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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 2) ระดับบรรยากาศ

องคการในสถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมผูนำของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศ

องคการในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาที่เปน

โรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 320 คน ไดมาโดย 

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของขนาดสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารอยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ 

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก การใหการยอมรับนับถือ การพัฒนาทักษะทางสังคม การโนมนาว

จิตใจ การรูจักปรับปรุงแกไข การใหความชวยเหลือ การประสานงานและการมีความคิดริเร่ิม 

ตามลำดับ  

2. บรรยากาศองคการในสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังในภาพรวมและรายดาน 
เรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก นิเวศวิทยา วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และระบบสังคม 

ตามลำดับ  
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3. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการโนมนาวจิตใจ การใหความชวยเหลือ การพัฒนา

ทักษะทางสังคม การมีความคิดริเร่ิม การใหการยอมรับนับถือ เปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศ

องคการในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 70.80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

คำสำคัญ:  พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร  บรรยากาศองคการ  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) the level of the administrators’ 

leader behaviors; 2) the organizational climate of educational institutions; and  

3) the administrators’ leader behaviors affecting the organizational climate of educational 

institutions. The sample group was 320 administrators and teachers in government secondary 

schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, derived by 

proportional stratified random sampling as distributed by school size. The research instrument 

used for collecting data was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 

employed for data analysis comprised percentage, mean, standard deviation, correlation 

analysis and stepwise multiple regression analysis.  

The findings of this research were as follows: 

1. Overall and in specific aspects, the administrators’ leader behaviors was at the 

high positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: recognition, 

social skills development, the language strategies of persuasion, self-improvement, assistance, 

coordinating and creative thinking respectively. 

2. Overall and in specific aspects, the organizational climate of schools was at the 
high positive level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: ecology, 

school culture, school environment and social system respectively. 

3. The administrators’ leader behaviors including the language strategies of 
persuasion, assistance, social skills development, creative thinking, and recognition 

together predicted the organizational climate of educational institutions at the percentage 

of 70.80 with statistical significance at .05. 

 

Keywords: administrator's leader behavior, organizational climate, secondary education 
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บทนำ 
บรรยากาศองคการมีความสำคัญในการศึกษาสำหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

เพราะท้ังสองฝายตางตองการบรรยากาศองคการท่ีดี เ พ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 
มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น บรรยากาศองคการเปนความรูสึกของการปฏิบัติงานตอลักษณะท่ีมองเห็น
ไดและมีอิทธิพลตอการกำหนดพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ดังน้ันผูบริหารทุกคนควรใหความสำคัญ
ตอบรรยากาศองคการ เพราะบรรยากาศองคการจะชวยใหนักบริหารวางแผนการเปล่ียนแปลงไดดี
ขึ้นและสรางเสริมความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานและจะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
บรรลุเปาหมายขององคการไดเร็วข้ึน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงาน 
ที่ไดรับมอบหมาย (อุทัย สุขแปน, 2555: 1) การบริหารงานท่ีดีนั้นผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศน 
กวางไกล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค แกปญหาความขัดแยงในทางบวก และสรางความสัมพันธที่ดี
ตอบุคลากรในองคการ (รพีพรรณ ชาติหาญ, 2550: 2) อีกท้ังผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำจะมีอิทธิพล
โดยตรงตอสภาพบรรยากาศองคการ ในขณะเดียวกันสภาพบรรยากาศองคการก็มีผลกระทบ 
ตอพฤติกรรมของผูรวมงาน นั่นคือบรรยากาศองคการเปนองคประกอบสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีผล
ตอความสำเร็จในการทำงาน สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาความคิด จิตใจและ
คุณภาพตาง ๆ ที่สังคมคาดหวังจากสมาชิกองคการ (ภาสกร ภักด์ิศรีแพง, 2548: 3) และการบริหาร
จัดการองคการจะประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน สิ่งท่ีสำคัญคือ บุคลากรภายใน
องคการซึ่งมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนำทางกำหนดเปาหมาย จัดโครงสรางการบริหาร กำหนด
บุคลากร เขารองรับงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ผูบริหาร
จึงตองใชเทคนิคในการสรางงาน กระตุนใหบุคลากรในองคการเต็มใจทำงาน สรางความรวมมือ
รวมใจ รวมตัดสินใจสรางบรรยากาศในการทำงานรวมกันสรางความเปนกันเอง ทำใหเกิด 
ความไววางใจ มีปฏิสัมพันธใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันนำไปสูบรรยากาศแหงการปรึกษา
หารือ ทำใหเกิดความพึงพอใจ มีขวัญกำลังใจสูง และรูสึกผูกพันตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับ 
แนวคิดของเซอจิโอวานนิ (Sergiovanni, 1983 อางถึงใน จันทนา ชุมทัพ, 2548: 3) ดังน้ัน ผูบริหาร 
มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการผูบริหารมีอำนาจหนาท่ีที่ตองนำความเจริญกาวหนา 
มาสูองคการทำใหองคการอยูรอดได ผูบริหารจึงตองทำภารกิจอันสำคัญย่ิงตอบุคลากรในองคการ 
คือการจูงใจใหบุคลากรมีความพึงพอใจปฏิบัติงานใหเต็มความรูความสามารถ ทั้งน้ีเพ่ือใหองคการ 
มีประสิทธิผลของงานตามวัตถุประสงค (เอกพล อินทรพิชัย, 2552: 36) 

บรรยากาศขององคการเปนปจจัยท่ีทำใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  
ถาผูบริหารไมสามารถเสริมสรางบรรยากาศในการทำงานใหเปนท่ีพอใจของผูรวมงานแลว  
การบริหารจะดำเนินไปไดโดยไมราบรื่น บรรยากาศองคการจึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมหลัก 
ในองคการ เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาบุคลิกภาพขององคการ อันมี 
ความสำคัญตอการอธิบายบรรยากาศองคการ (ธร สุนทรายุทธ, 2551: 515) และจากแนวคิดของ
กริฟฟทส (Griffiths, 1956: 243-253) ที่กลาวถึงความสำคัญของพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
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ตองสามารถสรางผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอผูรวมงานไดโดยการปรับปรุง และสราง

แรงจูงใจใหเกิดความพึงพอใจของผูรวมงาน ดังน้ัน ประสิทธิผลของการเปนผูนำจะสามารถพิจารณา

ไดจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการเกิดแรงจูงใจของผูตาม โดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และแรงจูงใจของผูรวมงานและสงผลตอบรรยากาศองคการในท่ีสุด 

กลาวไดวา ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับความพึงพอใจของสมาชิกผูรวมงาน 

ตอบรรยากาศองคการท่ีเขากำลังปฏิบัติงานอยู ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสนใจสรางบรรยากาศ

ของสถานศึกษาใหเปนท่ีนาพอใจ เปนสถานท่ีที่มีความหมายตอสมาชิกในสถานศึกษา ทำใหสมาชิก

ทำงานอยูอยางมีความสุขและมีคุณคา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารมีสวนสำคัญอยางย่ิงท่ีจะทำให

เกิดบรรยากาศองคการของสถานศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ  

ผูบริหารสถานศึกษาที่ดีตองเปนผูนำท่ีดี มีพฤติกรรมผูนำท่ีเหมาะสม สามารถสรางแรงจูงใจ 

ใหสมาชิกทุกคนในสถานศึกษาทำงานอยางเต็มศักยภาพ มีการบริหารจัดการองคการท่ีดี  

มีการประสานงานท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศองคการท่ีพึงประสงค ทั้งน้ี เพราะบรรยากาศองคการ 

ของสถานศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสงผลใหการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอไป 

จากนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กำหนดใหมีการสงเสริม 

การสรางบรรยากาศทางวิชาการและกายภาพ โดยพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพทางดาน 

การเรียนการสอน สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ใหบุคลากรมีการทำงานรวมกันเปนทีม 

มีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งสงผลในการสรางขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน ถึงแม

สถานศึกษาแตละแหงจะมีการกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาดังกลาวแตในทางปฏิบัติพบ

ปญหาท่ีเกิดขึ้นหลายดานพอสรุปไดดังนี้ 1) ปญหาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 2) ปญหา

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3) ปญหาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารไมสามารถสรางแรงจูงใจในการทำงาน มีพฤติกรรมหางเหินกับผูรวมงาน อีกท้ังพฤติกรรม 

ผูบริหารเปนแบบมุงผลงานและพฤติกรรมของคณะครูในโรงเรียนท่ีไมเอื้อตอการบริหารงาน ทำให 

ผูบริหารไมสามารถบริหารงานของสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิผล 
ปญหาดังกลาวยอมสงผลกระทบตอบรรยากาศในการปฏิบัติงานในลักษณะท่ีไมพึงประสงค  

จากขอมูลดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาผลสำเร็จในการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ

สมาชิกผูรวมงานตอบรรยากาศองคการที่เขากำลังปฏิบัติงานอยู ผูบริหารสถานศึกษาจึงควร 

สนใจสรางบรรยากาศของสถานศึกษาใหเปนท่ีนาพอใจ เปนสถานท่ีที่มีความหมายตอสมาชิก 

ในสถานศึกษา ทำใหสมาชิกทำงานอยูอยางมีความสุขและมีคุณคา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
มสีวนสำคัญอยางย่ิง  ทีจ่ะทำใหเกิดบรรยากาศองคการของสถานศึกษา ซึง่มอีทิธิพลตอการปฏิบตังิาน

ของสมาชิกในองคการ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีตองเปนผูนำท่ีดี มีพฤติกรรมผูนำท่ีเหมาะสม สามารถ
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สรางแรงจูงใจใหสมาชิกทุกคนในสถานศึกษาทำงานอยางเต็มศักยภาพ มีการบริหารจัดการองคการ

ที่ดี มีการประสานงานท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศองคการท่ีพึงประสงค ทั้งนี้ เพราะบรรยากาศ

องคการของสถานศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสงผลใหการดำเนินงานของสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของบุคลากรในสถานศึกษา 

จึงทำใหผู วิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการ 

ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีไดไปพัฒนา

สถานศึกษาใหมีประสิทธิผลมากข้ึนตอไป  

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาระดับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา   

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการ 

ในสถานศึกษา  

  

ตัวแปรการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ไดแก พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร ประกอบดวย 7 พฤติกรรม คือ 1) การมี

ความคิดริเร่ิม 2) การรูจักปรับปรุงแกไข 3) การใหการยอมรับนับถือ 4) การใหความชวยเหลือ 

5) การโนมนาวจิตใจ  6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี 

2. ตัวแปรตาม ไดแก บรรยากาศองคการ ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) นิเวศวิทยาในองคการ  

2) สภาพแวดลอม 3) ระบบสังคม และ 4) วัฒนธรรม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
พฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  พฤติกรรมผูนำ หมายถึง การปฏิบัติหรือการกระทำของผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ

ที่มีตอครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือสถานศึกษาตามที่กำหนดไว ซึ่งมี 7 พฤติกรรม คือ 
1) การมีความคิดริเร่ิม 2) การรูจักปรับปรุงแกไข 3) การใหการยอมรับนับถือ 4) การใหความชวยเหลือ 

5) การโนมนาวจิตใจ 6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี 
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2.  บรรยากาศองคการ หมายถึง การรับรูและความรูสึกของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่แสดงออกมาอันเน่ืองมาจากสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว  

ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน 1) นิเวศวิทยาในองคการ 2) สภาพแวดลอม 3) ระบบสังคม และ 4) วัฒนธรรม 

 
วิธีดำเนินการ  

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา ครั้งน้ี

เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวย

วิเคราะห (unit of analysis)   

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 9 จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี จากสถานศึกษา 61 แหง  

ในปการศึกษา 2557 รวมจำนวน 3,361 คน แยกเปนผูอำนวยการและรองผูอำนวยการสถานศึกษา 

จำนวน 190 คน ครูผูสอนจำนวน 3,171 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 9 จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี จากสถานศึกษา 

61 แหง ในปการศึกษา 2557 รวมจำนวน 341 คน แยกเปนผูอำนวยการและรองผูอำนวยการจำนวน 

20 คน ครูผูสอนจำนวน 321 คน ซึ่งใชกำหนดขนาดตัวอยางจากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย, 2554: 124) โดยใชวิธีการสุมแบบ

แบงชั้นตามสัดสวนของขนาดสถานศึกษาเพ่ือใหกลุมตัวอยางกระจายไปตามสถานศึกษาท่ีเปนกลุม

เปาหมาย ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง   

 

   
      

 5 3 40 939 4 95 

 6 6 62 1,032 7 104 

 8 13 60 862 6 87 

 10 10 28 338 3 35 

 
29 32 190 3,171 20 321 

61 3,361 341 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและบรรยากาศองคการในสถานศึกษา แลวกำหนด

รูปแบบของแบบสอบถาม สรางแบบสอบถามฉบับราง เพ่ือใหไดโครงสรางเน้ือหาของแบบสอบถาม 

นำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาความตรงของขอคำถามแตละขอความและวิเคราะห

ความตรง (validity) ดวยวิธี IOC (index of item objective congruence) ไดคาเฉล่ียท่ียอมรับได 

มีคาต้ังแต 0.67-1.00 ขึ้นไป ไดขอคำถามดานพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร จำนวน 52 ขอ และ

บรรยากาศองคการในสถานศึกษา จำนวน 39 ขอ จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout)  

กับครูผูสอน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือพิจารณาความเท่ียงของขอคำถามโดยใช 

การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -Coefficient) ของครอนบาค ไดคาความเท่ียงของพฤติกรรม 

ผูนำของผูบริหารไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98 และคาความเท่ียงของบรรยากาศองคการ 

ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98    

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 และ 3 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 

กำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร มีโครงสราง

ประกอบดวย 1) การมีความคิดริเร่ิม 2) การรูจักปรับปรุงแกไข 3) การใหการยอมรับนับถือ 4) การให

ความชวยเหลือ 5) การโนมนาวจิตใจ 6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี สำหรับแบบสอบถาม

เก่ียวบรรยากาศองคการในสถานศึกษามีโครงสรางประกอบดวย 1) นิเวศวิทยา 2) สภาพแวดลอม 

 3) ระบบสังคม และ 4) วัฒนธรรม  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 341 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครู 
ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทางไปรษณีย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา

จำนวน 320 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.84    
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ดวยวิธีการแจกแจง (frequency) และคารอยละ (percentage) วิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของ 

ผูบริหาร และบรรยากาศองคการในสถานศึกษา โดยใชคาเฉล่ีย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.) วิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและบรรยากาศองคการ 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r

xy
) วิเคราะห

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) โดยนำเสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D. = 0.72) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยการใหการยอมรับนับถือมากท่ีสุด (x̄ = 4.48, S.D. = 0.74) รองลงมา 
คือ การเขาสังคมไดดี (x̄ = 4.45, S.D. = 0.71) การโนมนาวจิตใจ (x̄ = 4.40, S.D. = 0.72) การรูจัก
ปรับปรุงแกไข (x̄ = 4.39, S.D. = 0.73) การใหความชวยเหลือ (x̄ = 4.38, S.D. = 0.76) การประสานงาน 
(x̄ = 4.38, S.D. = 0.72) และการมีความคิดริเริ่ม (x̄ = 4.33, S.D. = 0.69) ตามลำดับดังปรากฏ 
ในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 

                          (n = 320) 

  S.D.   
1.  4.33 0.69  7 

2.   4.39 0.73  4 

3.  4.48 0.74  1 

4.   4.38 0.76  5 

5.  4.40 0.72  3 

6.  4.38 0.72  6 

7.  4.45 0.71  2 

 4.40   0.72   
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.54, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ดาน และระดับมาก 1 ดาน โดยนิเวศวิทยาในองคการอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x̄ = 4.61, S.D. = 0.63) รองลงมาคือวัฒนธรรม (x̄ = 4.56, S.D. = 0.60) สภาพแวดลอม  

(x̄ = 4.53, S.D. = 0.63) ระบบสังคม (x̄ = 4.47, S.D. = 0.63) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัด 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

                       

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการ 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับการสราง
บรรยากาศองคการ (Y

tot
) มีคาอยูระหวาง 0.63-0.81 และมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับ

ปานกลางถึงระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในแตละตัวของพฤติกรรมผูนำของผูบริหารมีความสัมพันธกันอยู

ระหวาง 0.70-0.91 และมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูงถึงระดับสูงมากอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

                          (n = 320) 

  S.D.   
1.     4.61 0.63  1 

2.      4.53 0.63  3 

3.     4.47 0.63  4 

4.      4.56 0.60  2 

    4.54 0.62   
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและ 

  บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

  

พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร ซึ่งไดแก การโนมนาวจิตใจ (X
5
) การใหความชวยเหลือ (X

4
)  

การเขาสังคมไดดี (X
7
) การมีความคิดริเร่ิม (X

1
) และการใหการยอมรับนับถือ (X

3
) เปนตัวแปรซึ่งได

รับการคัดเลือกเขาสมการ และสามารถอธิบายความแปรปรวนของบรรยากาศองคการไดอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.708 ซึ่งแสดงวา 

การโนมนาวจิตใจ การใหความชวยเหลือ การเขาสังคมไดดี การมีความคิดริเร่ิม และการให 

การยอมรับนับถือ สงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา และสามารถทำนายบรรยากาศ
องคการในสถานศึกษาไดรอยละ 70.80 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี  

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ  

 
 

 
 (X

1) 

 
(X

2) 
 

(X
3) 

 
(X

4) 

  (
X 5

) 

 (X
6)   (
X 7

) 

 
  (

Y to
t) 

 (X1) 1.00        

 (X2) 0.84** 1.00       

 (X3) 0.78** 0.90** 1.00      

 (X4) 0.74** 0.84** 0.91** 1.00     

 (X5) 0.80** 0.80** 0.89** 0.89** 1.00    

 (X6) 0.80** 0.85** 0.85** 0.85** 0.90** 1.00   

 (X7) 0.70** 0.75** 0.82** 0.81** 0.84** 0.85** 1.00  

 (Ytot)  0.63** 0.70** 0.79** 0.80** 0.81** 0.76** 0.76** 1.00 
**   .01 

tot   =   1.76 + 0.29 (X5) + 0.16 (X4) + 0.16 (X7) – 0.11 (X1) + 0.14 (X3)  
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 

  ที่สงผลตอ บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม (Y
tot

) 

 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของ 

การวิจัยได ดังน้ี 

1. พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาพฤติกรรมผูนำของ 

tot   =   0.39 (X5) + 0.22 (X4) + 0.20 (X7) - 0.13 (X1) + 0.18 (X3) 

                                                                                                                  (n = 320) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 5 55.59 11.12 152.14* .00 

Residual 314 22.95 0.07   

Total 319 78.54    

 
b 

1.76 

Beta 
 

SEb 

0.12 

t 
14.54* 

Sig. 
.00 

  (X5) 0.29 0.39 0.06 4.66* .00 

  (X4) 0.16 0.22 0.06 2.59* .01 

   (X7) 0.16 0.20 0.04 3.43* .00 

  (X1) -0.11 -0.13 0.05 -2.49* .01 

  (X3) 0.14 0.18 0.06 2.16* .03 

R = 0.841                     R2 =  0.708                SEE.  =  0.270 
*  .05 
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ผูบริหารมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยการใหการยอมรับนับถือ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  

รองลงมา ไดแก การเขาสังคมไดดี การโนมนาวจิตใจ การรูจักปรับปรุงแกไข การใหความชวยเหลือ 

การประสานงานและการมีความคิดริเร่ิม ตามลำดับ เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีความรู

และประสบการณในการบริหารงานในระดับสูง อีกท้ังไดผานการฝกอบรมการเปนผูนำทำใหผูบริหาร

เขาใจพฤติกรรมผูนำมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญศรี แนะแกว (2551: 84) ซึ่งไดศึกษา

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัดชลบุรี พบวา 

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล และเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี โดยรวม 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเขาสังคมไดดี  

ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการประสานงาน ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการโนมนาวจิตใจ 

ดานการใหการยอมรับนับถือ และดานการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ และงานวิจัยของพรเทพ 

ทัศนสุวรรณ (2553: 108) ซึ่งไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีความคิดริเริ่ม การเขาสังคม การประสานงาน การยอมรับ

นับถือ การปรับปรุงแกไข การโนมนาวจิตใจ และการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ ทั้งนี้เพ่ือให 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จำเปนอยางย่ิงท่ีตองมี

ปจจัยสำคัญ ๆ ที่สงเสริมและสนับสนุนหลายประการ เชน ระบบบริหารบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งน้ี

ปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนผูที่ตองรับผิดชอบสูงสุดตองาน 

และเปนแกนนำในการขับเคล่ือนสถานศึกษาใหเดินหนาอยางแข็งแกรง ดังน้ันพฤติกรรมผูนำ 

ของผูบริหาร จึงเปนสิ่งสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

2. บรรยากาศองคการในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบรรยากาศองคการ

ในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน โดยนิเวศวิทยา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแก วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และระบบสังคม ตามลำดับ ทั้งน้ี จากพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 

แนวการจัดการศึกษามาตราที่ 24 ขอ 5 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ
แวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 

ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท 
ตาง ๆ จึงสงผลใหสถานศึกษาตาง ๆ สงเสริมบรรยากาศองคการในสถานศึกษาของตนเอง  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยชนก บุญมาก (2555: 85) ซึ่งไดศึกษาอิทธิพลภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่มีตอบรรยากาศองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอสองพี่นอง  
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา บรรยากาศองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อำเภอสองพี่นอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก และงานวิจัยของอภิชาต  นามมุงคุณ (2550: 123) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

ผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศองคการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศองคการในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดานพฤติกรรมที่ เนนงาน ดานพฤติกรรมที่ เนน 

ความสัมพันธ ดานพฤติกรรมที่เนนการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ดานบรรยากาศแบบเปดกวางและบรรยากาศแบบปลดเปล้ือง สวนดานบรรยากาศ 

แบบผูกมัดและบรรยากาศแบบปดก้ันไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งงานวิจัยของรพีพรรณ ชาติหาญ 

(2550: 77) ก็ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำเชิงปฏิรูปของผูบริหารกับมิติบรรยากาศ

องคการของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวัฒนานคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

เขต 2 โดยรวมอยูระดับคอนขางมาก ซ่ึงสอดคลองกับสุชาดา จนุบุษย (2549: 14) ท่ีกลาววา บรรยากาศ

องคการมีความสำคัญตอสมาชิกทุกคนท่ีทำงานอยูในองคการ ซึ่งบรรยากาศองคการท่ีดีจะมีผล 

ตอการท่ีสมาชิกจะมีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน มีความผูกพัน 

กับองคการ ทั้งนี้เมื่อมีบรรยากาศองคการท่ีดีก็สงผลใหครูและบุคลากรมีความมุงมั่นท่ีจะสรรคสราง

ผลงานคุณภาพ ทำใหสถานศึกษาประสบผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวได 

3. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปนอยพบวา 

การโนมนาวจิตใจ การใหความชวยเหลือ การเขาสังคมไดดี การมีความคิดริเร่ิม และการให 

การยอมรับนับถือ สงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทำนายบรรยากาศ
องคการในสถานศึกษา ไดรอยละ 70.80 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสรางบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 

ที่ดีนั้นตองขึ้นอยูกับบุคลากรในสถานศึกษาเปนหลัก และผูที่จะมีบทบาทมากท่ีสุดก็คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งจะเปนบุคคลสรางบรรยากาศในองคการใหเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติงานแลว  
งานจะดำเนินไปไดดวยดีบรรลุวัตถุประสงคแลวยังขึ้นอยูกับศิลปะในการบริหารงานของผูบริหาร 

ที่จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เมื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางเต็มที่ซึ่งจะสงผลตอความสำเร็จของสถานศึกษา
อยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี หวานสนิท (2551: 65) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  

มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกัน 

สูงมากกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน และอภิชาต นามมุงคุณ (2550: 123) ไดศึกษา 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศองคการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับบรรยากาศ

องคการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดานพฤติกรรมที่เนนงาน  

ดานพฤติกรรมท่ีเนนความสัมพันธ ดานพฤติกรรมท่ีเนนการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธกับบรรยากาศ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานบรรยากาศแบบเปดกวางและบรรยากาศแบบปลดเปล้ือง  

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา จำแนก 

เปนรายดานพบวา 

  3.1 พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการโนมนาวจิตใจที่สงผลตอบรรยากาศองคการ 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร 

สถานศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร

จึงจำเปนตองมีทักษะในการส่ือสารหรือการมีวาทะศิลปในการพูดหรือโนมนาวใหครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษาปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งถือวาเปนศาสตรหน่ึงท่ีผูบริหารทุกคนลวน 

มีกันอยูทุกคน การใชภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมและมีความเปนกันเองกับครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดความศรัทธาในตัวผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบูรชัย 

ศิริมหาสาคร (2549: 55-57) ซึ่งกลาวถึงคุณสมบัติของผูนำไวดานหน่ึงคือ การใชปยวาจา เปนผูฟง 

ที่ดี ใชวาจาสุภาพในการแสดงความคิดเห็น การสอนงานหรือการตักเตือนลูกนอง ใชคำพูดเชิง

สรางสรรค ชมเชยผูใตบังคับบัญชา ไมใชอารมณ ดวนสรุป วาจาเสียดสี ประชดประชัน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของวินัย ทิมยายงาม (2549: 61) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมและ 

รายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยดังน้ี การเขาสังคมไดดี  

การใหการยอมรับนับถือ การมีความคิดริเ ร่ิม การโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การให 
ความชวยเหลือ และการรูจักปรับปรุงแกไข ดังน้ันแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในดาน
การโนมนาวจิตใจ เปนสวนท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงในการท่ีจะนำสถานศึกษาไปสูความสำเร็จ 

ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.2  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการใหความชวยเหลือที่สงผลตอบรรยากาศองคการ 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ีเน่ืองจากการให 

ความชวยเหลือเก้ือกูลระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนการแสดง

ถึงความมีน้ำใจและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งผูบริหารกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

เมือ่อยูในองคการเดียวกันก็เปรยีบเสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน ซึง่ตองพ่ึงพาอาศัยซึง่กันและกัน

คนใดคนหน่ึงจะอยูโดยลำพังไมพ่ึงพาใครไมได ถาทุกคนใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันก็จะสงผลให 

การปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบูรชัย ศิริมหาสาคร (2549: 55-57) 

ซึ่งกลาวถึงคุณสมบัติของผูนำไวดานหน่ึงคือ ใหความเมตตา ดูแลลูกนองดวยความรักความเอาใจใส 
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ชวยเหลือดวยความเห็นใจ แนะนำส่ังสอนดวยความปรารถนาดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สกาวรัตน สูสุข (2547: 72) ที่ไดวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารอยูในระดับมากท้ัง 7 ดาน โดย 3 ลำดับแรก คือ การมีความคิดริเร่ิม  

การใหความชวยเหลือ และการใหการยอมรับนับถือ ดังน้ันแสดงใหเห็นวา ผูบริหารและครูให 

ความชวยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจะกอใหเกิดความรักและความไววางใจในการปฏิบัติงาน 

รวมกันดวยความเต็มใจเพื่อนำองคการสูความสำเร็จ 

  3.3  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการเขาสังคมไดดีที่สงผลตอบรรยากาศองคการใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารเปนผูที่มี

บทบาทสูงสุดในการบริหารงานในสถานศึกษา และนอกจากน้ียังตองมีการติดตอประสานงาน 

กับบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill, 1974:  

62-65) ที่วาลักษณะภาวะผูนำท่ีพึงประสงคคือ ความสามารถในการเขาสังคม เขากับคนทุกระดับ 

ไดดีโดยปราศจากอาการหวาดกลัว เคอะเขิน มีจิตวิทยาในการสนทนา ปรับตัวใหเขากับผูอื่นและ

เปนผูมีมารยาทสังคมท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรเทพ ทัศนสุวรรณ (2553: 108) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบวา บุคลากรมีความเห็นวา ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรมผูนำ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวามพีฤติกรรมผูนำในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับดงัน้ี ดานความคิดริเร่ิม ดานการเขาสังคม 

ดานการประสานงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานการปรับปรุงแกไขดานการโนมนาวจิตใจ  

และดานการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ ดังน้ันกลาวไดวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
ดานการเขาสังคมไดดี ทำใหครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เขามารวมดวย 

ชวยกันในการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดบรรยากาศองคการในการทำงานท่ีดี 

  3.4  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการมีความคิดริเร่ิมที่สงผลตอบรรยากาศองคการ 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แบบผกผัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

ผูบริหารเปนหัวเรือใหญในการบริหารงานเพ่ือใหองคการเดินไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการวางแผนระบบงานตาง ๆ ผูบริหารตองใชทักษะ กระบวนการในการคิดริเร่ิมงานใหม ๆ เพ่ือนำ

มาปรับใชกับการบริหารงานอยูเสมอ ๆ บวกกับการท่ีผูบริหารผานการพัฒนาในหลาย ๆ ดานมาเปน

อยางมาก เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานตาง ๆ มากมายทำใหผูบริหาร 
ไดพบเห็นส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ จึงเปนสวนหน่ึงในการนำมาปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill, 1974: 62-65) ที่วาลักษณะภาวะผูนำท่ีพึงประสงค

คือ มีความคิดริเริ่ม สามารถที่จะริเริ่มสิ่งใหมใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน มีจินตนาการท่ีจะ 
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สามารถนำไปประยุกตใหเกิดประโยชนแกสวนรวมได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกาวรัตน สูสุข 

(2547: 71) ไดศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารอยูใน
ระดับมากท้ัง 7 ดาน โดย 3 ลำดับแรก คือ การมีความคิดริเร่ิม การใหความชวยเหลือ และการให 

การยอมรับนับถือ ดังน้ันกลาวไดวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร การมีความคิดริเร่ิม เปนส่ิงที่ 

ผูบริหารควรมีการพัฒนาอยูเสมอเพ่ือเปนกลไกลสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศ

องคการท่ีดีในการสรางสรรคงานท่ีมีคุณภาพตอไป 

 3.5 พฤติกรรมผูนำของผูบริหารการใหการยอมรับนับถือท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบริหาร 

มีอำนาจเหนือสุดในการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา

ควรใหการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เชน การยอมรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษาอยางยุติธรรม ใหเกียรติครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการยกยองชมเชยครูและ

บุคลากรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจุมพล หนิมพานิช (2551: 71-74)  

กลาววาผูนำท่ีดีตองมีคุณลักษณะดังน้ี คือ เปนผูเชี่ยวชาญมีความรูความสามารถ มีความคิด

สรางสรรค มีการตัดสินใจที่ดี มีความสนใจเอาใจใสและคอยปกปองคุมครองผลประโยชน 

ของผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือมั่นในตนเอง มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ มีความกระตือรือรน 

 มีความอดทนและมีความยุติธรรม รวมถึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวินัย  

ทิมยายงาม (2549: 61) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูใน 

ระดับมาก เรียงลำดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอยดังน้ี การเขาสังคมไดดี การใหการยอมรับ
นับถือ การมีความคิดริเริ่มการโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การใหความชวยเหลือ และการรูจัก

ปรับปรุงแกไข ตามลำดับ จะเห็นไดวาถาผูบริหารสามารถทำใหครูและบุคลากรเกิดการยอมรับ

นับถือในตัวผูบริหารสถานศึกษาได ครูก็จะสามารถปฏิบัติงานดวยความเต็มใจสงผลใหสถานศึกษา
มีการพัฒนาบรรยากาศองคการในการทำงานท่ีดีตามมา  

  3.6  สำหรับการวิจัยคร้ังน้ีพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการประสานงาน และ

การรูจักปรับปรุงแกไข ไมสงผลตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารและครู
ในสถานศึกษามีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานอยูเสมอ ๆ จึงทำใหผูบริหาร

สถานศึกษาไมจำเปนตองคอยกระตุนหรือแนะนำในการปรับปรุงแกไข สวนการประสานงาน  

อาจดวยเน่ืองจากผูบริหารและครูทุกคนตางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูทุกคน จึงรูหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบของตนเองอยูเสมอ 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1  การมีความคิดริเร่ิม ผูบริหารควรสนับสนุนหรือเสนอโครงการใหม ๆ เพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาอยูเสมอ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานกาวหนา และควรเอาใจใส 

ในการหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตาง ๆ อยูเสมอ รวมถึงการเสียสละเวลา กำลังกาย กำลังใจ 

กับงานท่ีริเร่ิมใหมและควรแนะนำวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีกวาเดิมใหผูรวมงานไดนำไปปฏิบัติและ 

มีความสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 

  1.2  การใหการชวยเหลือ ผูบริหารควรใหกำลังใจและสนับสนุนเพ่ือนรวมงานเพ่ือใหกลา

เผชิญและแกไขปญหาดวยตนเอง ดูแลเอาใจใสทุกขสุขของผูรวมงานอยางท่ัวถึง พรอมที่จะให 

คำแนะนำชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน เพ่ือแกไขปญหาดานสมรรถภาพการทำงาน และแสดงความหวงใย 

และความผูกพันใหปรากฏเม่ือผูรวมงานประสบปญหาหรือมีความเดือดรอน จัดใหมีสวัสดิการ 

และบริการตาง ๆ ขึ้นในสถานศึกษาตามความเหมาะสม จัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

ใหแกเพ่ือนรวมงานตามความเหมาะสม ชี้แจงกับผูรวมงานไดทุกเวลาท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว   

  1.3 การประสานงาน ผูบริหารควรจัดทำโครงการลักษณะงานขอบขายของงานข้ันตอน

และระยะเวลาการปฏิบตัใิหผูรวมงานไดทราบและถือปฏิบตั ิสามารถประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม และชวยประสานงานในการแสวงหาบุคคลท่ีสามารถเปนผูนำในบางเร่ือง และ

สงเสริมใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการกำหนดวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายแผนงาน และ

โครงการของหนวยงาน จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหผูรวมงานไดทราบ และเขาใจกิจกรรมงานตาง ๆ  

  1.4 การรูจักปรับปรุงแกไข ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหกับผูรวมงาน ปรับปรุงวิธีการ

ทำงานใหดีขึ้น การสงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานไปประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู ความชำนาญในการทำงาน เปดโอกาสและสนับสนุนใหผูรวมงานไปศึกษาตอใหตรง

กับสายการปฏิบัติงาน และหาทางปรับปรุงแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนาของผูรวมงาน รวมถึง 

ผูบริหารตองสนใจและสงเสริมการเชิญวิทยากรมาเพ่ิมพูนความรูใหกับผูรวมงานหรือนักเรียน  

การเขาสังคมไดดี ผูบริหารควรจะไปพัฒนาตนเองโดยการเขาอบรม สัมมนาศึกษาดูงานเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเขาสังคมจากสถาบันอื่น ตลอดจนการศึกษาหาความรูและมีมนุษยสัมพันธและมี

อัธยาศัยท่ีดีกับเพ่ือนรวมอาชีพท่ัวไป และวางตัวใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมกิจกรรม 
หนวยงาน ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิตาง ๆ บาง รูจักสังสรรคเปนกันเองกับผูรวมงานนอกเวลา 

ตามโอกาสอันควร มีจิตใจกวาง เสียสละเวลาหรือทุนทรัพยสวนตัวเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาบรรยากาศองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

 

สรุป 
พฤติกรรมผูนำของผูบรหิาร สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน บรรยากาศองคการในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบรรยากาศองคการในสถานศึกษามีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมากท่ีสุดถึง 3 ดาน พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีเปนปจจัยสงผลตอบรรยากาศองคการ

ในสถานศึกษา เรียงอิทธิพลจากมากไปหานอยดังนี้ 1) การโนมนาวจิตใจ 2) การใหความชวยเหลือ 

3) การเขาสังคมไดดี 4) การมีความคิดริเร่ิม 5) การใหการยอมรับนับถือ เปนปจจัยท่ีสงผลตอบรรยากาศ

องคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ีพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร ซึ่งไดแก การโนมนาวจิตใจ  

การใหความชวยเหลือ การเขาสังคมไดดี การมีความคิดริเร่ิม และการใหการยอมรับนับถือ สามารถ

ทำนายบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

ไดรอยละ 70.80 
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