองคการ และความรูสึกวา    มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนกวาเดิม 

     6.ธรรมนญูในองคกร(constitutionalism)ผูปฏิบัติงานมีแนวทางอยางไรและจะปกปอง
แนวทางของตนอยางไร คําตอบคําถามนี้มคีวามแตกตางกัน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะทางวัฒนธรรม
ขององคการนัน้ๆ วาใหความเคารพตอปจเจกบุคคลมากนอยเทาใดทนทานตอความแตกราวได
มากนอยเพียงใดและยึดมั่นตอการใหรางวัลที่ยุตธิรรมมากนอยเพยีงใด 

      7. จังหวะของชีวิตโดยสวนรวม  (total life  space)   งานของบุคคลหนึง่ควรจะไดมี
ความสมดุลกบับทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวของกบัการแบงเวลา ความตองการ
ทางดานอาชพี  การเดินทาง  ซึง่ควรใหมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาของบุคคลและ
เวลาของครอบครัว     ตลอดทั้งความกาวหนา    และการไดรับความดีความชอบ 
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    8. การเกีย่วของสัมพันธกับสังคม (social relevance)  กิจกรรมของหนวยงาน ที่ดําเนิน
ไปในลักษณะที่ไมรับผิดชอบตอสังคม จะกอใหเกิดการลดคุณคาความสําเร็จของงานและอาชีพใน
กลุมผูปฏิบัติงาน  เชน  ความรูสึกในกลุมผูปฏิบัติงานทีรั่บรูวาองคการของตนไดมีสวนรับผิดชอบ
ตอสังคม ในดานเกี่ยวกับผลผลิต  (สินคา)   การกาํจัดของเสีย  วิธกีารดานการตลาด  การมีสวน
รวมในการรณรงคดานการเมืองและอื่น ๆ  104 

   สรุปไดวา    องคประกอบคุณภาพชีวิตมีองคประกอบ   2  ประการ คือ  องคประกอบ
ทางกาย และองคประกอบทางจิตใจ  องคประกอบคุณภาพชีวิตทางกาย ไดแก มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตถกูสขุลักษณะ   มคีวามปลอดภยั   มีอิสรภาพ   การมีสวนรวมในองคการ หรือสังคม   
เปนตน   สําหรับองคประกอบคุณภาพชีวติทางจิตใจนัน้  ไดแก  ผลประโยชนเกื้อกูล เชน เงินเดอืน 
คาจางที่เหมาะสม ความยตุิธรรม    ชวงเวลาวางของการทํางาน   การปกครองบังคับบัญชามี
ความสัมพันธอันดีระหวางกนั  เปนตน   องคประกอบทั้งสองประการนี้มีอยูในบุคคลใด   ก็จะทํา
ใหบุคคลนั้นมคีวามเปนอยูที่ดี และมีความสุขจากองคประกอบคุณภาพชวีิตการปฏิบัติงาน    ตาม
แนวคิดของวอลตัน (Walton)   ดังไดกลาวแลวนั้น มีรายละเอยีดเกี่ยวกับองคประกอบคุณภาพ
ชีวิตการปฏิบตัิงาน ดังตอไปนี ้
 
การใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 

     วอลตัน(Walton) ใหความหมายวาการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  
หมายถงึ การไดรับคาจางที่เพยีงพอสาํหรับการดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสงัคมทั่วไปหรือไม 
คาจางที่ไดรับมีความยุติธรรมหรือไม  เมือ่เปรียบเทียบตําแหนงของตนกับตําแหนงอื่นที่มีลักษณะ
งานที่คลายคลึงกัน    สีลา    สินานุเคราะห  กลาววา    ความเปนอยูของบุคคลขึ้นอยูกับรายไดที่
ไดรับจากการทํางานใหองคการอัตราคาจางเงินเดือน จึงเปนเงื่อนไข และเปนสิง่จูงใจใหบุคคล
ปรารถนาที่จะทํางาน   ถาหากไดรับคาจางในอัตราสงู     ในทางตรงกันขาม  หากบุคคลไดรับ
อัตราคาจางต่าํยอมไมเกิดแรงจูงใจที่จะทาํงาน  และอาจมีการเปลีย่นแปลงงานใหมไดงาย        ซึ่ง 
 

 

 

104Richard E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard Business 
Review  27,3 (May-June 1974) : 12, อางถึงใน เทพนม เมืองแมน และ สวงิ สุวรรณ,  พฤติกรรม   
องคการ, 120 - 121. 
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ในการดําเนนิงานขององคการหรือหนวยงาน   จาํเปนตองอาศัยความรูความสามารถของผูปฏิบัติ 
ในการจงูใจให    ผูปฏิบัติงานทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   เกิดความรวมมือรวมใจ และมีความ
รักในองคการนั้น  การใหประโยชนและคาตอบแทนเปนปจจัยหนึ่งในหลายประการที่ มีสวนจูงใจ
และค้ําจุนใหบุคคลปฏิบัติงานอยูในองคการ105 การจายคาตอบแทนในรูปของคาจาง เงินเดือนและ
ส่ิงตอบแทนอืน่ ๆ เปนหนาที่ขององคการ หรือหนวยงานที่จะดําเนินการอยางถูกตองและยุติธรรม  
ตองปฏิบัติงานเพื่อใหบุคคลดํารงอยูไดและองคการมีความกาวหนา 
 
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสขุภาพ 
      วอลตัน (Walton) ใหความหมายวา ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
หมายถงึผูปฏิบัติงานไมควรอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกาย และส่ิงแวดลอมในการทํางาน
ซึ่งจะกอใหเกดิสุขภาพที่ไมดี และควรที่จะไดกําหนดมาตรฐานที่แนนอนเกีย่วกับการคงไวซึ่ง
สภาพแวดลอมที่จะสงเสริมสุขภาพ  ซึ่งจะรวมถงึการควบคุมเกี่ยวกบัเสียง  กลิ่นและการรบกวน
ทางสายตา องคการมหีนาที่ในการจัดการอํานวยความสะดวก ใหแกบุคลากรในองคการ เพื่อสราง
สภาพแวดลอมที่ดี  ใหมีคุณภาพชีวิตทีด่ีของคนในองค106 แวน ซวอลล  (Van Zwoll)  ไดระบุถึงสิ่ง
ที่อาจนําความไมปลอดภัยมาสูบุคลากรในองคการ  ไดแก  อาคาร  วัสดุอุปกรณ  สนามและ
อุปกรณในสนาม  ทางเดนิและถนน  สวนประกอบที่สําคัญของแผนงานใหความปลอดภัยแก   
ผูปฏิบัติงาน    ประกอบดวยสิ่งตอไปนี ้
         1. นโยบาย จัดใหมีการเขียนนโยบายความปลอดภัยของบุคลากรไวเปนลายลักษณ
อักษร  เพื่อเปนพยานหลกัฐานแสดงถึงความตัง้ใจ  และความตองการของผูปฏิบัติงานที่จะสราง
สภาพแวดลอมขององคการ   เพื่อใหบคุลาการปลอดภัยจากการเสีย่งอันตราย นโยบายนีห้ัวหนา
หนวยงานและบุคลากรจะตองดําเนินการตามขั้นตอนตาง  ๆ  ตามแผนงาน 
          2. การยอมรับนโยบาย   การจัดสรรงบประมาณใหกับแผนงานความปลอดภยัหรือไม
ข้ึนอยูกับตัวประกอบหลายอยาง  นโยบายจะไมมีความหมายเลย   ถาไมไดรับการสนับสนนุ และ
การจัดสรรงบประมาณจากผูบริหารในแตละปงบประมาณ 
 

105สีลา  สินานเุคราะห, องคการและการจดัการ (กรุงเทพฯ : หนวยศึกษานเิทศก  กรมการ
ฝกหัดครู,  2530),116.   

106Richard E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard Business 
Review 27,3 (May-June 1974) : 12, อางถึงใน เทพนม เมืองแมน และ สวงิ สุวรรณ,  พฤติกรรม
องคการ, 120. 
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          3. ผูรับผิดชอบ ความรบัผิดชอบในแผนงานและการดําเนินงานตามแผนงานนัน้  ควร
จัดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกีย่วกบัความปลอดภยั แตผูบริหารตองรับผิดชอบ    
เกี่ยวกับความปลอดภัย  และพัฒนาแผนงานการบริหารความปลอดภยัใหกับบุคลากร 
            4.งานดานการชางการกําจัดสิ่งที่เสีย่งตออันตรายของสิ่งอํานวยประโยชนเชน 
เครื่องมือและอุปกรณตางๆเปนหนาทีท่ี่สําคัญของแผนงานใหความปลอดภัยแกบุคลากร    
หัวหนาฝายบคุลากรและคณะกรรมการความปลอดภยัมีหนาที่รับผิดชอบและใหความสนใจทีจ่ะ
เนนถึงความปลอดภัยในการทํางาน ที่จะเปนการเสีย่งตออันตรายของบุคลากรดานงานชางใหมาก 

 5.การตรวจตรา  ในหนวยงานตองมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณตาง  ๆ  เปน
ระยะๆ  เพื่อใหแนใจในความปลอดภัยจากอันตราย  การแนะนาํทางดานเทคนิคตาง  ๆ  ก็มีความ
จําเปนตองกาํหนดไวในการจัดทําแผนงานดวย 

 6.การสืบถาม   การสืบถามและการรายงานอุบัติเหตุตาง ๆ ที่เกิดกบับุคลากร จะ
ชวยใหสามารถรวบรวมขอมลู และรายละเอียดตาง ๆ  ทีเ่คยเกิดขึ้น  เพื่อวิเคราะหและตัดสินใจใน
การดําเนินการแกไข  การบันทกึอุบัติเหตุ     และความสามารถของบคุลาการในการปฏิบัติงานจะ
ชวยชี้แนวโนมที่อาจจะเกิดอนัตราย หรืออุบัติเหตุตอไปในอนาคตได  

 7.การฝกเพื่อความปลอดภยั  การฝกการใชเครื่องจักรกล เครื่องยนต  วัสดุอุปกรณ    
ตาง  ๆ  ขององคการเปนสิ่งจําเปน  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกบุคลากรในเวลาใช  107 

 

การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
    วอลตัน (Walton) ใหความหมายวา ในการปฏิบัติงานควรจะไดจัดโอกาสใหผูปฏิบัติได
ใชประโยชน และพัฒนาทักษะความรูของผูปฏิบัติงานซึง่จะมีผลตอการไดมีสวนรวม   ความรูสึก
ในคุณคาของตนเอง และความรูสึกทาทาย ซึง่เกิดข้ึนจากการทาํงานของตน108 การสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีความประพฤติที่ดีเขามาทาํงานใหองคการนั้น มิได  
 
 

 

107James  A.  Van  Zwoll,  School  Personnel  Administration  (New  York  :  
Appleton - Century - Crofts, 1964),   324. 

 108 Richard E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard Business 
Review 27,3 (May-June 1974) : 12, อางถึงใน เทพนม เมืองแมน และ สวงิ สุวรรณ,  พฤติกรรม
องคการ, 120-121. 
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เปนหลกัประกนัที่แนนอนวา เขาจะอุทิศความรูความสามารถทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดใหแก
องคการเสมอไป  จะตองดําเนนิการในดานอื่น ๆ  เพื่อชวยเสริมสรางใหบุคคลมีความสุข และ
ตองการอยูในองคการ และพัฒนาองคการใหกาวหนา เชนการใหประโยชนเกื้อกลู  การเลื่อน
ตําแหนงฐานะ  การเลื่อนเงนิเดือนและพฒันาบุคคล เปนการเสริมสรางและบํารุงขวัญ  เปนปจจัย
ใหคนงานทาํงานอยูในองคการตอไป109ซึ่งการพัฒนาความสามารถของบุคคล เปนการเพิ่มพนู
ความสามารถปฏิบัติงานที่หนวยงานตองการหรือใหไดผลงานที่ดียิง่ขึน้กวาเดิม110 การพัฒนา
บุคคลเปนสิ่งจําเปนตอประสิทธิภาพของการทาํงานของบุคลากร เนื่องจากในปจจุบนัมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  และเทคโนโลยีตางๆ    ดงันัน้  การพฒันา
ความสามารถของบุคคลจึงตองใหเหมาะสมกับสภาพเหตุการณและ ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนไป  
บุคลากรเปนเครื่องมืออันสําคัญที่สุดที่จะทําใหองคการหรือหนวยงานมีความเจริญ     กาวหนาไป
อยางไมหยุดยัง้ ถาผูบริหารงานในองคการไดตระหนักถงึความสําคัญของการพฒันาอยูเสมอ    ก็
ยอมเปนที่เชื่อไดวา    องคการหรือหนวยงานนั้นจะตองมีประสิทธภิาพอยางแนนอน ทัง้นี้เพราะ
การพัฒนาทาํใหเกิดการเปลีย่นแปลง  ปรับปรุงตัวของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูใน  องคการอยู
ตลอดเวลา     นอกจากนี้ ยงัทาํใหบุคลากรมีการตื่นตัวตอส่ิงตางๆ  ที่เปล่ียนแปลงไปเสมอ 
       ดังนั้น ประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาบุคลากรในองคการ    ซึง่ รุง  พูลสวัสด์ิ  ได
กลาวถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร  ดังนี ้
     1.บุคลากรทีไ่ดรับการพัฒนาแลว ผลการปฏิบัติงานจะเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีข้ึน   
เชน  ทางดานทัศนคติ  พฤติกรรม  ความรู ความเขาใจในงาน  ประสบการณเปลี่ยนแปลงไป    
การทาํงานมีทัง้คุณภาพและปริมาณงาน   รูจักเทคนิคและวิธีการทํางานดีข้ึน  สามารถปรับตัว  
ปรับใจ  ปรับพฤติกรรมใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานไดเปนอยางด ี
               2.บคุลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว    จะชวยแกปญหาขององคการ  ปญหาของการ
ปฏิบัติงานทั้งระดับผูบริหารงานในองคการและเพื่อนรวมงานเปนอยางดี งานจะดําเนนิไปดวย
ความ     เรียบรอยเพราะบุคลากรเขาใจงานดี  ชวยลดปญหาตาง  ๆ  ลงไดพอสมควร 
        3.ชวยทาํใหขวัญของบุคลากรในองคการดีข้ึน  บุคลากรที่พัฒนาแลวจะชวยใหเขา
ทํางานอยางมคีวามรู  ความเขาใจ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มกีําลงัใจในการทํางาน 
 

   109อดิศัย  ชาติกําแหง,   หลักการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยั
รามคําแหง, 2530),  115. 

    110สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, การบริหารงานบุคคลสําหรบั          
ผูบริหารสถานศึกษา   (กรุงเทพฯ :  โรงพมิพคุรุสภา, 2531),  153. 
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      4. สามารถลดการควบคุมการทาํงานของบุคลากรไดมาก เพราะบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาอยางด ี   สามารถควบคุมตัวเองในการปฏิบัติงานทาํงานใหองคการ  และผูบริหารลด
คาแรงงานในการควบคุมได 
      5.  ปญหาและอุปสรรคในการทํางานจะมีนอย   เพราะบุคลากรมคีวามรู  ความเขาใจ
ในงานดี  ฉะนัน้ การพัฒนาที่ดีจึงเทากับลดปญหาและอปุสรรคไดสวนหนึง่ 
      6.  เปนประโยชนตอบุคลากรโดยตรง    เนื่องจากบคุลากรไดเรียนรู  สัมผัส  มีความ
ชํานาญ  จงึทําใหประสิทธภิาพในการทาํงานสูงขึน้ ซึง่เปนผลทาํใหเกดิความกาวหนาตอบุคลากร
นอกจากนี ้ ยงัมีโอกาสไดรับความดีความชอบในการเลื่อนตําแหนงและฐานะการงานตนเองใหสูง  
ข้ึนเรื่อย  ๆ 
        7.สงเสริมใหเกิดความมัน่คงแกองคการทุกองคการ ถาหากองคการขาดแคลนบุคลากร
ในตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ ก็สามารถคัดเลือกเอาจากบคุคลที่ไดรับพัฒนาแลวลงไป 
       8. บุคลากรมีทัศนคติที่ดตีอองคการ   เพราะไดรับการพัฒนาแลว  สามารถปรับตัวเอง
ใหเขากับสภาพการณและส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะองคการที่มีแผนงานและนโยบาย
ใหมๆ  องคการควรจะไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความเขาใจในแผนงานอนัใหม ๆ  
อาจจะใหมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการที่เกี่ยวกับแผนงานนั้น ทาํใหการ
ดําเนนิงานหรอืการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันได 
       9.องคการสามารถลดความสิ้นเปลือง และการสูญเปลาตาง ๆ  ลงได เชน การขาดงาน
ของบคุลากรอาจจะนอยลง  งานที่ดําเนนิการก็เกิดผลเสียหายนอยมาก  ทาํใหเกดิความพอใจใน
งานทีท่ํามากยิ่งขึ้น 111 

 

ความเจรญิงอกงามและสวัสดิภาพ 
       วอลตนั (Walton) ใหความหมายวา ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ ควรจะไดให
ความสาํคัญตอส่ิงตอไปนี้ (4.1) งานที่ไดรับมอบหมายของผูปฏิบัติงานจะมีผลตอการดํารงไว และ
การขยายความสามารถของผูปฏิบัติงานเอง (4.2) ความรู และทักษะใหม ๆ   สามารถนําไปใช 
 
 
 

111รุง  พูลสวัสด์ิ,การบริหารบุคคลในวงการศึกษา (เชยีงใหม : มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 
ม.ป.ป.), 27. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                                                               

76

ประโยชนตองานในอนาคตได และ (4.3) ควรจะใหโอกาสแกผูปฏิบตัิงานไดพฒันาทักษะ   และ
ความสามารถในแขนงของตน112 หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งขององคการคือ ความเจริญงอกงาม      
และความมัน่คงของผูปฏิบัติงานในตําแหนงหนาทีก่ารงานของเขา   ซึง่องคการควรใหความสําคัญ
ตองานที่ผูปฏิบัติไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิ การขยายความสามารถ การนาํความรูและทักษะใหม 
ๆ มาใช รวมทัง้การพัฒนาทกัษะและความสามารถในการทํางานใหกาวหนา  ซึ่งตรงกับที่ โยเดอร  
(Yoder) ไดกลาววา“ถาพนักงานไดพัฒนาและใชทักษะตางๆ ของเขาอยางสงูสุดและเต็ม
ความสามารถแลว   เขาจะตองมีโอกาสที่จะไดพัฒนาตนเอง มีชองทางใหไดทํางานที่ใชทักษะ
ชั้นสูงขึน้ และมีความรับผิดชอบมากขึน้”113    จากคํากลาวนีท้ําใหเหน็ความจาํเปนในการ
บริหารงานบุคคลที่จะตองมกีารพัฒนาบุคลากร    โดยเฉพาะในดานการฝกทักษะตาง ๆ    เพือ่
บุคลากรจะไดทํางานที่ใชทักษะมากขึ้น และมีความรับผิดชอบมากขึน้   นับเปนการสนองความ
ตองการของมนุษยตามลําดบัข้ันตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) 114   ไดอีกดวย 
 

ในทุกหนวยงานหรือทุกองคการ มีแนวทางในการสงเสรมิความกาวหนาของบุคคลดวย
การฝกอบรมในลักษณะตาง ๆ  กัน  ซึง่เดสสเลอร  (Dessler)  ไดกลาวถงึลกัษณะของการ
ฝกอบรมไวเปน   3 ลักษณะคือ 115 
 
 
 
 
 

112Richard  E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard Business 
Review 27,3 (May-June 1974) : 12, อางถึงใน เทพนม เมืองแมน และ สวงิ สุวรรณ,  พฤติกรรม    
องคการ, 120-121. 

113Dale  Yoder,   Personnel  Principles  and  Policies  (New  Jersey  :  Prentice - 
Hall, Inc., 1963),  344.  

114Abraham  Maslow,   Motivation  and  Personality  (New  York  :  Harper & Row, 
1970),  44. 
            115Gary Dessler,Personnel Management  :  Modern  Concepts  and Techniques  
(Virginia  :  Resion  Publishing  Company, Inc.,1978), 133.  
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       1.  การอบรมพนกังานใหม  (perservice  training)  เปนการฝกอบรมที่จะชวยใหเกิด
ความแนใจวา    พนักงานใหมมีความรู และทักษะตามที่ตองการ เพือ่ปฏิบัติงานตามขอกําหนดใน
รายละเอียดของงานในตําแหนงนัน้  ๆ 
           2. การฝกอบรมเพื่อปรับปรุงแกไข  (inservice  training)    รายละเอียด หรือผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจากการประเมนิคา จะทาํใหทราบปญหาและขอบกพรองทีเ่กิดขึ้น ซึง่ฝาย
จัดการจะไดใหขอเสนอแนะ และจัดการฝกอบรมให 
           3. การฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงาน (on – job training)  โดยทั่วไป เรามกัจะเรียก
การฝกอบรมวาเปน“การพฒันา” หรือ“การพัฒนาบุคลากร”โดยมุงใหบุคลากรไดเพิม่   ประสิทธิผล
ขององคการหรือหนวยงานในระยะยาว อยางไรก็ดีการฝกอบรมกับการพัฒนา มีความแตกตางกนั
อยูบาง เพราะการฝกอบรมเปนความพยายามขององคการที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานในตําแหนง
ของบุคลากร   ในขณะที่การพัฒนานัน้เปนกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชเพื่อปรับปรุงความสามารถของ
บุคลากรเพื่อความกาวหนา มีความรับผิดชอบในตําแหนงงานภายในระบบงานมากขึ้น การพัฒนา
จะรวมเอากิจกรรมทั้งหมดที่จัดทาํขึ้น เพือ่เพิ่มความสามารถของบุคลากร ในการปฏิบัติงานใหเกดิ     
ประสิทธิภาพมากขึ้น   ไมวาจะมีบทบาทและตําแหนงงานในระดับใดก็ตาม 
      ในทกุระบบองคการยอมตองการรักษาบคุลากรที่มทีักษะและความสามารถไว  ดังนั้น  
องคการจงึตองดําเนินการกบัปญหาของบคุลกรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกับปญหาการขาดงาน  การจดั
บุคลากรเขาแทน   ปญหาสขุภาพ   ความปลอดภัย   การเลื่อนขั้น  เลือ่นตําแหนง    การโยกยาย 
การลาออก  การหมดสัญญาจาง  และการเกษยีณ   ในกระบวนการใหบริการบคุลากร จะตอง
ข้ึนกับการตัดสินใจที่สําคัญ  5  ประการ 
     1. แผนงานอะไรบางที่คาดวาจะใชใหบรรลุผล 
      2. แผนงานชนิดใดบางที่ระบบโรงเรียนแตระบบตองการ เพื่อทําใหความคาดหวงัเปน
จริงเปนจงัขึ้น 
      3. ใครจะเปนผูรับผิดชอบในแตละสวนของแผนงาน 
      4. แผนงานที่เจาะจงแตชนิดจะนาํกิจกรรมอะไรมาใชบาง 
      5. ประเมนิผลแผนงานอยางไร   
      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                                                               

78

จากความพยายามตัดสินใจในปญหาหลกัทั้ง 5  ประการนี ้   จะปรากฏออกมาเปน
กระบวนการของการใหบริการแกบุคลากรคือ    การกาํหนดเปาประสงคของแผนงานการใหบริการ
ตาง ๆ  แกบุคลากร  ใครเปนผูรับผิดชอบ  การควบคุม  และกิจกรรมการใหบริการทั้งภายในระบบ
และภายนอกระบบงานตอไป 
 
 
 
                                                         
 
 

ก.การบริหารภายใน 
 
การขาดและการลาปฏิบัติงานแทน 
2.การบริการจดับุคลากรเขาแทน 
3.สุขภาพ 
4.ความปลอดภัย 
5.การเลื่อนและการลดขั้น 
หรือตําแหนง 

 
แผนภูมิที่  6      แสดงกระบวนการความตอเนื่องของการบริหารบุคลากร 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

       - เปาประสงคของแผนงานตาง ๆ 
       - ความรับผิดชอบตาง ๆ 
       - การควบคุมบุคลากร 

ข. การบริการสําหรับผูกําลัง 
    ออกจากระบบ 
 
1. การลาออก 
2. การไลออก 
3. การปฏิบัติงานไมได 
4. การเกษียณ 
5.   มรณภาพ 
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การเลื่อนตาํแหนงแสดงถงึความกาวหนาในภาวะการทํางานของบุคลากร  ซึ่งมักจะ
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหนาที่ตาง ๆ ความรับผิดชอบ  และการตอบแทน  บีช  (Beach)  ไดใหคํา
จํากัดความของการเลื่อนตาํแหนงไว “การเลื่อนตําแหนงเปนการกาํหนดมอบหมายงานใหกับ
ปจเจกบุคคลใหมในตาํแหนงงานที่สูงขึน้” 116   คําจํากัดความนี้อาจจะแคบไปหนอย  แวน  ซวอลล  
(Van Zwoll)ไดใหคําจํากัดความที่กวาง ๆ วาการเลื่อนตําแหนงเปนการใหรางวัลกบัการปฏิบัติงาน
ที่ผานมา และเปนการแสดงถึงการตีราคาความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรที่มีความกวาง
ในการทํางาน  และเพื่อใหบุคลากรมีความรับผิดชอบมากขึ้น  มีสภาพสูงขึน้ และไดคาตอบแทน
มากขึ้น117 ปญหาดานการเลื่อนตําแหนงนี้อยูในกลุมของปญหาและการบริหารดวยเพราะระบบ
ขององคการยอมมีความรับผิดชอบตอการบรรจุ บุคลากรที่มีคุณสมบัติเขาแทนบคุลากรในระบบ
ตาง ๆ   อันเนื่องจากสาเหตุการเลื่อนตําแหนงจึงเกี่ยวของกับการสรรหาและการรักษาบุคลากรไว   
การเลื่อนตาํแหนงจึงมุงแสดงใหเห็นถึงความสนใจ และความปรารถนาดีตอบุคลากรอยางแทจริง    
มิฉะนัน้การเลื่อนตําแหนงก็ไมมีความหมาย  เพราะการเลื่อนตําแหนงมุงที่จะบาํรุงขวัญบุคลากร
เปนประการสําคัญ     ปญหาในเรื่องการเลื่อนตําแหนงบุคลากรที่สําคัญ  ๆ  มีดังนี ้
         1.เนื่องจากตําแหนงงานมจีํากัด  โดยเฉพาะตาํแหนงดานการบริหาร  จึงทาํใหโอกาส
ของบุคลากรในการที่จะไดเลื่อนตําแหนงมีขอจํากัดมากขึ้นดวย 
       2.การแขงขันในตําแหนงตาง  ๆ  ทางการบริหารซึง่มีการตอบแทนสูง    เปนผลทําให
ตองเสียครูประจําการและครูประจําชั้นที่ดแีละมีคุณภาพการสอนเยี่ยมๆไปเพราะไปดํารงตําแหนง
ทางการบรหิารเสีย 
        3.ในบางสงัคมการพัฒนาบุคคล มุงเพื่อใหมีความเหมาะสมไปดํารงตําแหนงการ
บริหารมากกวา ที่จะมุงปรับปรุงดานปฏิบตัิงานในองคการ 
       ซึง่ คาสเตทเตอร  (Castettor)  ไดเสนอแนวคิดในการวางแผนกําลงัคน เพื่อการสรรหา 
และการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ดังแผนภูมิที่  5  ตอไปนี ้
 
 
 

 

   116Dale S. Beach,  Personnel : The  Management  of  People Work  (New York  :  
The  Macmillan  Company,  1970),  345. 

   117James  A.  Van  Zwoll,   School  Personnel  Administration   (New  York  :   
Appletion - Century - Crofts,  1965), 263 - 264. 
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แผนภูมิที่  7  แสดงแผนการวางแผนกาํลังคนแบบบูรณาการ 
ที่มา    :    William  B.  Castetter,   The  Personnel  Function  in Educational Administration  
(New  York :  Macmillan  Publishing  Co.,  Inc., 1976) , 139. 
 
       การที่บุคคลที่ไดรับประสบการณหลาย ๆ อยางในองคการ ของ ความพงึพอใจ   และ
ความไมพึงพอใจ จะทาํใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติ  ซึง่เกิดจากการปรับปรุงตนเองและ
ส่ิงแวดลอม  ซึง่อาจกอใหเกดิปญหาตามมาได   ถาบุคคลไดรับประสบการณในการทํางานที่ไมพงึ
พอใจ  อาจปฏิบัติกิริยาตอบโตไดหลายลกัษณะ  เชน  การลดการมีความสมัพนัธกบัส่ิงทีท่าํใหเกดิ
ความไมพึงพอใจหรือการหลีกเลี่ยง118  สุขภาพทางดานรางกาย  มีความสัมพนัธกับความพึงพอใจ
ในงาน  ซึง่ พอรเตอร และสเตียร  (Porter  and  Steers)  ไดเห็นถงึสาเหตุทีท่ําใหคนตองลาออก
จากงาน  และขาดงาน  เกิดความไมมัน่คงในหนาที่การงานของตน  มสีาเหตุมาจาก 
 
 

118Richard  E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard Business 
Review 27,3 (May-June 1974) : 12, อางถึงใน เทพนม  เมืองแมน,   พฤติกรรมองคการ,112. 

การคาดคะเนกําลังคนตาม 
โครงสรางขององคการที่ทําไว 

กําลังบุคลากร 
ที่มีอยูในปจจุบัน 

ความตองการกําลังคน 
ในอนาคต 

    แหลงทรัพยากรมนุษยภายนอก 
    โดยแผนงานเฉพาะ  สําหรับการ  
    สรรหาบุคคล 

  แหลงทรพัยากรมนุษยจากภายใน  โดยแผนงาน   
  เฉพาะสาํหรบัการโอนยาย   เลื่อนตําแหนง  
   การพัฒนาและการ ปรับปรุงการใชบุคลากร  
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     1.ความพึงพอใจในงานเปนตัวทํานายการลาออกจากงานผูปฏิบัตงิานสวนมาก ลาออก
จากงาน  เนื่องจากมีความไมพอใจในงานและเขาไมสามารถไดรับในสิ่งที่คาดหวงั   จากงานวิจยั
หลายเรื่องไดชี้ใหเหน็วา เมื่อผูสมัครงานใหมไดรับทราบสิ่งแวดลอมของงานตามสภาพที่เปนจริง  
รวมทัง้ความยากในการทาํงานกอนที่เขาจะถูกบรรจุเขาทํางาน บุคคลเหลานั้นจะสามารถปรับส่ิงที่
คาดหวงัไวจากงานใหอยูในระดับที่สามารถจะทาํได    ซึง่จะเปนการลาออกจากงานได 
     2.คาจางและการใหความดีความชอบ จะเปนองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจ  
เกี่ยวกับการลาออกจากงาน 
     3.แบบการนเิทศงาน(supervisory style)เปนองคประกอบสําคัญตอการลาออกจากงาน  
ผูนิเทศงานทีม่ลัีกษณะ “นึกถึงผูอ่ืน”   ซึ่งจะมีลักษณะเปนมิตร ชมเชยการปฏิบัติงานที่ดี  ยอมรับ
ฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัติงาน  จะเปนผูที่ผูปฏิบัติงานชอบ 
      4.ขนาดของหนวยงานจะมีผลตอการลาออกจากงาน และการขาดงานในกลุมกรรมกร  
หนวยงานขนาดเล็กจะไมพบปญหาการหยุดงาน และการลาออกจากงานมาก 
   5.การขาดความพงึพอใจในเพื่อนรวมงาน จะมีความสมัพันธอยางสูงกบัการลาออกจาก
งาน  แตไมพบในทุกหนวยงาน  เพราะผูปฏิบัติงานบางคนมีความตองการไมสูงนัก  ในดานการ
ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน และพบวาองคการสวนมากจะจดัใหมีกิจกรรมระหวางกลุม ผูปฏิบัติงานอยู
แลว ซึ่งจะมีผลตอการตอบสนองระดับของความคาดหวงัได 
      6.การขาดงานจะมีความสัมพันธกับความไมพงึพอใจในงาน  ทัง้ในกลุมผูปฏิบัติงาน
ระดับกรรมกรและระดับสูงกวานั้น     ลักษณะของสิง่ที่ตองทาํในงานนั้น  จะเปนแนวทางที่จะ
สนองความตองการของผูปฏิบัติงานและความพึงพอใจ   รวมทั้งความคับของใจและความขัดแยง
ภายในบุคคลดวย 
       7.ความซ้ําซากของงาน  ความรูสึกของการขาดความเปนตัวของตวัเอง  และการขาด
ความรับผิดชอบ  จะสมัพนัธกับการลาออกจากงานและการหยุดงาน 
       8.อายมุีความสัมพนัธในดานลบกบัการลาออกจากงาน  และมีความสัมพันธดานบวก
กับการขาดงาน  119 

 

 
 
    119Layman  Porter and  Richard  M.  Steers,  Motivation  and  Work  Behavior 
(New  York  :  McGraw- Hill, 1975),  276 - 292. 
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การบูรณาการดานสงัคม 
     วอลตัน(Walton) ใหความหมายวา การบูรณาการดานสงัคม หมายถงึ การที่
ผูปฏิบัติงานไดมีความรูสึกวาตนประสบผลสําเร็จ และเหน็วาตนเองมีคุณคานัน้จะมีผลตอบุคคล
นั้นในดานความเปนอิสระจากอคติ ความรูสึกวา ชุมชนหรือสังคมมีความสาํคัญ การเปดเผย
ตนเองกับผูอ่ืน ความรูสึกวาไมมีการแบงชัน้ในองคการ    และความรูสึกวามีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ึนกวาเดมิ120 
     การที่บุคคลจะปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จมากหรือนอยเพยีงใดนั้น  บุคคลจะมี
ความรูสึกวาตนเองมีคามีความสําคัญ   เมื่อไดรับการยอมรับจากสงัคม  และจะเปดเผยตนเอง  
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ    จะมีความสัมพนัธที่ดีในองคการหรือ
หนวยงานนัน้ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวา สังคมในองคการมีอิทธิผลตอความพงึพอใจและผลการ
ปฏิบัติงาน  จากสภาพเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในปจจุบนั  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
พัฒนาการบริหารงานในองคการ มีแนวโนมไปในลักษณะที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว   มีแนวโนมใน
ลักษณะที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว  มกีารพฒันาเกือบทกุ ๆ  ดานขององคการ  ทําใหการบริหารงานมี
ความสลับซับซอนเพิม่มากขึ้น  จํานวนขององคการเพิม่และขยายตวัใหญข้ึน  กระบวนการดําเนิน  
งานเทคนิคและวิธีการตางๆ  ในการบริหารงานมีมากขึน้  ทัง้นี ้  เพราะเทคโนโลยแีละวิทยาการ
สมัยใหมไดเขามามบีทบาทในองคการ หนวยงาน  ตลอดเวลา  ความตองการและคานิยมในการ
บริหารไดเปลี่ยนแปลงไปในทางทีพ่ัฒนาขึน้เปนอนัมาก ไมวาจะเปนหนวยงานองคการของรัฐ หรือ
เอกชนไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการใหบริการกนัมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี ้ มี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการบริหารงานโดยตรง121 เปนทีย่อมรับกนัวาการ
เปลี่ยนแปลงและการพฒันาบุคลากรในองคการ  ผูบริหารองคการจะเปนผูไดประโยชนสูงสุดจาก
ผลงานของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง  ยิ่งไปกวานัน้ผูบริหาร มีความสามารถทีจ่ะลดความ 
 
 
 
 

120Richard  E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard Business 
Review  (May-June 1974) : 12, อางถงึใน เทพนม เมืองแมน และ สวงิ สุวรรณ,  พฤติกรรม    
องคการ, 120-121. 
    121รุง  พูลสวสัด์ิ,   การบริหารบุคคลในวงการศึกษา,(เชียงใหม:มหาวทิยาลยัเชียงใหม,
ม.ป.ป.), 33. 
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ขัดแยง และการตอตานของบุคลากรในองคการใหลดนอยลงก็ยิง่จะมผีลตอการเปลีย่นแปลงและ
พัฒนายิง่ขึ้น   อยางไรก็ตามการที่จะลดความขัดแยงก็ดี การตอตานกด็ี ผูบริหารจะตองเรียนรูและ
เขาใจในธรรมชาติของคน  พฤติกรรมของคน   ทัศนคติ และ          ความรูสึกของคนที่มีความสลับ 
ซับซอนเปนอนัมาก  ยากทีผู่บริหารงานในองคการจะเรียนรูไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง    นอกจากที่
กลาวมาแลว ผูบริหารงานในองคการจะตองเรียนรูถงึความสัมพันธของสวนตางๆ  ซึ่งมีอยูใน
องคการนัน้ไมวาจะมีสวนเกีย่วกับบุคลากร งาน  และสภาพแวดลอมของ องคการนั้น ๆ ดวย ส่ิง
เหลานี้เปนปจจัยที่มีอิทธพิลอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลง    สวนตางๆที่มีในองคการอาจจะเกิดขึน้
จากสิ่งตอไปนี ้  1. บุคลากรที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนัน้  2.  การจัดการองคการ  
ขนบธรรมเนยีนประเพณ ี วฒันธรรมและสิ่งแวดลอม   3.  ธรรมชาติของการ เปลี่ยนแปลง 122 

 
ธรรมนูญในองคกร 
      วอลตัน (Walton) ใหความหมายวา ธรรมนูญในองคกร  หมายถงึ การที่ผูปฏิบตัิงานมี
แนวทางอยางไรและผูปฏิบัติงานจะปกปองแนวทางของตนอยางไร คําตอบคําถามเหลานี้มีความ     
แตกตางกนั  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะทางวฒันธรรมขององคการนัน้ๆ วา ใหความเคารพตอปจเจก
บุคคลมากนอยเทาใดทนทานตอความแตกราวไดมากนอยเพียงใด และยึดมั่นตอการใหรางวัล   ที่
ยุติธรรมมากนอยเพียงใด123การใหความสาํคัญกับบุคคลในองคการทกุ ๆคน ในการทํางานรวมกนั
จะตองใหความสําคัญแกทุกคนอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนบุคคลระดับใดขององคการ124 

ผูปฏิบัติงานในองคการมีสิทธิหรือแนวคดิ และจะนาํเสนอแนวคิดของตนอยางไร  เพื่อใหองคการ
ยอมรับนัน้ ตองขึ้นอยูกับลักษณะทางวัฒนธรรมขององคการนัน้ ๆ125 วาจะเปดโอกาสใหบุคคลได 
 
 
 122เร่ืองเดียวกนั,34. 
 123Richard  E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard Business 
Review  (May-June 1974) :12, อางถงึใน เทพนม เมืองแมน และ สวงิ สุวรรณ,  พฤติกรรม    
องคการ, 120-121. 

124บุญแสง  ชรีะภากร, "การปรับปรุงคุณภาพชวีิตการทํางาน" จุลสารพฒันาขาราชการพล
เรือน 1  ( มกราคม  -  มีนาคม  2533) : 7 -12. 

125Richard  E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard  Business  
Review (May-June 1974) :15.  
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แสดงแนวคิดของตนในการทํางานใหองคการเพยีงใด  บรรยากาศขององคการที่เปนประชาธิปไตย  
จะทําใหคนทีอ่ยูในองคการมีสวนรวมในองคการสูง    ทกุคนกลาแสดงออก    กลาที่จะแสดงความ
คิดเห็น  ซึ่งเปนการสรางขวญัในการทํางาน  ความทนทานตอการแตกราวขององคการ และการให
รางวัลที่ยุติธรรมเปนปจจัยที่สงผลตอการทํางานของบุคคลในองคการ 126 

 
จังหวะของชวีิตโดยสวนรวม 
       วอลตัน (Walton) ใหความหมายวา จงัหวะของชีวิตโดยสวนรวม หมายความถงึ งาน
ของบุคคลหนึง่ควรจะมีความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวของกับการ
แบงเวลา ความตองการทางดานอาชพี  การเดินทาง  ซึง่ควรใหมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใช
เวลาของบุคคลและเวลาของครอบครัว ตลอดทั้งความกาวหนา และการไดรับความดีความชอบ127 
การปฏิบัติงานบุคคล  ควรมีความสมดลุกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น  ซึ่งบทบาทของบุคคล
จะเกี่ยวของกบัการวางแผนชีวิตในการดําเนินงาน การแบงเวลา การจัดสัดสวนที่เหมาะสมในการ
ใชเวลาของบคุคลในการทาํงานและเวลาสําหรับครอบครัว128 ซึง่ผูบริหารทีม่ีประสิทธิภาพยอม
คํานึงถึงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยใชเวลาใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด129การใชเวลา
ในการบริหารงานเปนหลักสาํคัญที่ผูปฏิบตัิงานจะตองจดัการตนเอง โดยกาํหนดแผนการทาํงาน
ของตนขึ้นมา  และการกําหนดแผนในการทํางาน  ควรมีลักษณะเปนแผนการทาํงานทั้งหมดใน
ภาพรวม   เพือ่ใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพชีวิตของการทํางานทีด่ีและเหมาะสม  
ในการบริหารเวลา  ผูบริหารตองรูหลกัในการทํางาน  มีการวางแผนงานจดัระบบงานการ
มอบหมายงาน  และติดตามประเมินผลงาน  ดังนี้คือ 
 
 
 

126Charles  R.  Millton, Human  Behavior in Organization, 181. 
127Richard  E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life”  Harvard Business 

Review  (May-June 1974) : 12, อางถงึใน เทพนม เมืองแมน และ สวงิ สุวรรณ,  พฤติกรรม    
องคการ, 120-121. 

128Charles  R.  Millton, Human  Behavior in Organization,182. 
129Alec  R. Mackenzie,  Time  Management  (Englewood Cliffs, New Jersey  :   

Prentice - Hall Inc.,1978),42. 
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       1.  การวางแผนงาน  จะตองคํานงึอยูเสมอวา กอนทีจ่ะเริ่มลงมือทาํกิจการใดๆ จะตอง
กําหนดแผนงานไวลวงหนาอยางรอบคอบกอนเสมอ    ฉะนั้น ผูบริหารจะตองรูหลักของเวลาใน
การวางแผน  ดังที่ เพรสตัน  (Preston)  ไดกลาวไวดังนี้ 1) เวลาในการเตรียมงาน  (Preparation  
Time) การเตรียมแผนที่ไมมีความซบัซอนและไมเปนทางการ สามารถกระทาํได     โดยบุคคลทีม่ี
ประสบการณพอสมควรเพยีงคนเดียวหรือกลุมเล็ก ๆ ทีม่ีขอมูลขาวสาร  ตัวเลขอยูแลวไดในเวลา
ไมนานนกั   แตถาแผนงานหลายดานและมีจํานวนมาก  การเตรียมแผนก็ยอมตองใชเวลาตามไป
ดวย    ทั้งนี ้ เพราะการทาํงานแตละขั้นตามกระบวนการวางแผนจะตองใชเวลามากตามไปดวย 
เชน การจัดหาขอมูล  ขาวสาร  ตัวเลข  การจัดทาํขอมูล  การอานและตีความขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสนิใจในแตละดาน   ก็ตองใชเวลาการกาํหนดแนวปฏิบตัิ   ดังนัน้ การ
เตรียมแผนขนาดใหญยอมตองใชเวลามาก  อีกประการหนึ่งวัตถุประสงคและนโยบายที่ไมแนนอน
ชัดเจน  ทําใหตองเสียเวลาในการตีความหรืออาจตีความผิดพลาดได  ซึ่งเปนสาเหตใุหตองทาํงาน
ซ้ํา   2)  เวลาที่ตองคอย  (lead  time)  คอืเวลาที่จะตองคอยเพื่อกระทํากจิกรรมและแผนยอยอืน่ๆ  
บางอยางที่จาํเปนใหเสร็จกอน    ดังนั้น เวลาที่ตองคอยจึงมีข้ึนได   3)  เวลาที่ใชในการดําเนนิการ
ตามแผนทั้งหมด  ไดแก เวลาที่ใชตั้งแตเร่ิมตนดําเนนิการตามแผนไปจนสิ้นสุดการทํางานนัน้   วธิี
ที่สําคัญประการหนึง่ในการพิจารณาแผนในดานเวลา    เราสามารถดูไดจากความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามแผนของนักบริหารแตละคน คือ ผูบริหารตองพยายามทาํใหงานดําเนินไปตาม
กําหนด   4)  เวลาในอนาคตระยะยาว เปนเวลาที่จะตองตรวจสอบดูกอนการวางแผนวาจะใช
เวลานานมากนอยอยางไร โดยปกติจะกาํหนดเปนแผนระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และแผนระยะ
ยาว ปญหาสาํคัญเกี่ยวกับเวลาในอนาคต ก็คือ  การคาดการณตาง  ๆ  ทางดานสิง่แวดลอม   ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นหรอืเปลี่ยนแปลงในวนัขางหนาได130การที่ตองระบุวนั  เดอืน ปในการปฏิบัติงานชวง
ตาง ๆ   ของแผนจนถงึวนัสิ้นสุดของการดําเนนิการตามแผนไว จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงขบวนการ
ทั้งหมดของแผนการดําเนนิการตางๆ  ก็สามารถรักษาเวลาใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวได 131 

 

 

 

 

130Preston P. Breton and Dale A. Henning,  Planning  Theory   (Englewood Cliffs, 
New Jersey  :  Prentice - Hall, Inc., 1961),  30-36. 

131Ibid.,14. 
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      2.การจัดระบบการทาํงาน  กอนที่นกับริหารจะควบคุมกิจการใด ๆ ได จะตองรูหลักใน
การจัดระบบการทํางาน การจัดลําดับความสําคัญของงานกอนหลัง  มิใชทํางานพรอมกันหลาย ๆ  
เร่ือง  อาจทําใหเกิดความสบัสน   ดังนั้น  ผูบริหารควรมหีลักในการจัดลําดับความสาํคัญ กอนหลงั
ของงาน  คือ  พิจารณาลักษณะของงานเปนพืน้ฐาน  ซึง่พอจะแบงออกไดเปน  5  ประเภทคือ  1)  
งานที่สําคัญและเรงดวน  หมายถงึ  งานทีจ่ะตองทาํใหสําเร็จลุลวงไปทนัท ี หรือในเวลาอันสัน้ที่สุด     
2)  งานที่สําคญัแตไมเรงดวน  หมายถึงงานที่อาจทําในทันทีหรือรอไวทําภายหลงัก็ได   เปนงานที่
สําคัญแตมักจะถูกเลื่อนไปอยางไมมีกําหนด  นอกจากจะทําทนัท ี    3)  งานที่เรงดวนแตไมสําคัญ  
หมายถงึ  งานที่ตองลงมือทําทันท ี แตถกูจัดลําดับความสําคัญต่ํา  คือ  เปนงานที่ไมสําคัญ  แตมี
ทางเลือก  จาํเปนตองทํางานนัน้ใหเสร็จ  4)  งานประจาํหรืองานยุง  เปนงานที่ตองทําเปนประจาํ      
ถึงแมนมิใชงานเรงดวนหรือสําคัญ  และเปนขออางที่จะเลื่อนงานสําคัญอื่น ๆ  ไปได      5)  งานที่
เสียเวลา  หมายถงึ  งานที่ทาํแลวกอใหเกดิความรูสึกวาไมดีข้ึนในภายหลัง  
 
การเกี่ยวของสัมพนัธกบัสังคม 
     วอลตัน (Walton) ใหความหมายวา  การเกี่ยวของสมัพันธกับสังคม  หมายถงึ กิจกรรม
ของหนวยงานที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไมรับผิดชอบตอสังคม จะกอใหเกิดการลดคุณคา
ความสาํเร็จของงานและอาชีพในกลุมผูปฏิบัติงาน  เชน  ความรูสึกในกลุมผูปฏิบัติงานที่รับรูวา
องคการของตนไดมีสวนรับผิดชอบตอสังคม ในดานเกีย่วกับผลผลิต  (สินคา)   การกําจัดของเสีย  
วิธีการดานการตลาด  การมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมืองและอื่นๆ132  องคการมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิกับสังคมที่แวดลอม  ทั้งสงัคมภายนอกและสังคมภายในของ
องคการเอง    ดังนั้นการจดัการและดําเนินงานขององคการ  ตองทาํการศึกษาและมีความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของ  สังคมและบทบาทของสังคมทีม่ตีอองคการ การดําเนนิกิจกรรมขององคการ
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ   ส่ิงที่จะตองคํานึงถงึคือ  ตองมีความรับผิดชอบตอสังคม
และการใหสังคมยอมรับในผลงาน  และกิจกรรมที่ดาํเนินการนั้น  เพราะวาสังคมมีอิทธพิลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลและองคการ 133 
 

 

132Richard  E. Walton, “Improving  the Quality of Work Life,”  Harvard Business 
Review 27,3 (May-June 1974) : 12, อางถึงใน เทพนม เมืองแมน และ สวงิ สุวรรณ,  พฤติกรรม
องคการ, 120-121. 

133Charles R. Milton,   Human Behavior in  Organization, 134. 
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       เกทเซลสและกูบา  (Getzels  and  Guba)  เหน็วากระบวนการบริหารเปนกระบวนการ
ปฏิบัติที่ถือเปนพฤตกิรรมของสังคมอยางเปนลําดับข้ัน(hierarchy) ซึ่งลําดับข้ันนี้จะมีองคประกอบ
ใหญ  ๆ  2  ประการคือ  โครงสรางของสงัคม  (structure) และหนาที่  (function)    การบริหารงาน
จะตองสามารถเลือก และผสมผสานองคประกอบทัง้สองนี้เขาดวยกนัใหได  เพื่อทาํใหเกิดระเบยีบ
ที่จะทําใหเปาหมายของระบบสังคมบรรลุผล 
        ระบบสังคมจะประกอบดวย 2 มิต ิคือ สถาบันตางๆ (institutions) ทีม่ีบทบาท  (roles)  
และความคาดหวังตาง ๆ  (expectations) ที่จะทําใหเปาหมายของระบบสังคมสมบรูณ ซึ่งเรียกวา
องคการมิติ (nomothetic หรือ  organizational  dimension)   มิติที่สองเปนความเกี่ยวของหรือ
สัมพันธกนัระหวางบุคคล (individuals) บุคลิกภาพ(personalities)  และความตองการของบุคคล  
(need  dispositions)  ที่อยูในระบบ     ซึง่เรียกมิตนิี้วา  บุคลามิติ  (idiographic  หรือ personal  
dimension) 

องคการมิติ (Nomothetic  Dimension) 

 
 

บุคลามิติ  (Idiographic  Dimension) 
 
แผนภูมิที่  8     แสดงมิติของการบริหารของ  Getzels  และ  Guba 
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การตอบสนอง 
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ระบบสังคม 
Social  System 
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ในเรื่ององคการมิติ  หรือสถาบันมิตนิี้   เกทเซลล  และกูบา  (Getzels  and  Guba)  หมายถึง  
ตัวแทนและองคการตาง ๆ  ที่รับผิดชอบในการดําเนนิงานตามหนาทีข่องระบบสังคมเปนหลักใหญ 
ซึ่งหมายถึงแตละองคการและสถาบนัตองกําหนดหนาทีแ่ละบทบาทของตนออกมาตามสภาพ
ลักษณะ และประเภทขององคการและสถาบัน      ซึง่ไมเหมือนกนั   การที่สถาบันและองคการตอง
กําหนดหนาทีแ่ละบทบาทของตนออกมาก็เพราะมีความคาดหวงั ซึง่เปนความคาดหวงัทัง้ของ
หนวยงานนัน้และทั้งของประชาชนภายนอก  รวมทัง้ผูที่ไดประโยชนจากองคการและสถาบนันัน้
ดวย   การกาํหนดหนาที่และบทบาทก็ด ี  หรือการกาํหนดความคาดหวังขององคการและสถาบนั
ใด  ยอมข้ึนกบัปรัชญาและความมุงหมายของแตละองคการและสถาบัน  
       บุคลามิติ  อันประกอบดวยบุคคลที่มีบคุลิกภาพตาง  ๆ  เชน เจตคติ  การรับรู  อารมณ  
จิตใจของบุคคล  และความตองการของบุคคล  เปนตน  บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถาบนัยอมมี
บุคลิกภาพตางกัน  และนี่เองเปนเหตุใหบุคคลในองคการหรือสถาบนัมีความตองการแตละคนไม
เหมือนกนั และความตองการสิ่งที่บาํบัดความตองการของตนตางชนดิกันมากนอยตางกนั   ผล
ของการบริหารจะดีหรือไมอยางไรก็จะออกมาเปนพฤตกิรรมที่สังเกตได 
        เมื่อบุคคลมีบุคลิกภาพตางกนั  มีความตองการสวนตัวตางกนัในบคุลามิตินี้กย็อมเกิด
ความขัดแยง หรือขอคับของใจตอองคการมิติที่ไดกําหนดบทบาทและกําหนดความคาดหวงัไว แต
ขอขัดแยงและความคับของใจนี้มิไดเปนผลเสียเสมอไป  บางครั้งก็อาจเปนผลดีตอสถาบันได  เมื่อ
นําขอขัดแยงมาศึกษาและหาทางแกไขขอบกพรอง   สนั่น  ราชทพิย   ไดวิจัยแนวทางเสริมสราง
คุณภาพชีวิตในการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวัดนนทบุรี  ผลการวิจยัพบวาคุณภาพ
ในชีวิตการสอนของครู   อยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารจะตองมอบอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ
ในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่  ไมกาวกายหนวยงานทีม่อบ  ชมเชยบางโอกาส  และรักษาไวซึง่
ความยุติธรรม   ความเปนกนัเอง  มีความคุนเคย  และมีความจรงิใจกับทุกคนเพื่อนําไปสูความรกั
ความสามัคคีในหมูคณะ134  เจแมนน  (Jamann) วิจัยเรื่องความพงึพอใจและไมพึงพอใจในงาน
พยาบาลที่ทาํอยูในโครงการ   B.S.N.  พบวา  (1)  มีองคประกอบ  13  อยางทีท่าํใหเกิดความพึง
พอใจในงาน  คือลักษณะงาน   ผลสัมฤทธิ์ของงาน  การใชความรู  ความสามารถ   ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล   ความมั่นคงในงานทาทายความสามารถการไดรับการยอมรับ   ความกาวหนา    
 

 

134สนัน่    ราชทิพย,  “แนวทางเสริมสรางคณุภาพชีวิตในการสอนของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา  จังหวัดนนทบรีุ”  (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2541), 94 – 95. 
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ความสัมพันธกับผูบริหารที่รับผิดชอบ  เทคนิคในการนิเทศและควบคมุงาน   สถานภาพของงาน
และระดับวุฒ ิ   (2)   องคประกอบทีท่ําใหไมพงึพอใจในงาน  คือ  นโยบายการบรหิารงานสวนตัว
ที่บาน   (3)   องคประกอบที่ชวยสนับสนนุใหเกิดความพึงพอใจในงาน  คือ  การทาํงานเปนกลุม  
การเลื่อนตาํแหนง  ผลประโยชนที่ไดรับ  และ  (4)   องคประกอบที่สําคัญที่สุด  คอื  ลักษณะของ
งาน   ผลสัมฤทธิ์ของงาน  การมีโอกาสไดใชความรูความสามารถสมัพนัธกับเพื่อนรวมงาน   ความ
มั่นคงของงาน  และงานที่ทาทายความสามารถ135     ล็อค (Locke)  ไดศึกษาเกีย่วกับความพงึ
พอใจในงาน  พบวา  คานิยมที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน    ลักษณะสิ่งแวดลอมของงานมี
ความสัมพันธกับความสนใจ  และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานทีม่ีตองานนัน้ๆและยังสืบ
เนื่องมาจากองคประกอบดานโอกาสของผูปฏิบัติงาน ความคิดสรางสรรค   ความยากของงาน  
ความมากนอยของงาน   ความรับผิดชอบ  การควบคมุวิธีการทาํงาน   องคประกอบแตละอยางมี
สวนที่มีผลตอการทาทาย  ถาความรูสึกทาทายตอการทาํงานมีมากและเปนที่ยอมรับของ
ผูปฏิบัติงานแลว  จะกอใหเกิดความสนใจ  และมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  จากการศึกษาของ         
ล็อค (Locke) สรุปแนวคิดเกีย่วกับความพงึพอใจในการทํางานไดดังนี ้ 1) ความรูสึกทาทายในการ
ทํางานที่ปฏิบตัิอยู  และบุคคลนั้นสามารถไดรับผลสําเร็จในการกระทํานั้น   2)  ความสนใจของ
บุคคลที่มีตองานโดยตรง  3)  งานซึง่ไมกอใหเกิดความเบื่อหนายทางดานรางกาย   4)   รางวัลจาก
การปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับความตองการของบุคคล  5) สภาพแวดลอมของการทํางานซึง่
สอดคลองกับความตองการทางดานรางกายของบุคคล   6) ความรูสึกในตัวผูปฏิบตัิงานวาตนเอง
มีคุณคา   7) หนวยที่มีสวนชวยใหผูปฏิบัติงานไดเกิดความรูสึกวามีคุณคา136    
 
 
 
 
 
 

135John S. Jamann, ”Job Satisfaction  and  Dissertation  of  Nurse  Faculty  in 
B.S.N. Programs 2, “ Dissertation Abstracts in  Humanistic and Social  Science 39(1975) 
: 4914 – 4915.  

136E.A. Lock,  The  Nature  and Causes  of  Job  Satisfaction,” Handbook  of  
Industrial  and  Organizational  Psychology(Chicago : Rand  McNally,1976), 1319-1321. 
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เฮอรเบอรต (Herbert)  ไดศึกษาเกีย่วกับคุณภาพชีวิตพบวา “คุณภาพชวีิต” ของบุคคลจะมีความ
สมบูรณไดนั้น จะตองประกอบดวยปจจัย   4  ดาน คือ  1. มีการตอบสนองความตองการทางดาน
รางกาย  2.  มีการพฒันาตนเองและความเจริญของบุคคล  3.  การมีความสัมพนัธอยางใกลชดิ
ของสมาชิกในสังคมปฐมภูม ิ  4.  การติดตอสัมพันธกับบุคคลในสังคมในฐานะที่ตนเปนสมาชกิใน
สังคมนัน้ 137 

 
การมสีวนรวมในองคการ 
    บุญแสง    ชีระภากร  ใหความหมายวา  การมสีวนรวมในองคการ(participation) 
หมายความถงึการมีสวนรวมในการบริหารงาน    ซึง่ทางฝายบริหารองคการไดยอมรับและเปด
โอกาสใหพนักงานขององคการมีสวนรวมได   รูปแบบของการมีสวนรวม  อาจใหมีผูแทนของ
พนักงานรวมเปนกรรมการบริหารดวย  หรือถาองคการมีผูบริหารสูงสุดคนเดียว  การกําหนด
นโยบายการบริหารอาจรับฟงความคิดเหน็ของผูแทนพนกังาน  หรืออาจอยูในบานะสมาชิกของ
คณะที่ปรึกษา  ผูบริหารเปนตน  นอกจากนี้การบริหารงานที่ตองการใหพนักงานในองคการมีสวน
รวมไปพรอมๆกันทั้งหมดอาจทําไดในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เล็กลงมาคือ  แตละสวนงาน
อาจจะใชวธิีการรับฟงความคิดเห็นหรือมอบหมายใหพนักงานแตละกลุมจัดวางเปาหมายเฉพาะ
กลุมในการทาํงาน   โดยอาศัยกรอบนโยบายหลกัขององคการ  เปนแนวทางการบริหารงานที่ให
พนักงานมีสวนรวม  ที่นยิมใชกันอยูในปจจุบัน   คือ การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  และวงจร
ควบคุณภาพ (quality  control  circle)138  การมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียน   การมี
สวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการของโรงเรียน  มีการบริหารงานรวมกนั   โดยบริหารแบบ
การบริหารงานโดยยึดวัตถปุระสงคและมกีารควบคุณภาพของโรงเรียน 
 
ประชาธิปไตยในการทํางาน 
      บุญแสง   ชีระภากร  ใหความหมายไวดังนี้  คําวาประชาธิปไตยในที่นีห้มายถงึ  การให
ความสาํคัญกบับุคคลในองคการทุกๆคน  ในการทาํงานรวมกันจะตองใหความสําคญัแกทุกๆคน   
 
 

137John  Kerbert,  “Development  of  a  Life  Quality  Inventory, “  Dissertation  
Abstracts  International  35 (July  1971 ) : 572 – B. 

138บุญแสง   ชรีะภากร,   “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนา
ขาราชการพลเรือน  1  ( มกราคม  -  มนีาคม  2533) : 7 -12. 
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อยางเสมอหนากัน    ไมวาจะอยูระดับใดขององคการ  เพราะถือวาทุกคน คือ องคประกอบของ 
ความสาํเร็จตามเปาหมายขององคการ  ไมวาจะมกีรณีใดๆเกิดขึ้นในระหวางการทํางาน การ
ประชุมกลุม   การทาํงานเปนทีมจะตองฟงเสียงของทกุคนเทาเทยีมกนั  และแกปญหาดวยเหตผุล
ที่ดี   การเผด็จการดวยอํานาจในองคการใชในกรณทีี่มีความจาํเปนอยางมากจรงิๆ  เทานัน้
ประชาธิปไตยในการทํางานจะมีความสอดคลองกับการมีสวนรวมขององคการตามที่ไดกลาวมา
ขางตน   ถามีประชาธิปไตยในการทํางานแลว    ก็จะทําใหการมีสวนรวมในองคการสูง   ทกุคน
กลาแสดงออกกลาแสดงความคิดเหน็   เพราะไดรับการยกยองใหเปนสวนหนึ่งขององคการ  ซึง่ถือ
ไดวา  เปนความตองการขั้นตอนหนึ่งของมนุษย   ทุกคนอันเปนสวนเสริมสรางใหเกดิขวัญกําลังใจ
ในการทํางานมากยิง่ขึ้นการมีโอกาสทํางานรวมกนั  ใหโอกาสทกุคนอยางเสมอกนั  ใหทุกคนได
แสดงความคดิเห็นอยางอิสระ และมีความสอดคลองกับการมีสวนรวมในการทาํงานในโรงเรียน  
ใหทุกคนกลาแสดงความคดิเห็น  และรับฟงความคิดเหน็ของผูรวมงานดวย139 

 

โครงการพัฒนาชีวิตคร ู
              ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูโดย
มอบหมายใหสํานักงานขาราชการครู(ก.ค.)จัดตั้ง”เงินทนุหมนุเวียนเพือ่แกปญหาหนี้สินขาราชการ
ครู เพื่อใหขาราชการครูกูไปชําระหนี้ดอกเบี้ยต่ําเปนการผอนคลายภาระหนี้สินของขาราชการครู
ทั่วประเทศ อันจะทําใหครูมีขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงาน โดยในป 2540 ไดรับงบประมาณ
สนับสนนุจากรัฐบาล เปนเงนิ 500 ลานบาท ตอมาในป 2541 รัฐบาลไดเพิ่มงบเตมิอีก 100 ลาน
บาท รวมเปนเงนิ 600 ลานบาท แตงบประมาณไมพอเพียงที่จะแกปญหาหนี้สินครูไดอยาง
เบ็ดเสร็จ กระทรวงศึกษาธกิารจึงมีหนังสอืไปยังกระทรวงการคลัง ใหชวยเหลือ สนับสนนุ ซึง่
กระทรวงการคลัง ไดเล็งเหน็ความสําคัญของการแกปญหา และการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ซึง่
ขาราชการครูเปนบุคลากรทีสํ่าคัญในการดําเนนิการ และขณะนี้กาํลงัประสบปญหาในเรื่องหนี้สิน
เปนอยางมาก อันสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทาํงานของคร ู เพือ่เปนกลไกนําไปสูการพัฒนา
คนใหมีคุณภาพตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและ
ประเทศโดยรวม 
       จากการประชุมหารือรวมกันระหวางผูแทนกลุมขาราชการครูภาคตางๆจึงประกาศ
เจตนารมณรวมกันที่จะดาํเนนิ”โครงการพฒันาชวีิตครู” 
 

    139บุญแสง   ชีระภากร,   “การปรับปรุงคณุภาพชีวิตการทํางาน,”  จุลสารพัฒนา
ขาราชการพลเรือน  1  ( มกราคม  -  มนีาคม  2533) : 7 - 12. 
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      ดงันัน้โครงการพัฒนาชีวติครู  เปนโครงการทีเ่กิดจากความรวมมือกันระหวางกลุม
ขาราชการครภูาคตางๆ กระทรวงศึกษาธกิาร  โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ที่จะแกไขปญหาหนี้สินของ
ขาราชการคร ู กระทรวงศึกษาธิการ  อีกทั้งเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการคร ู  สงเสริมใหขาราชการครูมีการพัฒนาวิชาชีพครูดวย  การพัฒนาตนเองและกลุมครู   
และเพื่อสงเสรมิคุณภาพชีวติครใูหดีข้ึน 
       หวัใจสําคญัของโครงการพัฒนาชีวิตครู  คือ  ตองการเนนในเรื่องของการพัฒนา
ขาราชการครู  โดยใหขาราชการครูรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง  การพึ่งพาซึง่กนัและกัน ตลอดจน
ปรับปรุงพฤตกิรรมใหมีความเปนอยูแบบ” พอเพยีง “ โดยดําเนนิโครงการตั้งแต พ.ศ. 2542 จนถึง 
พ.ศ.2545  พบวา มีขาราชการครูเขารวมโครงการ จาํนวน ทัง้สิ้น 58,807  ราย140 

        ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการพัฒนาชวีิตครู 1) สามารถแกไขปญหาหนี้สิน
ขาราชการครกูระทรวงศึกษาธิการ   2) ขาราชการครูมีขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานดีข้ึน 3)เกิด
การพัฒนาวิชาชีพครู ดวยการพัฒนาตนเองและกลุมขาราชการครูดวยกัน   4) คุณภาพชีวิตครู
ไดรับการสงเสริมใหดีข้ึน 
        หลกัการการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาชวีิตครูที่สําคัญ  คอื  การรวมกนัจัดตั้ง
กลุมของขาราชการครู  เพือ่แกปญหาและพึ่งตนเองชวยเหลือซ่ึงกนัและกันระหวางสมาชิก  เพื่อ
พัฒนาชวีิตของสมาชกิในกลุมใหดีข้ึน   ซึ่งโครงการพัฒนาชวีิตครู เชื่อวากลุมขาราชการครูที่
เขมแข็ง และเชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิต   โดยเนนการพึ่งพา
ตนเองและการดูแลชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนัอยางตอเนื่อง   นอกจากนีห้ากมีการเชื่อมโยงระหวาง
กลุมเขาดวยกนั  ก็จะเปนการสนับสนุนเรียนรูรวมกนัโดยอาศัยประสบการณของแตละคน ที่จะ
ชวยสงผลใหเกิดการพฒันาแบบยั่งยนื141 
 
 
 
 
 

140ชอบ  เข็มกลัดและคณะ, รายงานการวจิัยประเมนิผลโครงการพฒันาชีวิตครูป 2545 
( กรุงเทพฯ:  โรงพิมพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2546 ),2. 
           141กระทรวงศึกษาธกิาร,สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู “คูมือการดําเนนิการ
โครงการพฒันาชีวิตคร”ู ( กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545 ), 5. 
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โครงการเปลีย่นเสนทางชวีิต 
     โครงการเปลี่ยนเสนทางชวีิต : เกษียณกอนกาํหนด(early retirement) เปนโครงการที่
จัดทําอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับแผนการปฏิรูประบบราชการภาครัฐ  เพื่อรองรับมาตรการการ
ปรับลดกําลังคนภาครัฐ  และควบคุมคาใชจายดานบคุคลภาครัฐ  ชวยรัฐประหยดัคาใชจายดาน
บุคคลระยะยาว  สอดรับกับแนวนโยบายการกระจายอํานาจ  กระจายงาน  กระจายทรัพยากร   
กระจายบุคคล  และการปรบัเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ  เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพในการทาํงาน  โดยการ
ปรับลดขนาดกําลังคนภาครัฐรอยละ  10  และรอยละ  20   ภายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาตฉิบับที่  8และฉบับที่  9   ตามลําดับ142  โครงการนีม้ีวัตถปุระสงคเพื่อปรับลดสัดสวน
และลดขนาดกําลังคนภาครัฐใหเล็กกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง  และกาํหนดหลักการวาการ
เขารวมโครงการตองเปนความสมัครใจและความประสงครวมกันของขาราชการและราชการ  โดย
กําลังคนภาครัฐจะตองลดลงและสามารถรกัษาสมดุล ระหวางการจูงใจใหขาราชการมีทางเลือกที ่
ดีกับความเปนไปไดทางงบประมาณจึงไดกําหนดวาสวนราชการตองไมบรรจุผูที่ลาออกจาก
ราชการตามโครงการกลับเขารับราชการอีกและตองยบุเลิกตําแหนงที่วางลงจากโครงการนี้รอยละ 
80   ทัง้นี้  การดําเนนิโครงการฯสอดคลองกับการดําเนนิการตามแผนปฏิรูประบบราชการอื่นๆ  
ไดแก  การปรบัเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ  โครงการสงเสรมิประสิทธิภาพ
ในสวนราชการ  ซึง่ตองมกีารทบทวนและจํากัดบทบาทและภารกิจใหเหลือเทาที่จาํเปน  โครงการ
ปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณจะมกีารปรับระบบวิธีปฏิบัติงานและระบบงบประมาณ   
ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการทาํงานของสวนราชการ  และ
ปองกันปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นจาการดําเนินการ 
     ปจจุบนัโครงการไดดําเนนิการมาแลวทัง้สิ้น  3  รุน มีผูเขารวมโครงการทั้งสิน้  69,893 
คน และคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ(คปร.)  ไดดําเนินการยุบเลกิ
อัตรากําลังที่วางลงในรุนที่ 1  จํานวน  17,359  อัตรา  รุนที่ 2 จาํนวน 13,755  อัตรา และรุนที่ 3 
จํานวน  19,136  อัตรา  รวม 3 รุนยบุเลกิไดประมาณ  50,250  อัตรา คิดเปนรอยละ 4.05 ของ
อัตรากําลังขาราชการในปงบประมาณ  2542143 

     
142สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.สํานกังานขาราชการพลเรือน,แผน

แมบทการปฏิรูประบบราชการ(พ.ศ.2540 – พ.ศ.2544)(กรุงเทพฯ:บริษัทพรกิหวานกราฟฟคจํากดั
,2545). 
     143สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ,รายงานการประเมินโครงการเปลี่ยน
เสนทางชีวิต:เกษียณกอนกาํหนด(กรุงเทพฯ : โรงพมิพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั,2546),103.  
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จากรายงานตดิตามผลการดําเนนิงานโครงการเปลี่ยนเสนทางชวีิตฯ รุนที่1 – รุนที่ 3 ของสํานักงาน 
ก.พ. พบวา  รุนที ่1 ขาราชการครูเขารวมโครงการ รอยละ 65.45   รุนที่ 2  รอยละ 69.97  รุนที ่3 
รอยละ 78.22 ซึ่งขาราชการครูที่เขารวมโครงการจะมกีารศึกษาระดับปริญญาตรี และทําใหเสยี
กําลังคนทีม่ีความรูความสามารถในระดับปานกลางถึงสงู 144 

  
งานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
     จงุ (Jung) ไดศึกษาถงึพฤติกรรมการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ      พบวา 
ประสิทธิภาพในการบรหิารงานของกระทรวงศึกษาธกิารมีปจจัยที่เกี่ยวของในการดําเนินงานหลาย
ประการพบวา การเกี่ยวของสัมพนัธกบัสังคมมีอิทธพิลและมีผลตอการปฏิบัติงานและยงัพบวา 
สภาพแวดลอมที่เกีย่วของสมัพันธกับสังคม  มีอิทธพิล และมีบทบาทในการกาํหนดรูปแบบในการ
บริหารงานและมีอิทธพิลในการตัดสินใจในการบรหิารงานของกระทรวงศึกษาธกิาร145   ปเตอรสัน 
(Peterson) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับกลไกทางการบริหารที่มอิีทธิพลตอประสิทธิภาพในการ
บริหารงานโรงเรียนโดยทําการศึกษาโรงเรยีนประถมศึกษา  จํานวน  600  โรงเรียน โดยกลไกใน
การบริหารที่ทาํการศึกษาประกอบดวย 1) สายการบงัคบับัญชา 2)สภาพการสังคม 3 )  สภาวะ
แวดลอม  4)การสรางความสมดุลทางการบังคับบัญชา  และ5) สภาพการบังคับบัญชาที่ปราศจาก
อํานาจ    ผลการศึกษาวิจยัพบวา   ฐานะทางสังคมของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน และยงั
พบวา  โรงเรียนที่ผูปกครองและครูในโรงเรียนมีความเกี่ยวของสมัพนัธกนัจะมีสวน ชวยใหผลการ
เรียนของนักเรยีนและประสทิธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารสงูขึ้นดวย146 ตาเตอรและฮอย 
(Tater and  Hoy)ไดทําการศึกษาวิจยัเกีย่วกับความสมัพันธในเรื่องเกี่ยวกบัความไววางใจในการ
ทํางานระหวางผูบริหารโรงเรียนและครู  จาํนวน1,083  คน  ในโรงเรยีนมัธยมศึกษา ในรัฐนวิเจอรซี   
 
 

144เร่ืองเดียวกนั,3. 
   145Loren  B. Jung, “ Decision Making of Superintendents  of School : A Study 

of the Relationship  of Factors Involved with  Choice Made, “ Dissertation  Abstracts 
International  30,7(January  1970) : 262 – A. 

    146Kent D. Peterson, “Mechanisms of Administrative Control over in 
Educational Organization,” Journal of Administrative Science Quarterly 29 (September – 
December 1989): 587 – 593. 
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สหรัฐอเมริกา   พบวาการสงเสริมสุขภาพและความไววางใจกันเปนสิง่สําคัญของชีวติความเปนอยู
ในโรงเรียนสภาพแวดลอมทีส่งเสริมสุขภาพจะทําใหองคการมีบรรยากาศที่นาํไปสูสัมพันธภาพ
ของระบบสังคมและความสมัพันธที่ดีของสังคมภายในโรงเรียนจะนาํไปสูความสาํเร็จในการ
บริหารงาน147 แมกสนั(Maxson)ไดศึกษาการรับรูของครูระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกบัความสัมพนัธ 
และ ความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางผูรวมงานโดยศึกษากบัครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาทาง
ภาคเหนือของรัฐแคลิฟอรเนียร     จํานวนครูตอบแบบสอบถามทั้งสิน้  193  คน จากทั้งหมด  6  
โรงเรียน   ผลการศึกษาพบวา   ความรวมมือในการทาํงานของครูจะสูงและไดรับการพัฒนา    เมื่อ
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร  และความพงึพอใจที่ไดรับการยกยองและยอมรับจากผูบริหารจะ
สงผลตอการทาํงานของสมาชิก148   เบดจ (Badge)   ไดศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธของ
ผูรวมงาน  สําหรับการทํางานของอาจารยในพืน้ที ่ที่มีความตองการจาํเปนที่วทิยาลยั  เมืองนอวิช 
(Norwich) ประเทศอังกฤษ  เพื่อที่จะนํามาใชในการคนหาความจําเปนที่จะตองพัฒนา
ผูปฏิบัติงาน   ซึ่งจากการศกึษา  พบวา  ประสิทธิภาพในการทํางาน  เกิดจากการประสานความ
เขาใจกับความตองการของบุคคลในองคการเขาดวยกนั   ทั้งนี ้  ยงัพบวา  ความตองการรูปแบบ
ของงาน  เกิดจากความตองการขององคการ กับความคาดหวงัในการทํางาน และจากกิจกรรมใน
องคการ ซึ่งม ี 2   ลักษณะ  คือ  กิจกรรมภายนอกกับกิจกรรมภายในองคการ  พบวา กิจกรรม
ภายนอกซึ่งเปนกิจกรรมที่สัมพันธกับสังคมภายนอก  เปนกิจกรรมที่สนบัสนนุการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 149 ชอบ  เขม็กลัด และคณะ  ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยประเมินผลโครงการสินชื่อเพื่อ
พัฒนาชวีิติครู ป 2545  ผลกาววิจัยพบวา โครงการพฒันาชวีิตครูยงัไมสามารถดาํเนนิงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค จะเหน็ได 
 
 
 
 
 

147C. Tarter and Wayne Hoy, “ The Context    of     Trust : Teachers and   the 
Principles,” The High School Journal   72, 1 (October  1988 ): 17 – 24. 

148Karen  Maxson,“ Developing  Collegial  Work Relationships  between 
Administrators and Teachers,”The High School Journal 73,4(April – May1990):194 – 199. 

149David Badge,“ Staff Development  for  Lectures Working in the Spacial North 
Area,” Educational  Management  and  Administration13,4(October 1990) :32 – 33. 
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จากขอเสนอทีผู่เขารวมโครงการฯสวนใหญ แนะนาํตอการดําเนินงานโครงการฯ  อันไดแก  การ
เพิ่มวงเงินกูใหมากขึ้น  การลดดอกเบี้ย  การขยายเวลาการใชหนี ้  วึ่งเปนสิ่งทีท่างหนวยงานทุก
ฝายตองพิจารณาวาเปนความจําเปนที่จทาํใหการพัฒนาชีวิตครูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน  ทั้งนีเ้พราะการทีม่หีนี้สินมากขึ้นและใชหนีน้านขึ้น  ยอมไมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต150  ชัยสทิธิ ์  เฉลิมมีประเสริฐ และคณะ  ไดทาํการวิจยัเรื่องโครงการเปลี่ยนเสนทางชวีิต : 
เกษียณกอนกาํหนด   ผละการวิจยัพบวา โครงการเปลี่ยนเสนทางชวีิตเปนวิธีทีเ่หมาะสมตอการ
นํามาใชในการลดกําลังคนภาครัฐ  ตามนโยบายปารปฏิรูประบบราชการและเปนโครงการที่ตรง
ตอความตองการของขาราชการสวนใหญ151   สํารวม  จงเจริญ  วจิยัเรื่อง ปญหาหนี้สินขาราชการ
ครู 2544 ผลการวิจยัพบวา  ขาราชการครูเพศหญิง เปนผูมีภาระหนี้สินมากที่สุด ซึ่งจากขอมูล 
ขาราชการครมูีหนี ้  คนละ ประมาณ 500,000  บาท  โดยที่ขาราชการครูที่มรีะดับเงินเดือน  
15,000 – 20,000  บาท  อายุระหวาง  41  -  50  ป  มีหนีม้ากที่สุด  ซึง่มาจากสาเหตุสําคัญทีท่าํ
ใหเปนหนี้ ม ี 3  ประการคือ (1) เพื่อจัดหาที่อยูอาศัย  (2) เพื่อใชจายในชีวิตประจาํวนั  (3)  เพื่อใช
จายในการศึกษาบุตร152 
 
 
 
 
 
 
 
 

150ชอบ  เข็มกลัดและคณะ,รายงานการวจิัยประเมนิผลโครงการสินเชือ่เพื่อพัฒนาชวีิต
ครู  ป 2545(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ,2546),97. 

151ชัยสทิธิ ์ เฉลิมมปีระเสริฐและคณะ,“รายงานโครงการประเมินผลโครงการเปลี่ยน
เสนทางชีวิต:เกษียณกอนกาํหนด,”สถาบนัพัฒนานโยบายและการจัดการ,จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั ,สิงหาคม 2546. 

152สํารวม จงเจริญ,รายงานผลการศึกษาวิจัยปญหาหนีสิ้นขาราชการครู2544(กรุงเทพฯ
:สถาบนับัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร,2545),119. 
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สรุป 
 
         จากแนวคิดและทฤษฏทีี่กลาวมาแลวขางตน  จะเห็นไดวาภาวะผูนาํของผูบริหาร และ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร  เปนสิ่งจาํเปนและสําคัญยิ่งที่จะใหเกิดผลดีตอ
องคการ ในการบริหารองคการยุคปจจุบนั  ดงันัน้ภาวะผูนําจงึมีผลอยางมากตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร   ส่ิงที่ทาํใหเกิดผลดีกับบุคลากรในการปฏิบตัิงาน         อาทิเชน มีการไดรับเงินเดือน
ที่เหมาะสม  มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ไดรับส่ิงปลอดภัยในชีวิต  มีความกาวหนา  ไดรับการพัฒนา
ในหลายๆดาน  ตนเองมีคณุคาในสังคม  มีสวนรวมในการพัฒนาองคกร  มีประชาธิปไตยในการ
ทํางาน  ส่ิงเหลานี้จะเปนตวัชี้วัดคุณภาพชวีิตของบุคลากรเพื่อกอใหเกิดการปฏิบัติงานทีม่ีคุณภาพ   
ดังนัน้ ภาวะผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio ) ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ  4 องคประกอบดังนี้ 1) ความสามารถสวนตัว   2)  การดลใจ  3)  การ
มุงความสัมพนัธเปนรายคน  4)  การกระตุนการใชปญญา   จะสงผลตอคุณภาพชวีิตในการ
ปฏิบัติงานของครู    ซึ่งคุณภาพชีวิตในทีน่ี้จะเนนที่แนวคิดของวอลตัน(Walton)  8  องคประกอบ
และแนวคิดของ  บุญแสง  ชีระภากร  อีก  2  องคประกอบ  รวม  10  องคประกอบ ดังนี ้1) การให
ส่ิงตอบแทนทีเ่หมาะสมและยุติธรรม   2)  สิ่งแวดลอมที่ปลอดภับและสงเสริมสุขภาพ   3)  การ
พัฒนาความสามารถสวนบคุคล   4)  ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ   5)  การบูรณาการดาน
สังคม   6)  ธรรมนูญในองคกร    7)  จังหวะของชีวิตโดยสวนรวม    8)  การเกี่ยวของสัมพนัธกบั
สังคม    9)  การมีสวนรวมในองคการ    10)  ประชาธปิไตยในการทาํงาน   
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   บทที่  3 

 
      การดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3    การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)   ใช
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) 
โดยผูใหขอมูลคือผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต3 ในการดําเนินการวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

  เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัย
จึงกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ  ออกเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้ 

 ขั้นที่  1   จัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาสภาพปญหา  อุปสรรค จากเอกสาร  
ตํารา  ขอมูล สถิติ  และวรรณกรรม   รวมถึงงานวิจัยหรือรายงานหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ    
และปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทํา โครงรางงานวิจัย 
รับขอเสนอแนะมาปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ใหสมบูรณนําเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติ
โครงการวิจัย  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 ขั้นที่  2  การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ  ทดสอบ   ปรับปรุง
แกไขขอบกพรองของเครื่องมือ    แลวนําเครื่องมือที่สรางขึ้น ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  แลว
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตอง  ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผล
การวิเคราะหขอมูล 

  ขั้นที่  3   รายงานผลการวิจัย   เปนขั้นตอนของการจัดรางรายงานการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งประกอบดวยแผนแบบวิธีวิจัย  ประชากร กลุมตัวอยางและขนาดของกลุมตัวอยาง  ตัว
แปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่
ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบของการวิจัย   
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive Research)ที่มีแผนแบบการวิจัย

ในลักษณะตัวอยางกลุมเดียว  ตรวจสอบสภาพความที่เปนจริงโดยไมมีการทดลอง(The  one shot  
non - experimental  case study ) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)    ไดดังนี้ 
 
    O        

     
    R                   X     

 

                                          R        หมายถึง ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
                                       X        หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
                        O        หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการวัดคาตัวแปร 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษา   เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ที่เปนของรัฐและจัดการศึกษาในชวงชั้นที่ 3 และ 4 จํานวน  42  แหง  จําแนกตามเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร  โดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน153  
(Krejcie and Morgan) ซึ่งผูใหขอมูล คือ ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และ ครู ในสถานศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  ดังตารางที่  5   

 
 
 

153 R.V.  Krejcie  and  D.M. Morgan, “Determining  Sample  Size for  Research 
Activities,”  Educational  and  Psychological  Measurement  30 (1970) : 607 - 610. 
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   ตารางที่ 5 แสดงจํานวนประชากร สถานศึกษา ตัวอยาง และผูใหขอมูลแยกเปนเขต 

                     การปกครองของกรุงเทพมหานคร   
สถานศึกษา ผูใหขอมูล(กลุมตัวอยาง) 

ที่ เขตการปกครอง ประชากร กลุม     
ตัวอยาง 

 
 
ประชากร ผูบริหาร ผูชวย 

ผูบริหาร 
ครู รวม 

1. เขตธนบุรี 4 4 373 4 8 16 28 
2. เขตบางกอกใหญ 3 3 312 3 6 12 21 
3. เขตบางกอกนอย 6 6 356 6 12 24 42 
4. เขตบางพลัด 2 2 142 2 4 8 14 
5. เขตภาษีเจริญ 5 4 236 4 8 16 28 
6. เขตตลิ่งชัน 5 4 428 4 8 16 28 
7. เขตจอมทอง 3 3 324 3 6 12 21 
8. เขตทุงครุ 2 2 177 2 4 8 14 
9. เขตบางขุนเทียน 3 3 172 3 6 12 21 

10. เขตบางบอน 2 2 147 2 4 8 14 
11. เขตราษฏรบูรณะ 2 2 183 2 4 8 14 
12. เขตบางแค 2 2 185 2 4 8 14 
13. เขตหนองแขม 1 1 132 1 2 4 7 
14. เขตทวีวัฒนา 2 2 159 2 4 8 14 

 รวม 42 40 3436 40 80 160 280 
 

กลุมตัวอยาง 
  การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ใชวิธีการสุมตัวอยางจากประชากร คือ 

สถานศึกษา จํานวน 40 แหง เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  โดยใชการสุมแบบแบง  
ชั้นภูมิ (Stratified Random  Sampling)ดังนี้ 
  1. แบงสถานศึกษาตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  จํานวน  14  เขต ที่เปน
ของรัฐและจัดการเรียนการสอน ชวงชั้นที่ 3 และ ชวงชั้นที่ 4  ในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 3  ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. ผูใหขอมูล  ประกอบดวยกลุมตัวอยางสถานศึกษาละ  7  คน ดังนี้คือ  ผูบริหาร  1 คน  
ผูชวยผูบริหาร 2  คน   และครูผูสอน  4 คน  รวมทั้งสิ้น  280 คน จากสถานศึกษา จํานวน  40 แหง 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม     

มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม    

ไดแก  เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

2. ตัวแปรตน (Xtot ) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ ภาวะผูนําของผูบริหาร  ตามทฤษฏีของบาส
และ อโวลิโอ(Bass and Avolio)ประกอบดวย 

2.1 ความสามารถสวนตัว(charismatic)(X1)หมายถึงความสามารถในการมองการณ
ไกลและการรับรูถึงภารกิจในปญหา   เปนผูกลาเผชิญปญหา   และสามารถในการแกปญหาความ
ขัดแยงอยางเปนธรรมและมีความสามารถในการจูงใจที่เหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

2.2 การดลใจ(inspiration) (X2) หมายถึง ความสามารถในการโนมนาวจิตใจให
ลูกนองเปลี่ยนแปลงความสนใจในการกระทําเพื่อตนเอง  ไปสูการทําประโยชนเพื่อกลุม  หรือเพื่อ
องคการโดยการใชวิธีการพูดโนมนาวจิตใจในการทํางาน รวมทั้งหาวิธีการกระตุนจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาใหไดรับการตอบสนองตอความตองการความสําเร็จ  ความตองการอํานาจ และ
ความตองการมิตรสัมพันธ 

2.3  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (individualized) (X3) หมายถึง การเนนที่
จะมุงพัฒนาลูกนองเปนรายบุคคล โดยมีการเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาแตละคน  ผูนําจะปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชาแตกตางกันไปตามความตองการและความสามารถของผูใตบังคับบัญชาแตละ
คน  ซึ่งการสรางความสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนองแบบตัวตอตัว  จะพัฒนาความเปนผูนํา 

2.4 การกระตุนการใชปญญา(intellectual  stimulation) (X4)หมายถึง  ความคิด
สรางสรรค และหาวิธีการใหมๆ ในการแกปญหาตางๆ ในอดีต  โดยใชความคิดในการปองกัน
ปญหามากกวาการแกปญหา  รวมทั้งสนใจตอการใชความคิดในการวิเคราะหการนําไปใช การ
ตีความและการประเมินผลผูบริหารจะสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการใหมๆ หรือ
คิดคนสิ่งแปลกใหม  เพื่อที่จะบรรจุในภารกิจประจําวันของพวกเขา 

   3. ตัวแปรตาม  (Ytot)  เปนตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู ใน
สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  จํานวน  8   ตัวแปร  ตามแนวคิดของ   
วอลตัน (Walton) จํานวน  8   องคประกอบและตามแนวคิดของ บุญแสง  ชีระภากร อีก 2 
องคประกอบ   ซึ่งมีรายละเอียดในแตละตัวแปร  ดังนี้ 
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3.1 การใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Y1) หมายถึง คาจางที่ไดรับเพียง
พอที่จะดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไมคาจางที่ไดรับมีความยุติธรรมหรือไม เมื่อ
เปรียบเทียบตําแหนงของตนกับตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน  

3.2  ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Y2)  หมายถึง ผูปฏิบัติงานไมควร
อยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกาย และสิ่งแวดลอมในการทํางานซึ่งจะกอใหเกิดสุขภาพที่ไมดี 
และควรที่จะไดกําหนดมาตรฐานที่แนนอนเกี่ยวกับการคงไวซึ่งสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมสุขภาพ   
ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับ เสียง กลิ่น และ การรบกวนทางสายตา  

3.3 การพัฒนาความสามารถของบุคคล  (Y3 )  หมายถึง   ในการปฏิบัติงานควรจะ
ไดจัดโอกาสใหผูปฏิบัติไดใชประโยชน และพัฒนาทักษะความรูของผูปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลตอการ
ไดมีสวนรวม   ความรูสึกในคุณคาของตนเอง และความรูสึกทาทาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการทํางานของ
ตน   

3.4 ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ (Y4)  หมายถึง การใหความสําคัญตอส่ิง
ตอไปนี้  

 3.4.1 งานที่ไดรับมอบหมายของผูปฏิบัติงานจะมีผลตอการดํารงไว และการ
ขยายความสามารถของผูปฏิบัติงานเอง 

 3.4.2  ความรู  และทักษะใหม ๆสามารถนําไปใชประโยชนตองานในอนาคตได 
 3.4.3 ควรจะใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานไดพัฒนาทักษะและความสามารถใน 

แขนงของตน   
3.5  การบูรณาการดานสังคม   (Y5)  หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานไดมีความรูสึกวา 

ตนประสบผลสําเร็จ และ เห็นวาตนเองมีคุณคานั้นจะมีผลตอบุคคลนั้นในดานความเปนอิสระจาก
อคติ ความรูสึกวาชุมชนหรือสังคมมีความสําคัญ การเปดเผยตนเองกับผูอ่ืน ความรูสึกวาไมมีการ
แบงชั้นในองคการ และความรูสึกวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนกวาเดิม  

3.6 ธรรมนูญในองคกร  (Y6 )  หมายถึง  การที่ผูปฏิบัติงานมีแนวทางอยางไร  และ 
ผูปฏิบัติงานจะปกปองแนวทางของตนอยางไร  คําตอบคําถามนี้มีความแตกตางกัน  ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับลักษณะทางวัฒนธรรมขององคการนั้นๆ วาใหความเคารพตอปจเจกบุคคลมากนอยเทาใด
ทนทานตอความ แตกราวไดมากนอยเพียงใด  และยึดมั่นตอการใหรางวัลที่ยุติธรรมมากนอย
เพียงใด  

3.7 จังหวะของชีวิตโดยสวนรวม  (Y7 )  หมายถึง  ในการงานของบุคคลหนึ่งควรมี
ความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวของกับการแบงเวลา ความตองการ
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ทางดานอาชีพ  การเดินทาง  ซึ่งควรใหมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาของบุคคล และ
เวลาของ  ครอบครัว     ตลอดทั้งความกาวหนา    และการไดรับความดีความชอบ   

3.8  การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y8 ) หมายถึง การเขารวมกิจกรรมของหนวยงาน    
ที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไมรับผิดชอบตอสังคม จะกอใหเกิดการลดคุณคาความสําเร็จของงานและ
อาชีพในกลุมผูปฏิบัติงาน  เชน  ความรูสึกในกลุมผูปฏิบัติงานที่รับรูวาองคการของตนไดมีสวน
รับผิดชอบตอสังคม ในดานเกี่ยวกับผลผลิต  (สินคา)   การกําจัดของเสีย  วิธีการดานการตลาด  
การมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมืองและอื่น ๆ    

3.9  การมีสวนรวมในองคการ  (Y9 )  หมายถึง   การมีสวนรวมในการบริหารงานซึ่ง
ฝายบริหารองคการยอมรับและเปดโอกาสใหพนักงานขององคการมีสวนรวมได รูปแบบของการมี   
สวนรวม อาจใหมีผูแทนของพนักงานรวมเปนกรรมการบริหารดวย  หรือถาองคการมีผูบริหาร
สูงสุดคนเดียว    การกําหนดนโยบายการบริหาร อาจรับฟงความคิดเห็นของผูแทนพนักงาน  หรือ
อาจอยูในฐานะสมาชิกของคณะที่ปรึกษาผูบริหาร นอกจากนี้การบริหารงานที่ตองการใหพนักงาน
ใน    องคการมีสวนรวมไปพรอม ๆ กันทั้งหมด  อาจทําไดในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เล็กลง
มาคือ     แตละสวนงานอาจจะใชวิธีการรับฟงความคิดเห็นหรือมอบหมายใหพนักงานแตละกลุม
จัดวางเปาหมายเฉพาะกลุมในการทํางาน   โดยอาศัยกรอบนโยบายหลักขององคการ เปน
แนวทางการบริหารงานที่ใหพนักงานมีสวนรวม     

3.10  ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y10 ) หมายถึง การใหความสําคัญกับบุคคลใน     องคการ
ทุก ๆ คน ในการทํางานรวมกัน จะตองใหความสําคัญแกทุก ๆ คน อยางเสมอหนากันไมวาจะอยูในระดับใดของ
องคการ เพราะถือวาทุกคน คือ   องคประกอบของความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ   ไมวาจะมีกรณีใด ๆ  
เกิดขึ้นในระหวางการทํางาน   การประชุมกลุม  การทํางานเปนทีมจะตองฟงเสียงของทุกคนอยางเทาเทียมกัน  
และแกปญหาดวยเหตุผลที่ดี   การเผด็จการดวยอํานาจในองคการใชในกรณีที่มีความจําเปนอยางมากจริง ๆ  
เทานั้น  ประชาธิปไตยในการทํางานจะมีความสอดคลองกับการมีสวนรวมในองคการตามที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน  ถามีประชาธิปไตยในการทํางานแลว  ก็จะทําใหการมีสวนรวมในองคการสูง  ทุกคนกลาแสดงออก  กลา
แสดงความคิดเห็น  เพราะไดรับการยกยองใหเปนสวนหนึ่งขององคการ 

 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือสําหรับ

เก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน  3 ตอนดังนี้ 
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ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา และ ตําแหนงหนาที่และประสบการณในการทํางาน 

  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัย
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของนางอภิวรรณา แกวเล็ก154 ซึ่งสรางตามแนวคิดของ บาส และ 
อโวลิโอ(Bass and Avolio) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน  43 ขอ วัดภาวะผูนําของผูบริหารใน 4 
ดาน คือ 

   1) ความสามารถสวนตัว(charismatic)                        จํานวน 18  ขอ คือ ขอ  1 - 18  
   2) การดลใจ(inspiration)                       จํานวน   9   ขอ คือ ขอ19 - 27 
   3) การมุงสัมพันธเปนรายบุคคล                                  จํานวน   8  ขอ คือ ขอ 28 - 35 
      (idividualized consideration) 
   4) การกระตุนการใชปญญา(intellect stimultion)         จํานวน  8   ขอ คือ ขอ 36 - 43 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา  โดยผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของนายสมศักดิ์ ทองสมนึก155 ซึ่งสรางตาม
แนวคิดของ   วอลตัน (Walton) 8 องคประกอบ และ บุญแสง  ชีระภากร  อีก 2 องคประกอบ 
ประกอบดวยขอ  คําถาม   48 ขอ วัดคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน  10 ดานคือ 

1) การใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม                จํานวน  5 ขอ คือ ขอ  1 -   5 
2) ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ                จํานวน  4 ขอ คือ ขอ  6 –   9 
3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล                           จาํนวน  6 ขอ คือ ขอ10 - 15 
4) ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ                            จํานวน  4 ขอ คือ ขอ16 – 19 
 
 

154อภิวรรณา  แกวเล็ก,”ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา “สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2542),116-123.  

155สมศักดิ์ ทองสมนึก,”องคประกอบคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สงผลตอ
มาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา“สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544),124-128. 
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5) การบูรณาการดานสังคม                                       จํานวน  4  ขอ คือ ขอ 20 - 23 
6) ธรรมนูญในองคกร                                                จํานวน  5  ขอ คือ ขอ 24 – 28 
7) จังหวะของชีวิตโดยสวนรวม                                   จํานวน  6  ขอ คือ ขอ 29 - 34    
8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม                                จํานวน  5  ขอ คือ ขอ 35 - 39  
9) การมีสวนรวมในองคกร                                          จํานวน  4  ขอ คือ ขอ 40 - 43 

  10)ประชาธิปไตยในการทํางาน                                    จํานวน  5  ขอ คือ ขอ 44 - 48 
 แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา  5 ระดับของ ไลเคิรท (Likert’s five rating  scale) โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนน
ของชวงน้ําหนักเปน  5  ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

    ระดับคาน้ําหนัก 5 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงาน 

       ของครูในสถานศึกษา     อยูในระดับ    มากที่สุด 
   ระดับคาน้ําหนัก 4 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
                                ของครูในสถานศึกษา       อยูในระดับ     มาก 
   ระดับคาน้ําหนัก 3 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

       ของครูในสถานศึกษา    อยูในระดับ    ปานกลาง 
      ระดับคาน้ําหนัก 2 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการ

ปฏิบัติงาน    
                 ของครูในสถานศึกษา    อยูในระดับ    นอย  

   ระดับคาน้ําหนัก 1 หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงาน 

       ของครูในสถานศึกษา    อยูในระดับ    นอยที่สุด 
 

 การพิจารณาขอบเขตคาน้ําหนักของคาเฉลี่ยที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 
และตอนที่ 3 เพื่อใชแปลความหมายของขอมูล  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ
เบสท (Best) ดังนี้  

คาเฉลี่ย   1.00  –  1.49       หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการ                      
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
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คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการ                
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา มีการปฏิบัตินอย 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการ              
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษามีการปฏิบัติปาน
กลาง 

     คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการ            
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา มีการปฏิบัติมาก 

     คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร และ คุณภาพชีวิตในการ              
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษามีการปฏิบัติมากที่สุด156    

 การสรางเครื่องมือ 
เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางเครื่องมือ  ซึ่งเปนแบบสอบถาม  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันที่ 1  ศึกษาเอกสาร  ตําราทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการ    แนวคิด  

ทฤษฎี  แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
ข้ันที่ 2  นําเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(content validity) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  ดัง
รายชื่อในภาคผนวก  ตรวจสอบ   ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชตลอดจนสอดคลองกับเนื้อหา  
โดยใชเทคนิค IOC (index of item objective  congruence ) 

ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (try out) กับผูบริหาร ผูชวย
ผูบริหาร และครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน  ดังรายชื่อในภาคผนวก 

ข้ันที่  4  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตาม
วิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)157    โดยใชสัมประสิทธิ์ แอลฟา  (∝ - coefficient)ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.97 

 
 156W.John Best, Research in Education,3rd ed (New York; Prentice,Inc.,1970),87.   

     157Lee  J. Cronbach, Essentials of  Psychological Testing, 3rd ed. (New York :   
Harper  &  Row  Publisher, 1974), 161. 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
รวมมือไปยังผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3   เพื่อขออนุญาต
เก็บขอมูลโดย การตอบแบบสอบถามจากผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  และครูในสถานศึกษา  เขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

   2.ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษาที่เปนตัวอยางโดยเดินทางไปเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง 

   3. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล ตั้งแตวันที่  2 กรกฎาคม ถึง 30 กรกฎาคม  2547 
   4.เก็บรวบรวมขอมูลจากจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จํานวน  280  ฉบับ เปน

ของผูบริหาร  40 ฉบับ เปนของผูชวยผูบริหาร  80 ฉบับ และเปนของครู 160 ฉบับ จาก
แบบสอบถามที่สงไป 280 ฉบับ จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะห 
 
การวิเคราะหขอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ใช สถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis)จํานวน 40 แหง  
และหนวยวัดประกอบดวย ผูบริหาร  40 คน ผูชวยผูบริหาร 80 คน ครู  160 คน รวม  280 คน   
โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจัดกระทํากับขอมูล   โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
  2. จัดระบบขอมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ 
  3.ลงรหัสขอมูล นําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม    

          สําเร็จรูป  SPSS  
  4. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 
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สถิติที่ใชในการวิจัย 

 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1.เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชการ 
วิเคราะหโดยใชคาความถี่  คารอยละ (%) 

 2.เพื่อทราบระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต3 ใชการวิเคราะห  โดยใชคาเฉลี่ย(Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

 3.เพื่อทราบระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 ใชการวิเคราะห โดยใช คาเฉลี่ย(Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

  4. เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู  
ในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน  (stepwise multiple regression  analysis) 

 
สรุปยอ 

 
    การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อทราบภาวะ

ผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
ตามแนวคิดของ บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) และคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton) 8 องคประกอบและของ บุญแสง  ชีระภากร  
อีก 2 องคประกอบ โดยใชสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เปนหนวย
วิเคราะห (Unit of analysis) ผูใหขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  40 คน  
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  80  คน และครู 160 คน  ในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 3  จากสถานศึกษา  40 แหง จํานวน 280   คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ (%)คาเฉลี่ย (Χ )คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)   
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บทที่ 4 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของ           
ผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 “ ผูใหขอมูล ไดจากกลุมตัวอยาง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน  40 แหง ประกอบดวย ผูบริหาร 40 คน  ผูชวยผูบริหาร 80 คน 
และครูในสถานศึกษา  160 คน รวม  280  คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 280 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนก
เปน 4 ตอน ดังนี้คือ  

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3      
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3   
               ตอนที่ 4 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
                สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน  3  
กลุม คือ ผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร และครู ในสถานศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยาง  40  แหง 
ประกอบดวย ผูบริหาร  40 คน  ผูชวยผูบริหาร 80 คน และครูในสถานศึกษา 160 คน รวม 280  
คน การวิเคราะหพิจารณาตาม  เพศ อายุ  ตําแหนงปจจุบัน   ระดับการศึกษา  และ ประสบการณ
ในการทํางาน   โดยใชคารอยละ(% )   ผลปรากฏ  ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 คาจํานวนรอยละ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ      

ตําแหนงปจจุบัน ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
 

สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
129 
151 

 
46.1 
53.9 

รวม 280 100.0 
2.  อายุ 

2.1  ต่ํากวา  30  ป 
2.2  31 – 40 ป 
2.3  41 – 50 ป 
2.4  51 ปข้ึนไป 

 
 2 

 20 
122 
136 

 
 0.7 
 7.1 
43.6 
48.6 

รวม 280 100.0 
3.   ตําแหนงปจจุบัน 

3.1     ผูบริหารสถานศึกษา 
3.2 ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 
3.3 ครู 

 
 40 
 80 
160 

 
14.3 
28.6 
57.1 

                                      รวม 280 100.0 
4.   ระดับการศึกษา 

4.1    ต่ํากวาปริญญาตรี 
4.2    ปริญญาตรีเทียบเทา 
4.3    ปริญญาโท 
4.4    สูงกวาปริญญาโท 

 
   5 
147 
122 
   6 

 
1.8 
52.5 
43.6 
  2.1 

รวม 280 100.0 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ 
5.ประสบการณการทํางาน 
         5.1   ไมเกิน  5   ป 
         5.2      6 –  10  ป 
         5.3    11 –  15  ป 
         5.4    16 -   20  ป 
         5.5     21  ปข้ึนไป 

 
4 
9 
18 
20 

229 

 
1.4 
3.2 
6.4 
7.2 
81.8 

รวม 280 100.0 
 

 จากตารางที่ 6 พบวา สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 53.9 เปนเพศชาย จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 46.1 มี
อายุ 51ปข้ึนไปมากที่สุด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 48.6 และมีอายุต่ํากวา 30 ปนอยที่สุด
จํานวน 2 คน  คิดเปน   รอยละ 0.7     สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 147 คน 
คิดเปนรอยละ 52.5  และ    จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี นอยที่สุด จํานวน  5  คน คิดเปนรอย
ละ 1.8  และมีประสบการณการทํางาน  21 ปข้ึนไปมากที่สุด  จํานวน  229  คนคิดเปนรอยละ 
81.8  สวนประสบการณการทํางานไมเกิน  5  ป มีจํานวนนอยที่สุด  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอย
ละ 1.4  
  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3   
     ในการวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา     เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 วาอยูในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลการใชภาวะผูนําของผูบริหาร วิเคราะหโดยภาพรวมและจําแนกตามแบบของภาวะผูนํา โดย
ใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑระดับ
คุณภาพตามแนวคิดของเบสท ที่กําหนดไว ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  ของภาวะผูนําของผูบริหาร สถานศึกษา  

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 โดยจําแนกเปนรายดาน ดังนี้ 
 

ภาวะผูนําของผูบริหาร Χ  S.D. คาระดับ 
1.ความสามารถสวนตัว(X1) 3.91 0.71 มาก 
2.การดลใจ(X2) 3.84 0.72 มาก 
3.การมุงความสัมพันธเปนรายคน(X3) 3.82 0.74 มาก 
4.การกระตุนการใชปญญา(X4) 3.63 0.64 มาก 
                                      รวม(Xtot) 3.83 0.67 มาก 

 
  จากตารางที่ 7  พบวา โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาใชภาวะ

ผูนํา(Xtot) อยูในระดับมาก (Χ =3.83, S.D=0.67) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานในการ
ปฏิบัติการใชภาวะผูนําของผูบริหาร พบวา ผูบริหารมีระดับการปฏิบัติในการบริหารงานอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาจากระดับมากไปหาระดับนอย ไดดังนี้ คือ ความสามารถสวนตัว
(X1) (Χ =3.91, S.D=0.71) การดลใจ(X2) (Χ =3.84, S.D=0.72) การมุงความสัมพันธเปนราย
คน(X3) (Χ =3.82, S.D=0.74) การกระตุนการใชปญญา(X4) (Χ =3.63, S.D=0.64) โดยผูบริหาร
ใชความสามารถสวนตัว(X1)และการกระตุนการใชปญญา(X4)ในการบริหารการจัดการเพื่อใหเกิด
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานทุกดาน จากคาของ S.D อยูระหวาง 0.64 - 0.74แสดงวาความ
คิดเห็นของ   ผูตอบแบบสอบถามสอดคลองกัน 
  
 

 เพื่อตอบคําถามของการวิจัย ผูวิจัยจึงนําขอมูลการวิจัย หาคาสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ย 
(Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เปนรายขอ 
จากตัวแปรตนที่ศึกษา จํานวน 43 ขอ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา   กรุงเทพมหานคร เขต 

3             เปนรายขอ ดังนี้ 
ขอ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา     Χ  S.D. ระดับ 
1 มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมีความเปนไปไดในแงปฏิบัติ 3.95 0.78 มาก 
2 เปนบุคคลที่มองโลกในแงดี 3.98 0.81 มาก 
3 สรางความมั่นใจใหผูรวมงานปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย 3.90 0.82 มาก 
4 ใหกําลังใจแกผูรวมงาน 3.84 0.90 มาก 
5 สรางความสนใจ เพื่อกอใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติ 3.79 0.80 มาก 
6 มีความกระตือรือรนที่จะทําใหงานสําเร็จ 4.04 0.85 มาก 
7 ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่ควรไดรับการพิจารณา 3.92 0.78 มาก 
8 แสดงใหเห็นภาพอนาคตไดอยางชัดเจนอยางนาสนใจ 3.78 0.87 มาก 
9 แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นอยางตั้งใจที่ทํางานใหสําเร็จ

ตามที่กําหนด 
4.10 0.80 มาก 

10 ยอมรับความสามารถของผูรวมงาน 3.97 0.86 มาก 
11 รับฟงเรื่องของผูงานอยางตั้งใจ 3.90 0.88 มาก 
12 ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของ 

ผูรวมงาน 
4.05 0.85 มาก 

13 สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและ 
มีการพัฒนาผูรวมงานของตนเองอยูเสมอ 

4.05 0.83 มาก 

14 ใหเวลาในการนิเทศติดตามงานแกผูรวมงาน 3.72 0.88 มาก 
15 ปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลทั้งในดานความตองการ ความรู ความสามารถ 
และความสนใจ 

3.83 0.86 มาก 

16 แนะนําใหผูรวมงานเขาใจถึงวิธีการวิเคราะหความ
ตองการและความสามารถของผูอ่ืน 

3.73 0.89 มาก 

17 สงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 4.06 0.87 มาก 
18 ใหความสนใจแกผูรวมงานโดยเสมอภาค 3.75 1.02 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
ขอ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับ 
19 สามารถยกประเด็นตางๆเพื่อเปนขอสันนิษฐาน 3.82 0.80 มาก 
20 สามารถตรวจสอบความเหมาะสมขอสันนิษฐานของ

ปญหาสําคัญ 
3.80 0.79 มาก 

21 พิจารณาประเด็นตางๆทั้งที่ยังไมเกิดเปนปญหามา
พิจารณาใหรอบคอบ 

3.70 0.84 มาก 

22 สามารถบอกแนวทางตางๆในการแกปญหา 3.90 0.85 มาก 
23 สามารถเสนอแนะวิธีการใหมๆในการปฏิบัติงาน 

แกผูรวมงาน 
3.93 0.87 มาก 

24 สงเสริมและใหโอกาสแกผูรวมงานไดแสดง 
ความคิดเห็นและแงคิดตางๆ 

3.88 0.92 มาก 

25 สนับสนุนใหผูรวมงานมองปญหาในหลายแงมุม 3.87 0.84 มาก 
26 สนับสนุนวิธีคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยวิธีการใหมๆ 3.85 0.84 มาก 
27 สงเสริมใหระบุปญหาโดยการใชเหตุผลและหลักฐาน

มากกวาการใชจิตสํานึก 
3.85 0.87 มาก 

28 ใหในสิ่งที่ผูรวมงานตองการเพื่อเปนการสนับสนุน 
ผูรวมงาน 

3.80 0.89 มาก 

29 สามารถระบุผลประโยชนของผูรวมงานอยางชัดเจนเมื่อ
ทํางานไดตามเกณฑมาตรฐาน 

3.76 0.87 มาก 

30 สามารถสรางความเขาใจแกผูรวมงานเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนการทํางานระดับที่พึงพอใจ 

3.68 0.91 มาก 

31 สามารถทําความตกลงกับผูรวมในสิ่งที่คาดวาจะปฏิบัติ
ไดสําเร็จ 

3.77 0.84 มาก 

32 ใหความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงานในความพยายามที่จะ
ปฏิบัติงาน 

3.91 0.86 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
ขอ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับ 
33 อธิบายผลตอบแทนแกผูรวมงานที่ปฏิบัติงาน 

ไดตามกฏเกณฑ 
3.74 0.84 มาก 

34 สามารถทําใหผูรวมงานยอมรับจากการปฏิบัติงานดวยดี 3.80 0.86 มาก 
35 แสดงความพึงพอใจเมื่อผูรวมงานปฏิบัติงานไดสําเร็จ 4.12 0.77 มาก 
36 แกปญหาเมื่อเกิดความลมเหลว 3.69 0.99 มาก 
37 แสดงความสนใจการปฏิบัติงานที่มีปญหาและอุปสรรค 3.86 0.88 มาก 
38 พัฒนาระบบงานเมื่อมีปญหาหรืออุปสรรค 3.83 0.92 มาก 
39 เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองการปฏิบัติงานของ 

ผูรวมงานอยางใกลชิด 
3.74 0.95 มาก 

40 ระบุขอผิดพลาดในการทํางานมากกวาการชมเชย 3.05 1.04 ปานกลาง 
41 ใชกฎระเบียบอยางเครงครัดเพื่อปองกันความผิดพลาด 3.43 0.87 ปานกลาง 
42 มีความมุงมั่นในการลดคาใชจายขององคกร 3.67 0.95 มาก 
43 สามารถอธิบายขอผิดพลาดและแนะนําการทํางาน 

ใหประสบความสําเร็จ 
3.77 0.82 มาก 

 
     จากตารางที่ 8 พบวาคาเฉลี่ย(Χ ) แบบสอบถามของภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย(Χ )ระดับมาก จํานวน 41 ขอ ซึ่งมีคาเฉลี่ย(Χ ) อยูระหวาง 
4.12 – 3.67 และมีคาเฉลี่ย(Χ )ระดับปานกลาง  จํานวน 2 ขอ ซึ่งมีคาเฉลี่ย(Χ ) อยูระหวาง 3.05 
– 3.43   และขอที่มีคาเฉลี่ย(Χ )มากที่สุด คือขอ 35 แสดงความพึงพอใจเมื่อผูรวมงานปฏิบัติงาน
ไดสําเร็จ (Χ =4.12)รองลงมาคือขอ9 แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นอยางตั้งใจที่ทํางานใหสําเร็จ
ตามที่กําหนด (Χ =4.10 )และคาเฉลี่ย(Χ ) ต่ําสุด คือขอ 40 ระบุขอผิดพลาดในการทํางาน
มากกวาการชมเชย (Χ =3.05)รองลงมาคือขอ 41 ใชกฎระเบียบอยางเครงครัดเพื่อปองกันความ
ผิดพลาด (Χ =3.43 ) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  
ในการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เพื่อตอบคําถามงานวิจัยขอที่ 2 วา อยูในระดับใด ผูวิจัย
วิเคราะหโดยภาพรวมและจําแนกตามคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท ที่
กําหนดไว ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาระดับ ลําดับที่ของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติ   

งานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  
                     โดยจําแนกเปนรายดาน ดังนี้ 
  

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน 
สถานศึกษา 

Χ  S.D. ระดับ 

1. การใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Y1) 3.08 0.61 ปานกลาง 
2. ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Y 2) 3.74 0.62 มาก 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Y 3) 3.89 0.54 มาก 
4. ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ (Y 4) 3.18 0.70 ปานกลาง 
5. การบูรณาการดานสังคม (Y 5) 3.50 0.61 มาก 
6. ธรรมนูญในองคกร (Y6) 3.82 0.53 มาก 
7. จังหวะชีวิตโดยสวนรวม (Y 7) 3.58 0.51 มาก 
8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y8) 3.49 0.69 ปานกลาง 
9. การมีสวนรวมในองคการ (Y9) 3.44 0.99 ปานกลาง 
10. ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y10) 3.82 0.59 มาก 

รวม (Ytot) 3.56 0.45 มาก 
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 จากตารางที่ 9  พบวา โดยภาพรวม คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 อยูในระดับมาก (Χ = 3.56, S.D.= 0.45)  
เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานยอยพบวา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 อยูในระดับมาก จํานวนหกดานเรียงลําดับคาจากมากไป
หาคานอยไดดังนี้ คือ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Y3)(Χ  = 3.88 ,S.D. = 0.54)  
ดาน ธรรมนูญในองคกร (Y6) (Χ = 3.82 ,S.D.= 0.53) ดานประชาธิปไตยในการทํางาน (Y10)         
(Χ = 3.82,S.D.=0.59) ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Y2)(Χ  =3.74, S.D.= 0.62) 
ดานจังหวะชีวิตโดยสวนรวม(Y7) (Χ = 3.58, S.D. = 0.51) และดานการบูรณาการดานสังคม (Y5) 
(Χ = 3.50, S.D.= 0.61) และ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวาอยูในระดับปานกลาง จํานวนสี่ดานเรียงลําดับคาจาก
มากไปหาคานอย ไดดังนี้ คือ  ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y8) (Χ = 3.49, S.D. = 0.69) 
ดานการมีสวนรวมในองคการ (Y9) (Χ =3.44,  S.D. = 0.99) และ ดานความเจริญงอกงามและ
สวัสดิภาพ (Y4) (Χ = 3.18, S.D. = 0.70) ดานการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม   (Y 1) 
(Χ = 3.07, S.D.= 0.61) โดยดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Y 3)มีคาเฉลี่ย(Χ )มากที่
ระดับ 3.89 และการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Y 1)  มีคาเฉลี่ย(Χ )นอยที่สุดที่ระดับ
3.08 จากคาของ S.D. อยูระหวาง 0.45 – 0.99  แสดงวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคลองกัน 

 
เพื่อตอบคําถามของการวิจัย ผูวิจัยจึงนําขอมูลการวิจัย หาคาสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ย

(Χ ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เปนรายขอ จากตัวแปรตามที่ศึกษา จํานวน 48 ขอ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา   

กรุงเทพมหานคร เขต 3 เปนรายขอ 
 
ขอ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู 

ในสถานศึกษา 
Χ  S.D. ระดับ 

1 ทานรูสึกยินดีกับขาวสารที่จะไดปรับเงินเดือนใหม 4.13 0.86 มาก 
2 ทานมีปญหาเกี่ยวกับการใชจายในแตละเดือน 2.48 1.11 นอย 
3 ทานมีปญหาดานการเงินจากการปรับราคาสินคา 

ที่สูงขึ้น 
2.97 1.05 ปานกลาง 

4 ทานคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม ที่ไดเงินเดือนสูงกวา 2.40 1.24 นอย 
5 สถานศึกษาของทาน  มีอุปกรณ เครื่องมือ  

ใชอยางเพียงพอ 
3.40 0.80 ปานกลาง 

6 สถานศึกษาของทานจัดวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ 
เครื่องใชอยางเปนระบบ 

3.36 0.77 ปานกลาง 

7 สถานศึกษามีระบบการจัดเวรยามรักษา 
ความปลอดภัย 

3.88 0.82 มาก 

8 ในสถานศึกษาของทานมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา 3.79 0.80 มาก 

9 สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่แก 
ผูปฏิบัติงานชัดเจน 

3.93 0.72 มาก 

10 ทานสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางเต็ม 
ความสามารถ 

4.09 0.73 มาก 

11 ทานไดเขารวมอบรม  ประชุม สัมมนา ในสถานศึกษา
ของทานหรือสถานศึกษาอื่นจัดในแตละป 

3.98 0.72 มาก 

12 ทานนําเทคนิควิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน 3.86 0.67 มาก 
13 ทานรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวของการฝกอบรมที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
3.84 0.70 มาก 

14 ผูรวมงานของทานไดเขารวม อบรม ประชุม สัมมนากับ
หนวยงานอื่นที่จัดขึ้น 

3.82 0.72 มาก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
  
                                                                                                                        

119
  
ตารางที่ 10(ตอ) 
ขอ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู 

ในสถานศึกษา 
Χ  S.D. ระดับ 

15 ในแตละปทานมีโอกาสเขารวมประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนางานในทุกงานและฝายของ
สถานศึกษา 

3.74 0.79 มาก 

16 ทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 
ประจําปเปนกรณีพิเศษ 

3.20 0.91 ปานกลาง 

17 ทานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 3.43 0.76 ปานกลาง 
18 ตําแหนงหนาที่การงานทําใหทานไดรับสวัสด์ิ 

การดานตางๆ เชน เบี้ยเลี้ยง  บานพักฯ 
2.50 1.21 ปานกลาง 

19 การดําเนินชีวิตประจําวันของทานเหมาะสม 
กับตําแหนงหนาที่การงาน 

3.61 0.71 มาก 

20 ทานไดรับเชิญไปเปนวิทยากร หรือ ปฏิบัติงานใหกับ
สถานศึกษาอื่น 

2.61 1.15 ปานกลาง 

21 เมื่อผูรวมงานประสบปญหาในการปฏิบัติงาน มักจะมา
ปรึกษา ขอคําแนะนําจากทาน 

3.64 0.79 มาก 

22 ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทานไดมีการประชุมปรึกษา
กอนปฏิบัติ 

3.81 0.72 มาก 

23 ทานไดมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สังคมปจจุบัน 

3.95 0.62 มาก 

24 ทานไดนําทฤษฎี แนวความคิด เทคนิค วิธีการตางๆเขา
มาใชในการปฏิบัติงาน 

3.91 0.64 มาก 

25 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานไดรับการยอมรับ
จากผูรวมงาน 

3.79 0.67 มาก 

26 สถานศึกษาของทานมีแบบแผนและบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

3.71 0.74 มาก 

27 ทานมีความพึงพอใจตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 3.82 0.77 มาก 
28 ทานมีความพึงพอใจตองานในหนาที่รับผิดชอบ 3.90 0.70 มาก 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
ขอ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู 

ในสถานศึกษา 
Χ  S.D. ระดับ 

29 ทานกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานชัดเจน  
กอนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 

4.00 0.60 มาก 

30 ทานใชเวลานอกราชการมาปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ 3.93 0.89 มาก 
31 ทานสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จทันตามกําหนด 

เวลาที่วางไว 
4.04 0.59 มาก 

32 ทานใชเวลาในวันหยุดราชการอยูกับครอบครัว 3.36 1.07 ปานกลาง 
33 ทานใชเวลาวางศึกษา  คนควา เพื่อปรับปรุง 

ตําแหนงและสอบเลื่อนตําแหนง 
3.28 1.02 ปานกลาง 

34 ทานมีงานอดิเรกหลังเวลาปฏิบัติงานประจํา 2.86 1.06 ปานกลาง 
35 ทานมีสวนรวมกับกิจกรรมของกลุมสถานศึกษา 

และสถานศึกษาอื่นๆ 
3.61 0.83 มาก 

36 ทานเปนกรรมการหรืออนุกรรมการหรือชมรม  
ของกลุมหรืองานตางๆ 

3.49 0.96 ปานกลาง 

37 ทานติดตามขาวความเคลื่อนไหวทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

4.02 0.71 มาก 

38 ทานไดประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวกับ 
กิจกรรมทางสังคม 

3.45 0.91 ปานกลาง 

39 ทานไดรับเชิญไปเปนประธานหรือไปรวมงานพิธีตางๆ 2.90 1.11 ปานกลาง 
40 ทานมีโอกาสรวมกําหนดนโยบาย จัดทําแผนและ 

โครงการของสถานศึกษา 
3.66 0.97 มาก 

41 ทานรูสึกพอใจนโยบายการบริหารของสถานศึกษา 3.60 0.82 มาก 
42 ทานมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบ 

ประจําปของผูรวมงาน 
3.22 1.44 ปานกลาง 

43 ทานมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินผลงาน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 

3.29 1.32 ปานกลาง 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
ขอ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู 

ในสถานศึกษา 
Χ  S.D. ระดับ 

44 ทานมีอิสระในการคิด และการริเร่ิมในการปฏิบัติ 
งานในหนาที่ 

3.89 0.81 มาก 

45 ทานไดรับการยกยอง ชมเชย เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3.64 0.77 มาก 
46 บุคลากรและผูบริหารมีการเคารพในสิทธิสวนบุคคลซึ่ง

กันและกัน 
3.73 0.76 มาก 

47 ทานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่
จนเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน 

3.88 0.62 มาก 

48 ทานมีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารและผูรวมงาน 3.97 0.65 มาก 
 
      จากตารางที่ 10 พบวา คาเฉลี่ย(Χ ) แบบสอบถามของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย ระดับมาก จํานวน 31 ขอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.61 
–  4.13 ระดับปานกลาง จํานวน 14 ขอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยตั้งแต 2.61 – 3.40 ระดับนอย จํานวน 3 ขอ
ซึ่งมีคาเฉลี่ยตั้งแต 2.40 – 2.50 และขอที่มีคาเฉลี่ย(Χ ) มากที่สุด คือขอ 1 ทานรูสึกยินดีกับ
ขาวสารที่จะไดปรับเงินเดือนใหม(Χ =4.13)รองลงมาคือขอ 10 ทานสามารถปฏิบัติงานตาม
หนาที่ไดอยางเต็มความสามารถ (Χ =4.09)และคาเฉลี่ย(Χ ) ต่ําสุด คือขอ 4 ทานคิดที่จะเปลี่ยน
งานใหม ที่ไดเงินเดือนสูงกวา(Χ =2.40) โดยเฉพาะขอคําถาม ขอ 2 ทานมีปญญาหาเกี่ยวกับการ
ใชจายในแตละเดือน(Χ =2.48) และขอ 4 ทานคิดที่จะเปลี่ยนงานใหมที่ไดรับเงินเดือนสูงกวา
(Χ =2.40) ซึ่งเปนขอคําถามที่ผูตอบใหคาระดับเฉลี่ย(Χ ) นอย นั้นแปลวา ขอคําถามทั้ง 2 ขอ มี
ลักษณะเปนบวกในเชิงการปฏิบัติจริง 
 

  การวิเคราะหหาคาสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร กับ คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  
       เพื่อการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร กับ คุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผูวิจัยใชการ
วิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment Correlation Coefficient)     
แตละดาน และโดยภาพรวม เพื่อหาคานัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 11 
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    จากตารางที่11 พบวาโดยภาพรวม ตัวแปร(X) ภาวะผูนําของผูบริหารมีสหสัมพันธกับ
ตัวแปร(Y)คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันทีอยูในระดับ 
มาก (Ytot  =0.60)  

    เมื่อแยกพิจารณาภาวะผูนําของผูบริหารมีสหสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครู ดานที่สูงสุด และดานที่ต่ําสุด  พบวา ดานความสามารถสวนตัว(X1)มีสหสัมพันธกับดาน
ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ(Y4)สูงที่สุด(r=.57)และมีสหสัมพันธกับดานการใหส่ิงตอบ
แทนที่เหมาะสมและยุติธรรม(Y1)ต่ําสุด(r=.09),การดลใจ(X2) มีสหสัมพันธกับดานความเจริญงอก
งามและสวัสดิภาพ(Y4)สูงที่สุด(r=.55)และมีสหสัมพันธ กับดานการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสม
และยุติธรรม(Y1)ต่ําสุด(r=.13),การมุงความสัมพันธเปนรายคน(X3) มีสหสัมพันธกับดานความ
เจริญงอกงามและสวัสดิภาพ(Y4)สูงที่สุด( r = .55)และมีสหสัมพันธ กับดานการใหส่ิงตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม (Y1)ต่ําสุด(r = .12),การกระตุนการใชปญญา(X4)มีสหสัมพันธกับดาน
ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Y 2)สูงที่สุด(r =.47)และมีสหสัมพันธ กับดานการให
ส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Y1)ต่ําสุด( r = .12)  
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอ 3 ผูวิจัยได
วิเคราะหในภาพรวมและแยกวิเคราะหเปนรายดาน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (multiple regressions) โดยวิธี stepwise regression ตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ ตามตารางที่ 12 – 22 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
     1.การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู

ในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม (Ytot) มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 12 

 
 ตารางที่12 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ 
                  คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม (Ytot) 
 

 
แหลงความแปรปรวน 

df 
 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 

F 
 
 

Sig 

Regression 2 20.192 10.096 78.579 .000* 
Residual 277 35.590 .128   

Total 279 55.782    
                *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 
                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                               .602* 
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                .362 
      ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)      .357 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)      .3585  
      
    ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
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Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่(Constant) 1.999 0.130  15.377 .000 
ความสามารถสวนตัว(X1) 0.288 0.046 0.459 6.216 .000 
การกระตุนการใชปญญา(X4) 0.122 0.052 0.174 2.359 .019 

         *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

          จากตารางที่12 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ
ความสามารถสวนตัว(X1)และดานการกระตุนการใชปญญา(X4)มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม(Ytot)เทากับ .602 คาประสิทธิในการทํานาย (R2)เทากับ .362 
หมายความวา ความสามารถสวนตัว(X1)และดานการกระตุนการใชปญญา(X4)สามารถทํานาย 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ในภาพรวม ไดรอยละ 36.2 คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.357 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)  เทากับ .3585  ในลักษณะนี้ แสดง
วา ความสามารถสวนตัว(X1)และการกระตุนการใชปญญา(X4) สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3โดยภาพรวม(Ytot)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปน สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

      Ytot = 1.999 + 0.288(X1)    + 0.122(X4) 
 
 

        2. การวิเคราะห ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ 
ครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสม
และยุติธรรม (Y1) รายละเอียดตามตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ

คุณภาพชีวิตใน  การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Y1) 
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แหลงความแปรปรวน 
df 

 
Sum of 

Squares 
Mean 

Squares 
 

F 
 
 

Sig 

Regression    1 1.914 1.914 5.185 .024* 
Residual 278 102.640 .369   

Total 279 104.56    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                              .135 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                               .018 
    ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)        .015 
    ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)        .607 
                  

    ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
 
t 

 
 

Sig . 

  คาคงที่(Constant) 2.640 0.195  13.539 .000 

 การดลใจ(X2)  0.113 
 

0.050 0.135 2.277 .024 

         *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
     จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือการดลใจ(X2) 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  ดานการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม (Y1) เทากับ .135  คาประสิทธิในการทํานาย (R2)เทากับ .018 หมายความวา การดลใจ
(X2) สามารถทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวม ไดรอยละ 1.8  คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว 
(Adjusted R2)เทากับ.015        มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)  
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เทากับ    .6076  ในลักษณะนี้ แสดงวา การดลใจ(X2) สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3ดานการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสม
และยุติธรรม (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณไดดังนี้ 
 

Y1= 2.640   + 0.113 (X2) 
 

     3. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ (Y2) มีรายละเอียดตามตารางที่ 14 

 
ตารางที่ 14 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผล ตอ 
               คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Y2) 
 

แหลงความแปรปรวน 
df 

 
Sum of 

Squares 
Mean 

Squares 
 

F 
 
 

Sig 

Regression 2 30.205 15.102 52.899 .000* 
Residual 277 79.081 .285   

Total 279 109.285    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 
                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                               .526* 
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                .276 
    ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)      .271 
    ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)      .5343 
       
      ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
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Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่(Constant) 1.792 0.194  9.249 .000 
ความสามารถสวนตัว(X1) 0.302 0.069 0.343 4.363 .000* 
การกระตุนการใชปญญา(X4) 0.212 0.077 0.216 2.745 .006* 

              *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
        จากตารางที่14 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ
ความสามารถสวนตัว(X1)และดานการกระตุนการใชปญญา(X4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Y2)เทากับ .526 คาประ
สิทธิในการทํานาย (R2)เทากับ.276 หมายความวา ความสามารถสวนตัว(X1)และดานการกระตุน
การใช ปญญา(X4)สามารถทํานายคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Y2) ไดรอยละ 
27.6 คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.271 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย(Standard error)  เทากับ .5343  ในลักษณะนี้ แสดงวา ความสามารถ
สวนตัว(X1)และการกระตุนการใชปญญา(X4) สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ (Y2)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปน สมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้ 

Y2       = 1.792 + 0.302(X1) + 0.212(X4) 
  
                4. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ 
ครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 ดานการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล (Y3) มีรายละเอียดตามตารางที่ 15 
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ตารางที่15  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณ   

ภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต3 ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Y3) 

 
แหลงความแปรปรวน 

df 
 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 

F 
 
 

Sig 

Regression 2 18.697 9.348 42.075 .000* 
Residual 277 61.545 .222   

Total 279 80.242    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         
                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                .483 
               ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                  .233 
    ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)         .277 
    ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)       .4714 
                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่(Constant) 2.343 0.171  13.706 .000 
ความสามารถสวนตัว(X1) 0.199 0.061 0.264 3.268 .001* 
การกระตุนการใชปญญา(X 4  )  0.211 0.068 0.250 3.093 .002* 

 
           *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  
ความสามารถสวนตัว(X1)และดานการกระตุนการใชปญญา(X4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล(Y3)เทากับ .483 คาประสิทธิใน
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การทํานาย (R2)เทากับ .233 หมายความวา ความสามารถสวนตัว(X1)และดานการกระตุนการ    
ใชปญญา(X4)  สามารถทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล(Y3) ไดรอยละ 23.3 คา
ประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.227  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานาย(Standard error)  เทากับ    .4714  ในลักษณะนี้ แสดงวา ความสามารถสวนตัว(X1) 
และการกระตุนการใชปญญา(X4)สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Y3)อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดดังนี้   

 
Y3 = 2.343 + 0.199(X1) + 0.211(X4) 

5. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความเจริญและ 
สวัสดิภาพ (Y4)มีรายละเอียดตาม ตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่

สงผลตอคุณภาพ ชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ (Y4) 

 
แหลงความแปรปรวน 

 
df 

 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 
F 

 
Sig 

Regression 1 44.491 44.491 135.305 .000* 
Residual 278 91.412 .329   

Total 279 135.903    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 
                 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                   .572 
                 ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                   .327 
      ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)          .325 
      ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)        .5734 
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                ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่(Constant) 0.989 0.192  5.154 .000 
ความสามารถสวนตัว(X1) 0.562 0.048 0.572 11.632 .000* 

      *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                     จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการ คือ  ความสามารถสวนตัว(X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ
ทํานายคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ดานความเจริญงอกงามและ สวัสดิภาพ (Y4) เทากับ .572 คาประสิทธิในการทํานาย (R2)
เทากับ .327 หมายความวา ความสามารถสวนตัว(X1)สามารถทํานาย คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความเจริญงอก
งามและสวัสดิภาพ(Y4) ไดรอยละ 32.7 คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)
เทากับ.325  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)  เทากับ    .5734  ใน
ลักษณะนี้ แสดงวา ความสามารถสวนตัว(X1) สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ
(Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณไดดังนี้  

 
Y4= 0.989 + 0.562(X1) 

 
  6. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ

ครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการบูรณาการดานสังคม (Y5) มี
รายละเอียดตามตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการบูรณาการดานสังคม (Y5) 

 
 

แหลงความแปรปรวน 
 

df 
 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 
F 

 
Sig 

Regression 1 20.167 20.167 66.334 .000* 
Residual 278 84.518 .304   

Total 279 104.685    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 
               สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                               .439 
               ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                .193 
    ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)        .190 
    ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)      .5514 
      
                ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่(Constant) 2.025 0.184  10.977 .000 
ความสามารถสวนตัว(X1) 0.378 0.046 0.439 8.145 .000* 

  *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                  จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ 
ความสามารถสวนตัว(X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  ดานการบูรณา
การดานสังคม (Y5) เทากับ .439 คาประสิทธิในการทํานาย (R2)เทากับ .193 หมายความวา 
ความสามารถสวนตัว(X1) สามารถทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  ดานการบูรณาการดานสังคม (Y5) ไดรอยละ 19.3 คา
ประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.190  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานาย(Standard error)  เทากับ    .5514  ในลักษณะนี้ แสดงวา ความสามารถสวนตัว(X1) 
สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3  ดานการบูรณาการดานสังคม (Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดดังนี้  

 
Y5 = 2.025 + 0.378(X1) 

 
             7.การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานธรรมนูญใน
องคกร (Y6) มีรายละเอียดตาม ตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่

สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานธรรมนูญในองคกร (Y6) 

 
แหลงความแปรปรวน 

 
df 

 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 

 
F 

 

 
Sig 

Regression 2 19.297 9.649 44.657 .000* 
Residual 277 59.848 .216   

Total 279 79.145    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                .494 
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                 .244 
     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)        .238 
     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)      .4648 
      
                 ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่(Constant) 2.277 0.169  03.510 .000 

ความสามารถสวนตัว(X1) 0.261 0.060 0.349 4.340 .000* 
การกระตุนการใชปญญา(X4) 0.145 0.067 0.174 2.164 .031* 

     *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ   

ความสามารถสวนตัว(X1)และดานการกระตุนการใชปญญา(X4) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานธรรมนูญในองคกร (Y6)เทากับ .494 คาประสิทธิในการทํานาย (R2)
เทากับ.244 หมายความวา ความสามารถสวนตัว(X1)และดานการกระตุนการใชปญญา(X4)  
สามารถทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานธรรมนูญในองคกร (Y6)ไดรอยละ 24.4 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.238  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย
(Standard error)  เทากับ    .4648  ในลักษณะนี้ แสดงวา ความสามารถสวนตัว(X1) และการ
กระตุนการใชปญญา(X4)สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานธรรมนูญในองคกร (Y6)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณนี้    

 
 (Y6)  =2.277 + 0.261(X1) + 0.145(X4) 
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    8.การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม (Y7) มี
รายละเอียดตามตาราง ที่ 19 

  
ตารางที่ 19 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3  ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม(Y7) 

 
แหลงความแปรปรวน 

 
df 

 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 

 
F 

 

 
Sig 

Regression 1 4.531 4.531 18.627 .000* 
Residual 278 67.627 .243   

Total 279 72.159    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                  .251 
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                  .063 
     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)         .059 
     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)        .4932 
 
                ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่ (Constant) 2.877 0.165  17.440 .000 
ความสามารถสวนตัว(X1) 0.179 0.042 0.251 4.316 .000* 

     *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                   จากตารางที่19 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ
ความสามารถสวนตัว(X1)โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 ดานจังหวะของชีวิต
โดยสวนรวม(Y7)เทากับ .251 คาประสิทธิในการทํานาย (R2)เทากับ .063 หมายความวา 
ความสามารถสวนตัว(X1) สามารถทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม(Y7)ไดรอยละ 6.3 คา
ประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.059  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานาย(Standard error)  เทากับ    .4932  ในลักษณะนี้ แสดงวา ความสามารถสวนตัว(X1) 
สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3ดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม(Y7) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดดังนี้ 
 

Y7 = 2.877 + 0.179(X1) 
 
 
 
 

 9.การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y8) 
มีรายละเอียดตามตาราง ที่ 20 
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y8) 

 
แหลงความแปรปรวน 

 
df 

 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 

 
F 

 

 
Sig 

Regression 1 25.653 25.653 66.516 .000* 
Residual 278 107.213 .386   

Total 279 132.866    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 
                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                   .439 
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                    .193 
     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)           .190 
     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)          .6210 
      
                 ตัวแปรที่ไดการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

 คาคงที่(Constant) 1.896 0.199  9.516 .000 
 การดลใจ(X2) 0.415 0.051 0.439 8.156 .000* 

      *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                 จากตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือการดลใจ
(X2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ในการทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y8)
เทากับ .439 คาประสิทธิในการทํานาย (R2)เทากับ .193  หมายความวา การดลใจ(X2) สามารถ
ทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
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เขต 3 ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y8)ไดรอยละ 19.3 คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับ
แลว (Adjusted R2)เทากับ. 190  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error) 
เทากับ .6210 ในลักษณะนี้ แสดงวา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Y8) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดดังนี้ 
 

Y8 = 1.896 + 0.415(X2) 
 
 
         10.การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3ดานการมีสวนรวมในองคการ (Y9) มี
รายละเอียดตามตาราง ที่ 21 
 
ตารางที่ 21 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการมีสวนรวมในองคการ (Y9)  

 
แหลงความแปรปรวน 

 
df 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 

 
F 

 

 
Sig 

Regression 2 68.868 34.434 46.463 .000* 
Residual 277 205.285 .741   

Total 279 274.153    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
               
 
                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                  .501 
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                   .251 
      ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)         .246 
      ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)         .8609 
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       ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่(Constant) 0.705 0.290  2.430 .016 
การดลใจ(X2) 0.366 0.166 0.270 2.201 .029* 
ความสามารถสวนตัว(X1) 0.340 0.171 0.244 1.990 .048* 

                 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                    จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือการดลใจ
(X2)และความสามารถสวนตัว(X1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการมีสวน
รวมในองคการ (Y9) เทากับ .501 คาประสิทธิในการทํานาย (R2)เทากับ .251 หมายความวา การ
ดลใจ(X2)และความสามารถสวนตัว(X1)  สามารถทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการมีสวนรวมในองคการ (Y9) ใน
ภาพรวม ไดรอยละ 25.1 คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.246  มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)  เทากับ.8607  ในลักษณะนี้ แสดง
วา การดลใจ(X2)และความสามารถสวนตัว(X1)สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการมีสวนรวมในองคการ (Y9)  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดดังนี้ 

 
Y9= 0.705 + 0.366 (X2) + 0.340(X1) 

11.การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานประชาธิปไตยในการทํางาน (Y10) 
มีรายละเอียดตามตาราง ที่ 22 
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ตารางที่ 22   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานประชาธิปไตยในการทํางาน (Y10) 

 
 

แหลงความแปรปรวน 
 

df 
 

Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

 

 
F 

 

 
Sig 

Regression 1 27.457 27.457 109.196 .000* 
Residual 278 69.903 .251   

Total 279 97.360    
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 
                 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                .531 
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                 .282 
     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)        .279 
      ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)      .5015 
      

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 

 
t 

 
Sig . 

คาคงที่(Constant) 2.096 0.168  12.496 .000* 
ความสามารถสวนตัว(X1)  0.441 0.42 0.531 10.450 .000* 

    *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

                   จากตารางที่ 22  แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ 
ความสามารถสวนตัว(X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดาน
ประชาธิปไตยในการทํางาน (Y10)เทากับ .531 คาประสิทธิในการทํานาย (R2)เทากับ .282 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
  
                                                                                                                        

140
  
หมายความวา ความสามารถสวนตัว(X1) สามารถทํานาย คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานประชาธิปไตยในการทํางาน (Y10)ได
รอยละ 28.2 คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.279  มีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)  เทากับ    .5015  ในลักษณะนี้ แสดงวา 
ความสามารถสวนตัว(X1) สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานประชาธิปไตยในการทํางาน (Y10)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดดังนี้ 

 
Y 10 = 2.096 + 0.441(X1) 
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   จากการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression) สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมายถึง ตัวแปรที่เขาสมการ 
                   β= สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน 

 
 

แผนภูมิที่ 9   สรุปผลการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ 
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของคร(ูYtot) 
X1  , X4              Ytot 
 
X2                       Y1 
X1, X4                  Y2   

X1 , X4                              Y3 

 X1                                        Y4 

X1                                          Y5 
X1 , X4                                         

Y6 

X1                                         Y7 

X2                                           

Y8               X1 , X2                           

Y X

ความสามารถสวนตัว(X1) 
Ytot   2880.=β  
 
Y2      3020.=β  
Y3      1970.=β  

Y4      5620.=β  

Y5      2780.=β  

Y6      2610.=β  

Y7      1790.=β  

Y9      3660.=β  

Y10      4410.=β  

การสรางความสัมพันธ 
เปนรายบุคคล(X3) 

การดลใจ(X2) 
Y1      1730.=β  

Y8      4150.=β  

Y9      3400.=β  

การกระตุนการใช
ปญญา(X4) 
Ytot    1220.=β  
Y2      2120.=β  
Y3      2110.=β  

Y6      1450.=β  
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จากแผนภูมิที่ 9  สรุปผลไดดังนี้ 
1.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 (Ytot) โดยภาพรวม คือ ความสามารถ
สวนตัว(X1) และการกระตุนการใชปญญา(X4)  

2.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการดลใจ(X2) สงผลตอ ดานการให
ส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Y1)   

3.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความสามารถสวนตัว(X1) และ 
ดานการกระตุนการใชปญญา(X4)สงผลตอ ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ(Y2)   

4.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความสามารถสวนตัว(X1) และ 
ดานการกระตุนการใชปญญา(X4)สงผลตอ ดานการพัฒนาความสามรถของบุคคล(Y3) 

5.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความสามารถสวนตัว(X1) สงผลตอ  
ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ(Y4)  

6.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความสามารถสวนตัว(X1)สงผลตอ  
ดานการบูรณาการดานสังคม(Y5) 

7.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความสามารถสวนตัว(X1)และ 
ดานการกระตุนการใชปญญา(X4) สงผลตอ ดานธรรมนูญในองคกร(Y6) 

8.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความสามารถสวนตัว(X1) สงผลตอ 
ดานจังหวะชีวิตโดยสวนรวม(Y7) 

9.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการดลใจ(X2) สงผลตอ ดานการเกี่ยว 
ของสัมพันธกับสังคม(Y8) 
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10.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการดลใจ (X2) และดาน
ความสามารถ 
สวนตัว(X1) สงผลตอ ดานการมีสวนรวมในองคการ(Y9) 

11.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานความสามารถสวนตัว(X1)สงผลตอ 
ดานประชาธิปไตยในการทํางาน(Y10)      
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

                    การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชงิพรรณนา(descriptive research) เพื่อทราบ ภาวะผูนาํ
ของผูบริหารทีส่งผลตอคุณภาพชวีิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศกึษา  ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 จาํนวน 40 แหงเปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis)  โดยมีผูใหขอมูลคือ
ผูบริหาร จาํนวน 40 คน ผูชวยผูบริหาร จาํนวน 80 คน และครูในสถานศึกษาจํานวน 160 คน รวม 
280 คน  เครือ่งมือที่ใชเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ที่ผูวิจัยสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผูนําของ 
ผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดจากทฤษฎีของบาส และ อโวลิโอ(Bass and Alolio )และแนวคิด
ของวอลตัน(Walton)และบุญแสง ชีระภากร เกีย่วกับคุณภาพชวีิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศกึษา และไดรับขอมูลกลับคืนมาครบสมบรูณ เกบ็ขอมูลต้ังแตวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวนัที ่30 
กรกฎาคม 2547  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ     คารอยละ(%)  คาเฉลี่ย( Χ )สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และการวเิคราะหสมการถดถอยพหุคณูแบบขั้นตอน Multiple regression ดวย
วิธ ี Stepwise regression และการวิเคราะหเนื้อหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Science)  สรุปผลการวิจยัดังนี ้

 
สรุปผลการวจิัย 

 
       ผลการศึกษา “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา เขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” ปรากฏผล ดังนี ้ 

  1.สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามผูบริหารสถานศกึษา เขตพื้นทีก่ารศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา เปนเพศชายจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 65.0 เพศหญิง จาํนวน 
14 คน คิดเปนรอยละ 35.0 สวนใหญมอีายุ 51 ปข้ึนไป มีระดับการศึกษาปริญญาโทมากที่สุด 
ประสบการณในตําแหนง 21ปข้ึนไป  

     ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา เขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา เปน
เพศชาย จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 58.75 เพศหญิงจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 41.25   
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สวนใหญมีอายุ 51 ปข้ึนไป มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด ประสบการณในตําแหนง 21 ป
ข้ึนไป 

  ครูในสถานศกึษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา สวนใหญ เปน 
เพศ หญงิ อายุ 30 – 58 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ประสบการณในตําแหนง 15 ป
ข้ึนไป    

 2. ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา เขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยใชความสามารถสวนตัวในการบริหารที่สงผลทุกดาน เมื่อ
พิจารณาจาํแนกแตละดานพบวา ผูบริหารใชความสามารถสวนตัว เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
การกระตุนการใชปญญา  การดลใจ  และการมุงความสมัพันธเปนรายคน  ตามลําดบั 

  3. ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นทีก่ารศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวาโดยภาพรวม คุณภาพชวีิตอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาแตละ
องคประกอบยอยพบวาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ที่อยูในระดับมาก  มีจาํนวนหกดาน  คือ  
ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานธรรมนูญในองคกร  ดานประชาธิปไตยในการทาํงาน  
ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ดานจงัหวะชวีิตโดยสวนรวม และ ดานการบูรณา
การดานสงัคม  และ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง  จํานวนสี่ดาน คือ ดาน
การใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ   ดานการ
เกี่ยวของสัมพนัธกับสังคม  และดานการมสีวนรวมในองคกร เปนลาํดับสุดทาย โดยคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลอยูในระดับ
มากกวาดานอื่น และ  ดานการใหส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอยที่สุด  

4.ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน 
สถานศกึษา เขตพื้นทีก่ารศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม พบวา ความสามารถสวนตัว 
การดลใจ การกระตุนการใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา 
เขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานครเขต3 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05    

    และเมื่อแยกพิจารณาภาวะผูนาํของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษาแตละดาน  พบวา  มีรายละเอยีดดังนี ้

   4.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานความสามารถสวนตัวสงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ ดานจังหวะของชีวิตโดย
สวนรวม และดานประชาธิปไตยในการทํางาน  
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4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารดานการดลใจและดานความสามารถสวนตัว สงผลตอ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา ดานการมีสวนรวมในองคกร  

4.3 ภาวะผูนําของผูบริหารดานความสามารถสวนตัว และดานการกระตุนการใช
ปญญาสงผลตอคุณภาพชีวติในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษา ดานสิง่แวดลอมที่ปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ  ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล  และดานธรรมนูญในองคกร       

4.4  ภาวะผูนาํของผูบริหารดานการดลใจสงผลตอคุณภาพชวีิตในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศกึษา ดานการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และ ดานการเกีย่วของสัมพันธ
กับสังคม  
 

การอภิปรายผล 
  
           ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวจิัยครั้งนี ้  มีหลายประเด็นที่ควรนาํมาพิจารณาเพื่อให
ทราบสภาพทีแ่ทจริงทีเ่ปนไปได  สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางใน
การสรางคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใหเกิดประสิทธิผล ซึง่ผลของการวจิัยนาํมาอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
                1.จากการวิจยัทีพ่บวา ระดบัภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมากและเมื่อเรียงลาํดับการใชภาวะผูนํา พบวา  
ผูบริหารใชความสามารถสวนตัวเปนลําดบัแรกและการมุงความสัมพนัธเปนรายบุคคล เปนลาํดับ
สุดทาย เนื่องจากในปจจุบนัไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารโดยเฉพาะทางการศึกษา ดงันัน้ผูที่
เปนผูบริหารจงึตองใชความสามารถสวนตวัในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร เพื่อทําให
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกไววางใจ  ยินดี  จงรักภักด ี และนับถือ ทําใหผูบังคับบัญชาเปนผูมี
ศักยภาพเปนนักพัฒนาเปนผูเสริมแรงไดดวยตนเอง  ควบคุมตนเองได  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามี
ความพยายามในการปฏิบัติงานสงูขึ้นกวาปกติ ซึง่สอดคลองกับผลการวิจัยของประเสริฐ  สมพงษ
ธรรม  ที่ศึกษาการใชภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด  พบวามกีารใชภาวะผูนํา อยูในระดับปาน
กลาง    และ สอดคลองกับผลการวจิัยของอภิวรรณา  แกวเล็ก  ที่ศึกษาการใชภาวะผูนําของ
ผูบริหารที่สงผลตอประสิทธผิลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตการศึกษา 1  อยูในระดับปานกลาง  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส(Bass) และอโวลิโอ(Avolio)   ที่วาผูบริหารตองใชภาวะผูนําจงึทาํ
ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวงัไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
สถานศกึษาตองแสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความกลาที่จะเผชิญปญหา  มีความสามารถใน
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การแกปญหาอยางเปนธรรม มีความสามารถในการจงูใจที่เหมาะสม  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค  
ซึ่งเปนสิง่ที่ผูใตบังคับบัญชาปรารถนาและคาดหวงัในตวัผูบริหาร     

  2.จากผลการวิจัยทีพ่บวา  คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา  เขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  โดยภาพรวม มคีุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ 
มาก และเมือ่เรียงลําดับจากคามากไปหาคานอยพบวาคุณภาพชวีิตในการปฏิบัติงาน ดานการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล อยูในระดับมาก กลาวคือ ครูอาจจะไดรับการสงเสริมใหเขารวม
อบรม ประชุมสัมมนาเกีย่วกับเร่ืองตางๆที่รับผิดชอบ แตการอบรมประชุมสัมมนาอาจไมทั่วถงึ
เพราะครูมีจาํนวนมาก  และไปเขารวมประชุมสัมมนาในคราวเดียวกนัเปนจํานวนมากไมได  มกีาร
นําเทคนิคใหมๆ มาใชในการทํางาน ไมครบถวน นอกจากนีก้ารไดรับรูขาวสาร  ความเคลื่อนไหว 
รวมทัง้การประชุมปรึกษาหารอืของหนวยงานนัน้เปดโอกาสใหเขารวมนอยเกินไป     ดานธรรมนญู
ในองคกร อยูในระดับมาก กลาวคือ ครูมีโอกาสแสดงความคิดเหน็และเสนอแนะแนวทางในการ
ทํางาน  ไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน  มีแบบแผนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพ  สามารถ
นําแนวคิดทฤษฎีและเทคนคิวิธีการตางๆมาใชในการปฏิบัติงาน  มีความพึงพอใจในหนาที่การงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ   ดานประชาธิปไตยในการทาํงานนัน้  อยูในระดับมาก  กลาวคอื ครูมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน  มีความอิสระและมีความคิดริเร่ิมในการปฏิบัตหินาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ไดรับการชมเชยในการปฏิบัติงาน  ทาํใหงานประสบผลสําเร็จ  ครูไดรับการบริการอยางทัว่ถงึ  มี
คุณภาพ  มีการเคารพในสทิธิสวนบุคคลของครูในสถานศึกษา  และในสถานศกึษานัน้มี
ความสัมพันธที่ดีระหวางครู และผูบริหารสถานศกึษา  เปนเหตุใหปญหาและความขัดแยงในงาน
ลดลง  ดานการใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม     อยูในระดับมาก กลาวคือ การใหครู
ไดรับเงินเดือนสูงขึ้น  ตามตําแหนงหนาทีท่ี่ตนเองรับผิดชอบ  และตามสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั  
รวมทัง้ปญหาเรื่องคาใชจายที่เพิม่ข้ึนหรือลดลง  ปญหาสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว  ความคิดที่
จะปรับปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงงานทีท่ําโดยไปทํางานอยางอื่นที่ไดรับคาตอบแทนสูงกวา  ซึง่ครูสวน
ใหญมีความพงึพอใจในงานปจจุบนั และคาตอบแทนที่ไดรับตามความเหมาะสม รวมทั้งสทิธิ
พิเศษอื่นๆ       ดานจงัหวะของชีวิตโดยสวนรวม  อยูในระดับมาก  กลาวคือ ครูมีคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงาน  มีการใชเวลาในวนัหยุดอยูกับครอบครัวเปนสวนใหญ  แตมีบางสวนก็ใชเวลานอก
ราชการมาปฏิบัติงานเพื่องานเสร็จทนัตามกําหนดเวลา  นอกจากนีย้ังมีโอกาสไดศึกษาตํารา  
เอกสารทางวชิาการตามความเหมาะสม  ครูมงีานอดิเรกทําหลังเลิกปฏิบัติงานประจาํแตมิไดทํา
เปนงานหลัก  ดานการบูรณาการดานสงัคม  อยูในระดับ มาก  กลาวคือ ครูไดมีการปรึกษาหารือ
กันเพื่อแกปญหาในการปฏบิัติงาน  ไดรับการแตงตั้งและเชิญไปเปนวทิยากรและปรึกษาใหกับ
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สถานศกึษาและหนวยงานอื่นๆดวย ในการทาํงานของครูจะมีการประชุมปรึกษาหารือกนักอนการ
ปฏิบัติงานเพือ่ใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  และมุงสูความสาํเร็จของงานรวมกนั  มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  โดยครูไดรวมกันปฏิบตัิอยางเปนระบบ   สอดคลอง
กับผลงานวิจยัของ ธีระพงษ  จุยมณ ี  พบวาผูบริหารควรใหความสาํคัญกับครูอาจารยทกุคนใน
โรงเรียนอยางเสมอภาค มอบอํานาจพรอมตําแหนงและควรมีการกระจายอํานาจอยางเหมาะสม  
เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน    ดานการเกี่ยวของสัมพนัธกับสังคม อยูในระดับปานกลาง 
กลาวคือครู มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ อนกุรรมการในหนวยงานของตนเองหรือ
หนวยงานอื่น  มีการติดตามขาวสารทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมอืง และการศึกษาเปนประจาํ  
ไดรับการติดตอประสานจากหนวยงานอื่นๆ  เพื่อขอความรวมมือในงานพิธีตางๆของหนวยงาน
และไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  และมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอยางสม่าํเสมอ  และสวนใหญมีความพึงพอใจในหนาที่ที่รับผิดชอบอยู  การปฏิบัติงาน
ทุกอยางมีเปาหมายที่ชัดเจนและแนนอน   ดานการมีสวนรวมในองคกร อยูในระดับปานกลาง  
กลาวคือครูมีโอกาสไดเขารวมกําหนดนโยบาย แผนงาน   โครงการในการปฏิบัติงานของ
สถานศกึษามากยิง่ขึ้น   เพราะปจจุบนันีท้กุองคกรหรือทกุหนวยงานจะเนนใหผูปฏิบตัิงานมีโอกาส
เขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ในลักษณะการเปนตัวแทนหรือเปนคณะกรรมการตางๆ 
นอกจากนีย้ังมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมสาํคัญๆ    เชน การพิจารณาความดีความชอบประจาํป    
การมีสวนรวมในการกาํหนดเกณฑการประเมินผลงาน และติดตามการปฏิบัติงานของผูรวมงาน
อีกดวย ดานสิง่แวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง กลาวคือ ครูควรจะ
ไดรับการสงเสริมใหมีการใชอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอ  อยางคุมคาและมีประโยชน    
ดานความเจรญิงอกงามและสวัสดิภาพนัน้ อยูในระดับปานกลาง    กลาวคือ  ครมูีคุณภาพชีวติใน
การปฏิบัติงานเกีย่วกับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในหนาที่การงานโดยการคัดเลือก  สอบ
คัดเลือก  และการปรับปรุงตาํแหนงของตนเองใหสูงขึ้น  ไดรับเงินเดือนสูงขึ้นตามลาํดับ  ไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษใหกับทุกคนในปเดียวกันนัน้เปนไปไมได  ดังนั้นครูจงึอาจมทีั้งที่รูสึก
พอใจและไมพงึพอใจ  แตก็ยังมีสวัสดิการดานอื่นๆใหเปนการตอบแทน ไดบางสวนอีกดวย  เชน  
บานพัก  คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน  สอดคลองกับที่ เทพพนม  เมืองแมน ไดกลาวไววา การทีบุ่คคล
ไดรับประสบการณหลายๆอยางในองคการ เชนความพงึพอใจ  ความไมพงึพอใจ  จะทําใหเกิดการ
ปฏิบัติซึ่งเกิดจากการปรับปรุงตนเองและสิ่งแวดลอมและอาจกอใหเกิดปญหาตามมาได     
สอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรซเบอรก (Herzburg) ทีว่า สวัสดิการและความมัน่คงในการทาํงาน 
เปนปจจัยค้าํจนุทีท่ําใหคนทาํงาน ดาํรงอยูในองคการได และ ความกาวหนาในตําแหนงหนาทีก่าร
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งาน เปนปจจัยจูงใจ ทีท่ําให   คนเกิดความพงึพอใจในการทาํงาน  ซึง่เปนแรงกระตุนใหการทาํงาน
นั้นบรรลุเปาหมายได  จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน  จะเหน็ไดวาคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมแลวสอดคลองกับผลการวิจยัของ วิสุทธิ์  อุตะมะ ทีพ่บวา 
ตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสาํนกังานศึกษาธิการอําเภอ  ในเขตการศึกษา  
6  อยูในระดับปานกลาง  และสอดคลองกับผลการวจิัยของ  สมศักดิ ์ ทองสมนกึ ทีพ่บวา คุณภาพ
ชีวิตการปฏิบตัิงานของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานกังานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง    

 จากเหตุผลทีก่ลาวมาจงึทาํใหคุณภาพชวีติในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษา  
เขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีองคประกอบ      
คุณภาพชีวติดานการพฒันาความสามารถของบุคคลอยูในระดับมากเปนลําดับสูงสดุและดานการ
ใหส่ิงตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมอยูในระดับปานกลางเปนลําดับตํ่าสุด ของการวิจยัครั้งนี ้    

 3.จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของอภิวรรณา แกวเล็ก ที่พบวาภาวะผูนาํของผูบริหารสงผล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 และผลงานวจิัย
ของกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ ที่พบวาภาวะผูนําสามารถทํานายประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน  และ
ผลงานวิจยัของประเสริฐ  สมพงษธรรม  ทีพ่บวาภาวะผูนาํสามารถชวยสงเสริมประสิทธิผลของ
องคกรสํานกังานศึกษาธกิารจังหวัด และงานวิจัยของเคนดริค(Kendrick) ที่พบวาการใชภาวะผูนาํ
สามารถปรบัปรุงโรงเรียนใหเกิดประสทิธผิลได จากผลการวิจยัทีพ่บวาภาวะผูนําสงผลตอคุณภาพ
ของสถานศึกษาทัง้นี้อาจเปนเพราะผูบริหารใชความสามารถสวนตัวให ผูรวมงาน   มุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน สรางวสัิยทัศนใหเกิดขึ้นในทมีงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชาใหสูงขึ้น ซึง่สงผลใหคุณภาพขององคกรในสวนรวมสูงขึ้นไปดวย  ดังที ่ยูคล(Yukl) 
ไดกลาววา  ผูนําจะเสริม ความคิดที่ด ี  คานยิมที่มีคาแกลูกนอง   เชน ความเสมอภาค  ความ
ยุติธรรม  ความเปนมนุษย  แทนที่จะใหเกดิความรูสึกอจิฉาแกงแยงกนั   
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวจิัยเรื่อง“ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 “ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศกึษาใหมีประสิทธิภาพสงูขึ้น ดงันี ้
                  ขอเสนอแนะจากการวจิัย 

1.จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก นั้น จะเห็นไดวา ผูบริหารใชความสามารถ
สวนตัว การกระตุนการใชปญญา การดลใจ และการมุงความสัมพนัธเปนรายคน อาจเนื่องมาก
จากการบริหารงานในปจจุบนัทกัษะการบริหารมีประโยชนและจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร
สถานศกึษาจะตองนาํไปใชใหเกิดประโยชน  หากผูบริหารสถานศึกษาละเลยผูใตบังคับบัญชา
ยอมสงผลในทางลบ กลาวคืออาจจะมีผลทําใหประสิทธิภาพในการบริหารและประสิทธิผลของ
สถานศกึษาลดลง ดังนัน้ผูบริหารที่ชาญฉลาดจะตองเลือกใชภาวะผูนําที่มุงเนนการบริหาร
ลักษณะการมสีวนรวม ซึง่แทจริงแลวในการบรหิารงานของสถานศึกษาในปจจุบันตองใชเทคนิค
และวิธีการทีห่ลากหลายนัน้คือ การยกระดับความตองการของผูใตบงัคับบัญชาจากความตองการ
ทางดานรางกายและความปลอดภัยไปสูระดับความตองการ ที่จะไดรับการยกยองนับถือ และ
ความสาํเร็จสมหวงัในชวีิต มุงเนนใหผูใตบังคับบัญชาทาํงานเพื่อคณะและเพื่อองคกรมากกวาเพือ่
ตนเอง   

2.จากผลการวิจัยที่พบวาคณุภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก นัน้จะเหน็ไดวา คุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  ดานการพัฒนาความสามารถของบคุคล  ดาน
ธรรมนูญในองคกร ดานประชาธิปไตยในการทํางาน  ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ    ดานจงัหวะชวีิตโดยมีสวนรวม  และดานการบูรณาการดานสังคม   อยูในระดับ มาก 
เนื่องจากการปฏิบัติงานตางๆจะเปนงานการศึกษาหรืองานทัว่ๆไป จะมีการกําหนดระเบียบแบบ
แผน มีบรรทดัฐานในการทาํงาน ใหโอกาสครูไดแสดงความคิดเหน็และเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งการสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการบริหารจัดการในหนวยงาน  แตก็ยงัมี
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูอีกหลายดานที่ควรไดรับการปรับปรุงและสงเสริมใหสงผลตอครู
โดยตรงเชน ดานการเกี่ยวของสัมพนัธกบัสังคม  ดานการมีสวนรวมในองคกร  ดานความเจรญิ
งอกงามและสวัสดิภาพ  และ ดานการใหส่ิงตอบแทนทีเ่หมาะสมและยุติธรรม     ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง สมควรไดรับการปรับปรุงโดยการจัดสงเสรมิในเรื่องของความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน
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แกครู  การใหไดรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  มีการสงเสริมใหครูมคีวามรับผิดชอบงานในหนาที่ 
และมีความภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงาน มีความซื่อตรงตองาน และมีความรักในอาชพีที่
ดํารงอยู นอกจากนี้การสงเสริมใหครูมีการระดมความคดิในการแกปญหาในหนวยงาน ชวยกนัคิด 
ชวยกนัทําเพื่อความสาํเร็จของงาน และภาคภูมิใจในความสําเร็จรวมกัน 

  3.จากผลงานวิจยัทีพ่บวา ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 แสดงใหเหน็วาภาวะ
ผูนําของผูบริหารมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากร เพราะผูบริหาร
สถานศกึษาคอืผูนําสงูสุด เปนผูที่ตองไดรับการยอมรับจาก ครู ผูปกครอง ชุมชน เพื่อใหการบริหาร
สถานศกึษามปีระสิทธิผลควรจะดําเนินการ ดังนี ้

       3.1 การคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ตองใชระบบคัดเลือก 
เพื่อใหไดผูบริหารทีม่ีคุณภาพ มวีิสัยทัศน มทีักษะการบริหารครบทกุดาน ทัง้ทกัษะดานเทคนิค 
ดานมโนภาพ และทักษะดานผูนาํ 

        3.2 พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิาร  
เชนจัดการประชุมสัมมนา อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเชงิสรางสรรค  การสรางวิสัยทศันและ
กระบวนการวางแผนกลยทุธ  เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาการประกนัคุณภาพการศึกษา เปนตน  
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  เพื่อใหงานวจิัยเกี่ยวกับภาวะผูนาํของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ

ปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา  แพรหลายออกไป และเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควา
ของ      
ผูบริหาร นักวชิาการ และผูที่สนใจทั่วไปจงึมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัดงันี ้

1.ควรมีการศกึษาเปรียบเทยีบภาวะผูนําของผูบริหารทีส่งผลตอคุณภาพชวีิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกับสถานศกึษา ที่จัดการศึกษาของหนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงศกึษาธิการ
เชน สํานกังานการศึกษาเอกชน สํานักงานอาชวีศึกษา การศึกษาที่จดัโดยการบริหารสวนทองถิ่น 

        2.ควรจะมีการวิจยัเชงิปฏิบัติการ โดยใชเครื่องมือหลายๆรูปแบบ ซึง่อาจจะพบปจจัย
ใหมๆเพิ่มข้ึน และไดขอมูลเชิงลึกมากกวาเดิม 
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                                                                                คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                         นครปฐม   73000 
 

                              27   พฤษภาคม 2547 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวจิัย 
เรียน  ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน, ดร.วฒันา มคัคสมัน,ดร.รักซอน  รัตนจติตเวช, 
         นายสมกิจ  กิจพูลวงศ,นางสาวจนัทรัตน   พลอยแกว 
ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จาํนวน  1  ฉบับ 
                   
                      ดวย  นายวิชยั  จนัทวงศ  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทาํวิทยานิพนธ
เร่ือง”ภาวะผูนาํของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 “ 
             ดงันั้นจึงขอความอนเุคราะหจากทาน    ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือ เพื่อการวิจยัที่แนบมาพรอมกันนี้  และขอขอบพระคุณเปนอยางสงู มา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
  

                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                    ชวนชม  ชนิะตังกรู 
                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชนิะตังกรู) 

                                                                  หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 ฝายธุรการ 
โทร 034219136 

  FAX. 034219136 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมอื 
  

1.ดร.ปรีชา  บญุคมรัตน      ตําแหนง ผูอํานวยการ ระดบั 9   
      โรงเรียนโพธสิารพิทยากร  กรุงเทพฯ 

2.ดร.วัฒนา  มัคคสมัน        ตําแหนงศึกษานิเทศก  
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

3.ดร.รักซอน  รัตนวจิตตเวช  ตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7 
                                          โรงเรียนราชวนิิตมัธยม    กรุงเทพฯ 
4.นาย สมกิจ  กิจพูลวงศ      ตําแหนงอาจารยระดับ 7 

       สํานักงานทดสอบทางการศึกษา มหาวทิยาลัย 
        ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

5. นางสาวจนัทรัตน  พลอยแกว  ตาํแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 
        โรงเรียนนวมินทราชินทูิศสตรีวิทยาพทุธมณฑล 
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ภาคผนวก ข 
 

เอกสารหนังสือ ขอทดลองเครื่องมือ 
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(สําเนา) 
ที่ ศธ.0520.203.2/631                                              ภาควิชาการบรหิารการศึกษา 
                                                                                คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                         นครปฐม   73000 
 

                              7   มิถนุายน  2547 
 
เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือ 
เรียน  ผูอํานวยการ  
ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จาํนวน  1  ฉบับ 
                       ดวย  นายวชิยั  จนัทวงศ  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนมุัติใหทาํ
วิทยานิพนธเร่ือง”ภาวะผูนําของผูบริหารทีส่งผลตอคุณภาพชวีิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศกึษา เขตพื้นทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 3 “ 
             ในการนี้  ภาควิชาการบริหารการศึกษา      ใครขอความอนุเคราะหใหนายวชิัย 
จันทวงศ ทาํการทดสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมือในสถานศกึษาของทาน  เพื่อนาํไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปใชในการวิจยักลุมตัวอยาง  หวังเปนอยางยิง่วาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางด ี
 
                           จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุเคราะห 

                                                 
                                                        ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ชวนชม  ชนิะตังกรู 
ฝายธุรการ                                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชนิะตังกรู) 
โทร 034219136                                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

  FAX. 034219136 
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รายชื่อสถานศึกษาที่ขอทดลองเครื่องมือจํานวน 5 แหง 
 
ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 

1. โรงเรียนเบญจมราชาลัย   เขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
2. โรงเรียนราชวนิิตมัธยม                 เขตพืน้ที่การศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
3. โรงเรียนวัดราชาธิวาส                  เขตพืน้ที่การศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
4. โรงเรียนปากน้าํวทิยาคม              เขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
5. โรงเรียนวัดรางบัว                        เขตพืน้ที่การศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 3  
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ภาคผนวก ค 
 

เอกสารหนังสือ ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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(สําเนา) 
ที่ ศธ.0520.107(นฐ) / พิเศษ                                   บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                              พระราชวงัสนามจันทร  นครปฐม 73000                             

 
                              30   มิถนุายน  2547 

 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน เขตพื้นทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 3   
                      ดวย นายวิชัย  จนัทวงศ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  กาํลังทําวทิยานพินธเร่ือง 
“ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา  เขตพืน้ที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  ผูชวย
ผูบริหาร  และครู  ในโรงเรียนของทาน  เพือ่ประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  โปรดแจงผูชวยผูบริหาร และครูทราบ  เพือ่
ขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามใหแกนกัศึกษาดังกลาวดวย 
 
                      จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคณุยิ่ง 
 
                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
                                                                           ศิริชัย  ชนิะตังกูร 

                                 (รองศาสตราจารย  ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร) 
                                  รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.034243435,034218788 
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ภาคผนวก ง 
 

รายช่ือสถานศึกษาที่เปนตัวอยางในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                
                                                                           171

 

 

รายชื่อสถานศึกษากลุมตวัอยางทีใ่หขอมูล 
เขตธนบรุ ี
1. โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ 
2. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง 
3. โรงเรียนวัดอินทราราม 
4. โรงเรียนศึกษานาร ี
เขตบางกอกใหญ 
5. โรงเรียนทวธีาภิเศก 
6. โรงเรียนฤทธณิรงครอน 
7. โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 
เขตบางกอกนอย 
8. โรงเรียนชโินรสวิทยาลัย 
9. โรงเรียนสวนอนันต 
10. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
11. โรงเรียนสวุรรณารามวทิยาคม 
12. โรงเรียนสตรีวดัระฆัง 
13. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
เขตบางพลัด 
14. โรงเรียนวัดบวรมงคล 
15. โรงเรียนวิมุตยารามพทิยากร 
เขตตลิ่งชัน 
16. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
17. โรงเรียนหรรณพาราม 
18. โรงเรียนวัดนอยใน 
19. โรงเรียนสวุรรณพลับพลาพทิยาคม 
เขตภาษีเจรญิ 
20. โรงเรียนไชยฉมิพลีวทิยาคม 
21. โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐารามวทิยาคม 
22. โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรค 

23.โรงเรียนวดันวลนรดิส 
เขตจอมทอง 
24.โรงเรียนวดัราชโอสร 
25.โรงเรียนบางมดวิทยา 
”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 
26.โรงเรียนมธัยมวัดสงิห 
เขตทุงคร ุ
27.โรงเรียนวดัพุทธบูชา 
28.โรงเรียนอสิลามวทิยาลยัแหงประเทศไทย 
เขตบางขุนเทียน 
29.โรงเรียนรัตนโกสนิทรสมโภชบางขุนเทียน 
30. โรงเรียนพทิยาลงกรณพทิยาคม 
31.โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 
เขตบางบอน 
32.โรงเรียนศกึษานารวทิยา 
33.โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก 
เขตราฏรบูรณะ 
34.โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม 
35.โรงเรียนแจงรอนวทิยา 
เขตบางแค 
36.โรงเรียนปญญาวรคุณ 
37.โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
เขตหนองแขม 
38.โรงเรียนมธัยมวัดหนองแขม 
เขตทววีัฒนา 
39.โรงเรียนนวมินทราชนิทูศิ  สตรีวิทยา   
      พทุธมณฑล 
40. โรงเรียนทวีวัฒนา 
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ภาคผนวก จ   
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                
                                                                           173

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

ภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอคุณภาพชวีิตในการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศกึษา เขตพื้นทีก่ารศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 3  

สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาํขึ้นโดยมวีัตถปุระสงคเพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่
สงผลตอคุณภาพชวีิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา    เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3   สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ผูตอบแบบสอบถามไดแก 
            2.1 ผูบริหารสถานศกึษา 1 ทาน   

2.2 ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 2 ทาน   
2.3   ครู 4 ทาน 

3.  แบบสอบถามนี ้ม ี3  ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม               จํานวน    5 ขอ 
ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา                 จํานวน 43 ขอ 
ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา   จาํนวน 48 ขอ 

 
ขอความกรุณาทานไดโปรดใหขอมูลตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏในสถานศึกษา

ของทาน และกรุณาตอบใหครบทุกขอ เพราะขอมูลที่สมบูรณเทานั้นจึงจะสามารถนํามาวิเคราะห
ได ผลการวิจยันี้จะเปนประโยชนแกสถานศึกษา และขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบทางลบตอตัว
ทานหรือสถานศึกษาของทานทั้งทางตรงและทางออมแตอยางใด หวงัเปนอยางยิง่วาคงไดรับ
ความอนุเคราะหดวยดีจากทุก ๆ ทาน 
 
      ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

นายวิชัย   จนัทวงศ 
                        นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

ภาวะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอคุณภาพชวีิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา 
เขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร   เขต 3 

สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตอนที่  1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย   ใน    หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวจิัย 

1 เพศ 
              ชาย                                        หญิง 

  
 [  ] 01 

2 อาย ุ
              ต่ํากวา  30  ป                           31 – 40 ป 
              41 – 50 ป                                51 ปข้ึนไป 

 
 
 [  ]02 

3 ตําแหนงปจจุบัน 
              ผูบริหารสถานศึกษา 
              ผูชวยผูบริหารสถานศกึษา 
              ครู /อาจารย            

 
 
 
 [  ]03 

4 ระดับการศึกษา 
              ต่ํากวาปริญญาตรี   
              ปริญญาตรี  หรือ  เทยีบเทา 
              ปริญญาโท 
              สูงกวาปริญญาโท 

 
 
 
 
 [  ]04 

5 ประสบการณการทาํงาน 
               ไมเกิน  5  ป 
               6   – 10   ป 
               11 – 15   ป 
               16 – 20   ป 
               21  ปข้ึนไป 

 
 
 
 
 
[  ]05 
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ตอนที่ 2   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองระดับความรูสึกหรือพฤติกรรมหรือความคิดเห็นที ่      
ตรงกับสภาพความเปนจริงตามความคิดเห็นของทานเพยีงชองเดียว    ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ระดับ  ความรูสึก หรือ พฤตกิรรม 
หรือ ความคิดเห็น 

 
ขอที่ 

 
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

## ทําใหผูรวมงานเชื่อม่ันวา  ผลตอบแทนที่ไดรับ 
จะเหมาะสมกับผลงานที่ทํา……………. 

     

 
ระดับ ความ รูสึก หรือ พฤติกรรม 

หรือ ความคิดเห็น 
 
ขอที่ 

 
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

1 มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมคีวามเปนไปได
ในแงปฏิบัติ 

      
[  ]06 

2 เปนบุคคลที่มองโลกในแงด ี      [  ]07 
3 สรางความมัน่ใจใหผูรวมงานปฏิบัติได

บรรลุเปาหมาย 
      

[  ]08 
4 ใหกําลังใจแกผูรวมงาน      [  ]09 
5 สรางความสนใจ เพื่อกอใหเกิดผลสําเร็จใน

การปฏิบัติงาน 
      

[  ]10 
6 มีความกระตือรือรนที่จะทําใหงานสาํเร็จ      [  ]11 
7 ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่ควรไดรับ

การพิจารณา 
      

[  ]12 
8 แสดงใหเหน็ภาพอนาคตไดชัดเจนอยาง

นาสนใจ 
      

[  ]13 
9 แสดงใหเหน็ถงึความมุงมั่นอยางตัง้ใจที่จะ

ทํางานใหสําเรจ็ตามทีก่ําหนดไว 
      

[  ]14 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                
                                                                           176

 

 

ระดับความรูสึก หรือ พฤติกรรม 
หรือ ความคิดเห็น 

 
ขอที่ 

 
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 
3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 
1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

10 ยอมรับความสามารถของผูรวมงาน      [  ]15 
11 รับฟงเรื่องของผูรวมงานอยางตั้งใจ      [  ]16 
12 ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ

ความกาวหนาของผูรวมงาน 
      

[  ]17 
13 สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความ

ตั้งใจและมีการพัฒนาผูรวมงานของ
ตนเองอยูเสมอ 

      
 
[  ]18 

14 ใหเวลาในการนิเทศติดตามงานแก
ผูรวมงาน 

      
[  ]19 

15 ปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคาํนงึถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลทัง้ในดานความ
ตองการ  ความรู ความสามารถและความ
สนใจ 

      
 
 
[  ]20 

16 แนะนาํใหผูรวมงานเขาใจถึงวิธีการ
วิเคราะหความตองการและความสามารถ
ของผูอ่ืน 

      
 
[  ]21 

17 สงเสริมใหผูรวมงานมกีารพฒันาตนเอง
อยูเสมอ 

      
[  ]22 

18 ใหความสนใจแกผูรวมงานโดยเสมอภาค      [  ]23 
19 สามารถยกประเด็นตางๆเพือ่เปนขอ

สันนษิฐาน 
      

[  ]24 
20 สามารถตรวจสอบความเหมาะสมขอ

สันนษิฐานของปญหาสําคญั 
      

[  ]25 
21 พิจารณาประเด็นตางๆทั้งทีย่ังไมเกิดเปน

ปญหามาพิจารณาใหรอบคอบ 
      

[  ]26 
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ระดับความรูสึก หรือพฤติกรรม 
หรือ ความคิดเห็น 

 
ขอที่ 

 
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

22 สามารถบอกแนวทางตางๆในการ
แกปญหา 

      
[  ]27 

23 สามารถเสนอแนะวิธกีารใหมๆในการ
ปฏิบัติงานแกผูรวมงาน 

      
[  ]28 

24 สงเสริมและใหโอกาสแกผูรวมงานได
แสดงความคดิเห็นและแงคดิตางๆ 

      
[  ]29 

25 สนับสนนุใหผูรวมงานมองปญหาในหลาย 
แงมุม 

      
[  ]30 

26 สนับสนนุวธิีคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นดวย
วิธีการใหมๆ 

      
[  ]31 

27 สงเสริมใหระบุปญหา โดยการใชเหตุผล
และหลักฐานมากกวาการใชจิตสํานกึ 

      
[  ]32 

28 ใหในสิง่ที่ผูรวมงานตองการเพื่อเปนการ
สนับสนนุผูรวมงาน 

      
[  ]33 

29 สามารถระบุผลประโยชนของผูรวมงาน
อยางชัดเจนเมื่อทํางานไดตามเกณฑ
มาตรฐาน 

      
 
[  ]34 

30 สามารถสรางความเขาใจแกผูรวมงาน
เกี่ยวกับผลตอบแทนการทาํงานระดับที ่
พึงพอใจ 

      
 
[  ]35 

31 สามารถทําความตกลงกับผูรวมงานใน 
ส่ิงที่คาดวาจะปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

      
[  ]36 

32 ใหความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงานใน 
ความพยายามที่ปฏิบัติงาน 

      
[  ]37 
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ระดับ ความรูสึก หรือ พฤติกรรม 
หรือ ความคิดเห็น 

 
ขอที่ 

 
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

 

33 อธิบายผลตอบแทนแกผูรวมงานที่
ปฏิบัติงานไดตามกฎเกณฑ 

      
[  ]38 

34 สามารถทําใหผูรวมงานยอมรับจากการ
ปฏิบัติงานดวยดี 

      
[  ]39 

35 แสดงความพึงพอใจเมื่อผูรวมงาน
ปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

      
[  ]40 

36 แกปญหาเมื่อเกิดความลมเหลวแลว      [  ]41 
37 แสดงความสนใจการปฏิบตัิงานที่ม ี

ปญหาและอุปสรรค 
      

[  ]42 
38 พัฒนาระบบงาน เมื่อมีปญหาหรือ

อุปสรรค 
      

[  ]43 
39 เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางใกลชิด 
      

[  ]44 
40 ระบุขอผิดพลาดในการทํางานมากกวา

การชมเชย 
      

[  ]45 
41 ใชกฏระเบียบอยางเครงครัดเพื่อปองกัน

ความผิดพลาด 
      

[  ]46 
42 มีความมุงมัน่ในการลดคาใชจายของ 

องคกร 
      

[  ]47 
43 สามารถอธิบายขอผิดพลาดและแนะนาํ

การทาํงานใหประสบความสําเร็จ 
      

[  ]48 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                
                                                                           179

 

 

ตอนที่ 3   คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความรูสึกหรือพฤติกรรมหรือความคิดเหน็ที่ตรง 
    กับสภาพความเปนจริงตามความคิดเหน็ของทาน  เพยีงชองเดียว  วาเปนอยางไร 

ระดับ ความรูสึก หรือ พฤติกรรม 
หรือ ความคิดเห็น 

 
ขอที่ 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของคร ู
ในสถานศึกษา มาก 

ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

1 ทานรูสึกยนิดกีับขาวสารที่จะไดปรับ
เงินเดือนใหม 

      
[  ]49 

2 ทานมีปญหาเกี่ยวกบัการใชจายใน 
แตละเดือน 

      
[  ]50 

3 ทานมีปญหาดานการเงนิจากการปรับ
ราคาสินคาทีสู่งขึ้น 

      
[  ]51 

4 ทานคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม ที่ไดเงินเดือน
สูงกวา 

      
[  ]52 

5 สถานศกึษาของทาน มีอุปกรณ เครื่องมือ
ใชอยางอยางเพียงพอ 

      
[  ]53 

6 สถานศกึษาของทานจัดวัสดุ ครุภัณฑ  
เครื่องมือเครื่องใชอยางเปนระบบ 

      
[  ]54 

7 สถานศกึษามรีะบบการจัดเวรยามรักษา
ความปลอดภยั 

      
[  ]55 

8 ในสถานศึกษาของทานมีการพัฒนา 
ปรับปรุงตลอดเวลา 

      
[  ]56 

9 สถานศกึษามกีารมอบหมายหนาที่แก 
ผูปฏิบัติงานชดัเจน 

      
[  ]57 

10 ทานสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ได 
อยางเตม็ความสามารถ 

      
[  ]58 
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ระดับ ความรูสึก หรือ พฤติกรรม 
หรือ ความคิดเห็น 

 
ขอที่ 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของคร ู
ในสถานศึกษา มาก 

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

11 ทานไดเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา ใน
สถานศกึษาของทานหรือสถานศกึษาอืน่
จัดในแตละป 

      
 
[  ]59 

12 ทานนาํเทคนคิวิธีการใหมๆมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

      
[  ]60 

13 ทานรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวของการ
ฝกอบรมที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน 

      
[  ]61 

14 ผูรวมงานของทานไดเขารวมอบรม ประชุม 
สัมมนากับหนวยงานอืน่ที่จดัขึ้น 

      
[  ]62 

15 ในแตละปทานมีโอกาสเขารวมการประชมุ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกบัการพฒันางานในทกุ
งานและฝายของสถานศึกษา 

      
 
[  ]63 

16 ทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบ
ประจําปเปนกรณีพิเศษ 

      
[  ]64 

17 ทานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที ่
การงาน 

      
[  ]65 

18 ตําแหนงหนาที่การงานทาํใหทานไดรับ 
สวัสดิการดานตางๆ  เชน เบี้ยเลี้ยง   
บานพัก ฯ 

      
 
[  ]66 

19 การดําเนินชวีติประจําวนัของทาน 
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน 

      
[  ]67 

20 ทานไดรับเชิญไปเปนวทิยากร หรือ
ปฏิบัติงานใหกับสถานศึกษาอื่น 

      
[  ]68 
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ระดับ ความรูสึก หรือพฤติกรรม 
หรือความคิดเห็น 

 
ขอที่ 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของคร ู
ในสถานศึกษา มาก 

ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

21 เมื่อผูรวมงานประสบปญหาในการ
ปฏิบัติงาน มกัจะมาปรึกษา ขอคําแนะนาํ
จากทาน 

      
 
[  ]69 

22 
 

ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทานไดมีการ
ประชุมปรึกษากอนปฏิบัต ิ

      
[  ]70 

23 
 

ทานไดมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสังคมปจจุบนั 

      
[  ]71 

24 ทานไดนําทฤษฎี แนวความคิด เทคนิค   
วิธีการตาง ๆ เขามาใชในการปฏิบัติงาน 

      
[  ]72 

25 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของทาน   
ไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน 

      
[  ]73 

26 สถานศกึษาของทานมีแบบแผนและ
บรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 

      
[  ]74 

27 ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมปรึกษาหารือกันเสมอ 

      
[  ]75 

28 ทานมีความพงึพอใจตองานในหนาที่       
ที่รับผิดชอบ 

      
[  ]76 

29 ทานกาํหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 
ชัดเจน กอนทีจ่ะลงมือปฏิบตัิงาน 

      
[  ]77 

30 ทานใชเวลานอกราชการมาปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงหนาที ่

      
[  ]78 

31 ทานสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จทัน 
ตามกําหนดเวลาทีว่างไว 

      
[  ]79 

32 ทานใชเวลาในวนัหยุดราชการอยูกับ 
ครอบครัว 

      
[  ]80 
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ระดับ ความรูสึก หรือ พฤติกรรม 
หรือ ความคิดเห็น 

 
ขอที่ 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของคร ู
ในสถานศึกษา มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

33 ทานใชเวลาวางศึกษา คนควา เพื่อ
ปรับปรุงตําแหนงและสอบเลือ่นตําแหนง 

      
[  ]81 

34 ทานมงีานอดิเรกหลังเวลาปฏิบัติ 
งานประจํา 

      
[  ]82 

35 ทานมีสวนรวมกับกิจกรรมของ 
กลุมสถานศึกษา และสถานศึกษาอืน่ๆ 

      
[  ]83 

36 ทานเปนกรรมการหรืออนกุรรมการ 
หรือชมรม ของกลุมหรืองานตางๆ 

      
[  ]84 

37 ทานติดตามขาวความเคลื่อนไหวทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

      
[  ]85 

38 ทานไดประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางสงัคม 

      
[  ]86 

39 ทานไดรับเชิญไปเปนประธาน หรือ 
ไปรวมในงานพิธีตางๆ 

      
[  ]87 

40 ทานมีโอกาสรวมกาํหนด นโยบาย  
จัดทําแผนและ โครงการของสถานศึกษา 

      
[  ]88 

41 ทานรูสึกพอใจนโยบายการบริหารของ
สถานศกึษา 

      
[  ]89 

42 ทานมีสวนรวมในการพิจารณาความดี
ความชอบประจําปของผูรวมงาน 

      
[  ]90 

43 ทานมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ 
การประเมนิผลงานและติดตามผล 
การปฏิบัติงานของผูรวมงาน 

      
 
[  ]91 
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ระดับ ความ รูสึก หรือ พฤติกรรม 
หรือความคิดเห็น 

 
ขอที่ 
 

 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของคร ู
ในสถานศึกษา มาก 

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

44 ทานมีอิสระในการคิด และการริเร่ิมใน 
การปฏิบัติงานในหนาที ่

      
[  ]92 

45 ทานไดรับการยกยอง ชมเชย เกีย่วกบั 
การปฏิบัติงาน 

      
[  ]93 

46 บุคลากรและผูบริหารมีการเคารพในสทิธิ
สวนบุคคลซึ่งกันและกนั 

      
[  ]94 

47 ทานมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่จนเปนที่ยอมรับของ
ผูรวมงาน 

      
 
[  ]95 

48 ทานมีความสมัพันธอันดีกับผูบริหารและ  
ผูรวมงาน 

      
[  ]96 
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ภาคผนวก ฉ 
 

การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
RELIABLITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

ตารางที ่23     คาความเชื่อมั่นรายขอของแบบทดสอบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ขอ คาความเชื่อม่ัน ขอ คาความเชื่อม่ัน ขอ คาความเชื่อม่ัน ขอ คาความเชื่อม่ัน 

1 0.79 24 0.64 47 -0.38 70 0.64 
2 0.78 25 0.78 48 0.38 71 0.68 
3 0.80 26 0.76 49 0.57 72 0.40 
4 0.80 27 0.66 50 0.48 73 0.27 
5 0.83 28 0.69 51 0.60 74 0.00 
6 0.81 29 0.74 52 0.42 75 0.18 
7 0.76 30 0.77 53 0.55 76 0.22 
8 0.83 31 0.66 54 0.61 77 -0.06 
9 0.83 32 0.83 5 0.62 78 0.16 

10 0.73 33 0.78 56 0.68 79 0.49 
11 0.69 34 0.79 57 0.62 80 0.52 
12 0.85 35 0.65 58 0.70 81 0.42 
13 0.81 36 0.51 59 0.76 82 0.43 
14 0.77 37 0.78 60 0.70 83 0.68 
15 0.81 38 0.86 61 0.40 84 0.71 
16 0.78 39 0.46 62 0.64 85 0.72 
17 0.80 40 0.05 63 0.45 86 0.70 
18 0.75 41 0.19 64 0.38 87 0.67 
19 0.77 42 0.58 65 0.55 88 0.64 
20 0.77 43 0.74 66 0.51 89 0.70 
21 0.73 44 0.26 67 0.49 90 0.60 
22 0.85 45 -0.24 68 0.60 91 0.73 
23 0.75 46 -0.30 69 0.61   
 Reliability Coefficients 
  จํานวนผูใหขอมูล( N of Cases) = 30 คน, จํานวนขอของแบบสอบถาม (N of Items) = 91   ขอ     
  คาเฉลีย่ (Χ  ) เทากับ     0.97 (Alpha= 0.97) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                
                                                                           186

 

 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ   นายวิชัย  จนัทวงศ 
ที่อยู     625 ซอยขาวเมา แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย   
   กรุงเทพฯ 10700 
ที่ทาํงาน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศสตรีวิทยา  พทุธมณฑล  เขตทวีวัฒนา 
   กรุงเทพฯ  10170 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2521 สําเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรการศึกษาวิชาชพีชั้นสูงจาก 
   วิทยาลัยพลศกึษาชลบุรี   จังหวัดชลบุรี  
 พ.ศ.2528 สําเร็จการศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร   

พ.ศ.2545  ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2521 ครู 2 โรงเรียนบานหนองเขิน สปอ.บานบงึ จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ.2529 อาจารย 1 โรงเรียนบานวงักราง สปอ.สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 พ.ศ.2530 อาจารย 1  โรงเรียนสุราษฏรพิทยา  กรมสามัญศึกษา   
   จังหวัดสุราษฏรธาน ี
 พ.ศ.2538 - อาจารย  2  โรงเรียนนวมินทราชินทูิศสตรีวิทยา พทุธมณฑล   
 ปจจุบัน              กรมสามัญศึกษา    กรุงเทพมหานคร   
             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



