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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์และปัจจัย
บรรยากาศองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นครู 297 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ผูกพัน องค์การ ปัจ จั ยภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริห าร ปัจจัยวัฒ นธรรมองค์การลั กษณะ
สร้างสรรค์ และปัจจัยบรรยากาศองค์การ ซึ่งทั้ง 4 ตอนมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .42 .89 มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .88 - .93 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย , SD, simple correlation และ
multiple linear regression ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผูกพันองค์การและปัจจัยแวดล้อมในการ
ทางานของครูแต่ละปัจจัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับ ความผูกพันองค์การของครู ทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง
ส่ ว นปั จ จั ย วัฒ นธรรมองค์ก ารลั กษณะสร้ า งสรรค์มี ค วามสั มพั น ธ์กั บความผู ก พัน องค์ การของครู
ทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ปัจจัยบรรยากาศองค์การ
ด้านความอบอุ่นสนับสนุน ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ และ
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อความผูกพันองค์การอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันองค์การได้ร้อยละ 75.70
คาสาคัญ: ปัจจัยแวดล้อธในการทางาน, ควาธผูกพันองค์การของครู
๑

คณะศึกษาศาสตร์ ธหาวิทยาลัยบูรพา Auang_urai@hotmail.com
คณะศึกษาศาสตร์ ธหาวิทยาลัยบูรพา
๓
คณะศึกษาศาสตร์ ธหาวิทยาลัยบูรพา
๒

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๙๐ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน๒๖๖๒ มันวาคธ-

Abstract
The purposes of this research were to study 1) The working environment
factors affecting organization commitment of teachers under the Rayong Primary
Educational Service Area Office 2. The sample were 297 teachers under the Rayong
Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was a five rating
scales questionnaire devided to 4 set as followed, The organization commitment,
The transformation leadership, The creative organization culture and The
organization climate there were discrimination between .42 - .89 and reliabilities
between .88 - .93. Data were analyzed by mean, standard deviation, correlation
coefficient, and multiple linear regression analysis. The findings were as follows. 1)
The organization commitment and working environment factors of teachers as a
whole and each aspects, were at high level. 2) The organization commitment of
teachers had positive correlation at high level with the transformational leadership
factors, organization climate factors and had positive correlation at medium level
with creative organization culture factors at statistical significant .01. 3) The warmth
and support of organization climate factors, The affiliative of creative organization
culture factors and The inspiration motivation of transformational leadership factors
were effecting commitment of teachers under the Rayong Primary Educational
Service Area Office 2 with statistical significant level at .05 and could predict the
organization commitment of teachers at 75.70 percent.
Keywords: working environment factors, organization commitment of teachers
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บทนา
ควาธผูกพันองค์การ (Organizational Commitment) เป็นควาธรู้สึกของสธาชิกที่ธีต่อ
องค์การในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่า นิยธขององค์การ หากสธาชิกขาดควาธผูกพัน
องค์การจะส่งผลให้เกิดควาธสูญเสียขององค์การในรูปแบบต่างๆ เช่น สูญเสียทรัพยากรบุคคล การ
ลดลงของผลผลิต เสียเวลาในการคัดเลือกและฝึกอบรธบุคลากรใหธ่ โดยควาธผูกพันองค์การเป็นสิ่งที่
แสดงออกซึ่งสัธพันมภาพ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ถ้าบุคคลธีควาธผูกพันองค์การธากขึ้ น แนวโน้ธ
ที่จ ะโยกย้าย หรื อลาออกจากองค์การก็ล ดน้อยลง (ศิริวรรณ พิภ พ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Steers (1977: 46) พบว่า ควาธผูกพันองค์การ (Organizational Commitment)
สาธารถใช้ทานายอัตราการเข้า – ออกจากงาน (Turnover) ของสธาชิกในองค์การได้ ในการ
ปฏิบัติงาน ควาธผูกพันของบุคคลที่ธีต่อองค์การจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทมิภาพประสิทมิผลการทางาน
การสร้างควาธผูกพันองค์การให้เกิดขึ้นกับสธาชิกขององค์การจึงนับว่าเป็นสิ่งจาเป็นธาก โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งครู ซึ่งธีห น้ าที่และภารกิจ ในการพัฒ นาเยาวชนไปสู่ เป้าหธายที่กาหนด ในปัจจุบั นพบว่า
โรงเรียนหลายโรงเรียนธีสภาพอัตรากาลังครูขาดแคลนเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การเกษียณอายุ
ราชการปกติ การเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด การขอโอนย้าย การลาออก เป็นต้น ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น ผลสัธฤทมิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่าลง เนื่องจากธีครูไธ่เพียงพอ การ
เรียนการสอนไธ่ต่อเนื่อง ภาระงานครูเพิ่ธธากขึ้นนอกเหนือจากภาระงานการสอน อย่างไรก็ตาธจาก
ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่ธควาธผูกพันองค์การให้ธากขึ้นจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งเธื่อ บุคคลธี
ควาธผูกพัน องค์การสูงจะธีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่เป็นสธาชิกกับองค์ก าร (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2553)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาครูซึ่งเป็นบุคลากรทาง
การศึกษาที่สาคัญของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาระดับ ความผู กพั น องค์ การของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย แวดล้ อ มในการท างานของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทางานกับความผูกพันองค์การ
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
4. เพื่อศึกษาปัจจัย แวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตลอดจนสร้างสมการพยากรณ์ความผูกพัน
องค์การของครูจากปัจจัยแวดล้อมในการทางาน

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๙๒ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน๒๖๖๒ มันวาคธ-

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยในการทางาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของ
ครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต 2 โดยความผู ก พั น องค์ ก าร
(Organizational Commitment) ผู้วิจัยศึกษาตามแนวคิดของ Mowday, Porter and Steer
(1982: 28-43) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การยอมรับในเป้าหมายขององค์การ 2) การทางาน
อย่างเต็มความสามารถ และ 3) ความต้องการที่จะคงอยู่หรือเป็นสมาชิกขององค์การ ส่วนการศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) โดยศึกษาตามแนวคิดของ Bass and
Avolio (1994) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (2) ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ (3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ (4) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
2) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ (The Constructive Culture) โดยศึกษาตามแนวคิด
ของ Cooke and Lafferty (1989) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านมุ่งความสาเร็จ (2) ด้านมุ่ง
สัจการแห่งตน (3) ด้านมุ่งบุคคล และ (4) ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ และ 3) ปัจจัยบรรยากาศองค์การ
(Organizational Climate) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดของ Likert and Likert (1976); Steers
and Porter (1979); Kelly (1980) และ Dubrin (1984) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้าน
โครงสร้างองค์การ (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (3) ด้านการให้รางวัลตอบแทน และ (4)
ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2560 รวม
ทั้งสิ้น 1,302 คน และมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 297 คน โดย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 607-608) ใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้นในการแบ่ง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การหาค่าความสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson's simple correlation) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ความผูกพันองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2 และปัจจัยแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ปัจจัย
วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์และปัจจัยบรรยากาศองค์การ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก
2. ความสัมพันธ์ร ะหว่างปัจจัยแวดล้ อมในการทางานกับความผูกพันองค์การของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านในแต่ละ
ปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
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2.1 ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
องค์การของครูโดยรวมและด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านการมีอิทธิพล
อย่างมี อุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันองค์การของครู อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
องค์การของครูโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ปัจจั ยบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การของครู
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ยกเว้นด้านความอบอุ่น สนับสนุน อยู่ในระดับสูง และ
ด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 ปั จจั ยบรรยากาศองค์การ ด้านความอบอุ่นสนับสนุน (X3.4) ปัจจัยวัฒ นธรรม
องค์การลักษณะสร้างสรรค์ ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X2.4) และปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X1.2) ตามลาดับ ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของครู อย่างมี
นั ย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดั บ .05 และสามารถร่ว มกันพยากรณ์ความผู กพัน องค์การของครู สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ร้อยละ 75.70 โดยสามารถเขียนรูปแบบ
ของสมการการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Y / = .32 + .63 (X3.4 ) -.19 (X2.4 ) + .17 (X1.2 )
Z / = .65 (Z 3.4 ) - .18 (Z2.4 ) + .15 (Z1.2 )
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยธุ่งศึกษา ปัจจัยแวดล้อธในการทางาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ปัจจัยวัฒนมรรธองค์การลักษณะสร้างสรรค์และปัจจัยบรรยากาศ
องค์การ ที่ส่ งผลต่อควาธผูกพัน องค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถธศึกษา
ระยอง เขต ๒ สาธารถสรุปสาระสาคัญของผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. ความผูกพันองค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่อ งมาจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ทาให้ครูรู้สึกว่าตนเองมีส่วนสาคัญในการจัด
การศึกษาและรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายให้ไ ปปฏิบัติเป็นงานที่มีความสาคัญกับโรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครู ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
ทางานอยู่เสมอ สอดคล้องกั บแนวคิดของสมพร อ้นศรี (2554) ที่ให้ความเห็นว่า ความผูกพันต่อ
องค์การเป็นทัศนคติที่สาคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความผูกพันเป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการ
หรือความต้องการของสมาชิกกับเป้าหมายขององค์การ ถ้าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
องค์การและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ขององค์การซึ่งเป็นผลมาจาก
สมาชิกมีความรักความผูกพันต่อองค์การของตน ซึ่งผลการวิจัยแต่ละด้านมีประเด็นนามาอภิปราย
ดังนี้

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๙๔ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน๒๖๖๒ มันวาคธ-

1.1 ด้านการยอมรั บในเป้า หมายขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนนั้น การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
และผู้ปกครองเป็นสิ่งสาคัญในการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกล
ยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และมีการเผยแพร่ให้ชุมชนทราบถึง
เป้าหมายของโรงเรียนและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน มีการจัดการประชุมและสัมมนาเพื่ออภิปราย
เกี่ย วกับนโยบายมาตรการและแนวทาง การดาเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี
การศึกษา เพื่อสื่อสารเป้าหมายทางการศึกษาและมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน เกิดความขัดแย้ง
ในการทางานน้อยลงการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรรณ หลาผาสุข (2550)
ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตพื้นที่การศึกษา 1 ผลการวิจัย
พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตพื้นที่การศึกษา 1 ใน 3 ด้าน คือ
ด้านความศรัทธาต่อองค์การ ด้านความทุ่มเทต่อองค์การและด้านความจงรั กภักดีต่อองค์การโดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้ า นการท างานอย่ า งเต็ ธ ควาธสาธารถ โดยรวธอยู่ ใ นระดั บ ธาก ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องธาจากครูธีควาธตั้งใจจะใช้ควาธพยายาธอย่างเต็ธควาธสาธารถเพื่อผลสาเร็จของโรงเรียน โดย
จะเห็น ได้จากเวลาการทางานของครู ซึ่งเธื่อถึงเวลาเลิ กงาน ครูก็ยังธีควาธเต็ธใจที่จะอยู่ต่อเพื่อ
ทางานให้เสร็จ หรือนางานกลับไปทาต่อที่บ้านซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Buchanan (1974) กล่าว
ว่า บุคคลที่ธีควาธผูกพันต่อองค์การสูงจะเต็ธใจที่จะใช้ควาธพยายาธอย่างเต็ธที่ในการทางานให้กับ
องค์การ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของพิธพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่ธีผล
ต่อควาธผูกพันต่อองค์การของพนักงานมนาคารทิสโก้ จากัด (ธหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
มนาคารทิสโก้ จากัด (ธหาชน) ธีควาธผูกพันต่อองค์การโดยรวธอยู่ในระดับธาก ด้านการทุ่ธเทควาธ
พยายาธอย่างเต็ธควาธสาธารถเพื่อองค์การ ธีค่าเฉลี่ยธากที่สุด
1.3 ด้านควาธต้องการที่จะคงอยู่หรือเป็นสธาชิกขององค์การ โดยรวธอยู่ในระดับธาก
ทั้งนี้อาจเนื่องธาจากควาธผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงสัธพันมภาพระหว่างบุคคลกับ
องค์การ ถ้าคนยิ่งธีควาธผูกพันต่อองค์การสูงธากเท่าไหร่แนวโน้ธที่จะลาออกหรือทิ้งองค์การไปก็ลด
น้อยลงไปเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Buchanan (1974) กล่าวว่า ควาธภักดีในองค์การ
(Loyalty) เป็นการยึดธั่นในองค์การและปรารถนาที่จะเป็นสธาชิกขององค์การต่อไป นั้นเป็น 1 ใน 3
ขององค์ประกอบสาคัญของ ความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพร ขา
เจริ ญศักดิ์ (2553) ได้ศึกษาความผู ก พันต่อองค์การของครูโ รงเรี ยนสตรีม ารดาพิทัก ษ์ จันทบุ รี
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับ ความผูกพันต่อองค์การ
ของครูจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานในองค์การและความเชื่อและยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ตามลาดับ
2. ปั จจัย แวดล้อธในการทางานประกอบด้วย ปัจจัยภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร ปัจจัยวัฒนมรรธองค์การลักษณะสร้างสรรค์ และปัจจัยบรรยากาศองค์การ ปรากกฎผล ดังนี้

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๙๖ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน๒๖๖๒ มันวาคธ-

2.1 ปัจจัย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ทุกคนมี
พฤติกรรมการเป็นผู้นาสูง มีความเชื่อมั่นในตนเองในการทางาน มุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ เป็ น แบบอย่ างที่ดีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจั ยของนิศานาถ นนท์จุมจั ง
(2552) ได้ศึกษาภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2.2 ปั จ จั ย วั ฒ นธรรมองค์การลั กษณะสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นหน่วยงาน
ที่มีวัฒนธรรมองค์การในลักษณะของการให้ความสาคัญกับค่านิยมในการทางาน โดยมุ่งส่งเสริมให้
สมาชิกในองค์การมีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็นพี่น้องกัน ซึ่งทั้งหมด
นี้ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของสมาชิกในองค์ การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริลักษณ์ โตใหญ่
(2550) ทาการศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ กับความผูกพันต่อองค์การ และอัตราการขาดงาน
ของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท จัดจาหน่ายเครื่องมือวัด พบว่า พนักงานมีระดับการรับรู้
วัฒ นธรรมองค์ก ารโดยรวมอยู่ ใ นระดับ สู ง มีค วามผู ก พัน ต่อ องค์ การอยู่ใ นระดับ สู ง และการรั บ รู้
วัฒนธรรมองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ปัจจัยบรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้มีการจัดการ ประชุมและชี้แจงให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบถึง แผนการดาเนินงานที่ชัดเจนจึงทาให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานที่ตรงกัน เป็น
ผลให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2,
2560) ทั้งในส่วนของโครงสร้างองค์การ เช่น ขนาดขององค์การ การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ
มาตรฐานในการบริ ห ารงานขององค์ ก าร ความมั่ น คงขององค์ ก าร จั ด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
บรรยากาศความเป็นกันเองเอื้อให้เกิดการ แบ่งปันความมีน้าใจระหว่างบุคลากรเกิดบรรยากาศการ
ทางานที่อบอุ่น นั บ เป็ น หนึ่ งในปั จ จัยส าคัญที่ทาให้ บุคลากรรู้สึ กรักผู กพันกับเพื่อนร่ว มงานและ
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของอัจฉรา เฉลยสุข (2556) ได้ศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศ
องค์การที่ส่ ง ผลต่อ ความผู กพัน องค์การ คุณภาพการให้ บ ริการและความพึง พอใจ ของลู กค้าต่ อ
พนักงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ร ะหว่างปัจจัยแวดล้ อมในการทางานกับความผูกพันองค์การของครู
สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน
ดังนี้
3.1 ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
องค์การของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญาและด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคลมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การของครู
อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสานักงานเขตพื้นที่
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การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต 2 มี น โยบายและโครงการพั ฒ นาภาวะผู้ น าในการบริ ห าร
สถานศึ ก ษาและมุ่ ง เน้ น การบริ ห ารให้ ไ ด้ ผ ลส าเร็ จ ของงาน เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ทั ก ษะมี ค วามรู้
ความสามารถบริ ห ารจั ดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพส่ งผลถึ งคุณภาพผู้ เรีย นการบริห ารใน
องค์การให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญชนะ เมฆโต (2559) ที่
ได้ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ และการตั้งใจลาออก
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาบริษัทผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
3.2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
องค์การของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
กาหนดขอบเขตของงานและจัดทาระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทาให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เข้าใจแนวปฏิบัติที่ตรงกัน การประสานงานและการปฏิบัติงานจึงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งยัง
มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการ
อบรมเรียนรู้และนาแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาใช้ในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิเชษฐ์
ทรวงโพธิ์และคณะ (2553) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมองค์การกับแรงจูงใจ
ในการท างานของบุ ค ลากรกรมทรั พ ยากรน้ าบาดาล พบว่ า โดยรวมส่ ว นมากเห็ น ด้ ว ยว่ า กรม
ทรัพยากรน้าบาดาลมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาเร็จ ซึ่งเป็ นด้านหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์การลักษณะสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์กับภาพรวมของบุคลากรที่มีแ รงจูงใจในการทางานอยู่
ในระดับมาก
3.3 ปัจจัยบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ยกเว้นด้านความอบอุ่น สนับสนุน อยู่ในระดับสูง และด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีการส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหาการทางานด้วย
ตนเอง มอบหมายงานที่ตรงกับความถนัดของครูแต่ละคน ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทาให้บรรยากาศการทางานเป็นไปในทางที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทาให้ครูเกิดความ
อบอุ่นใจและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลิณี ศรีไมตรี (2558)
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการ
เป็น สมาชิกที่ดีขององค์ก าร ของคณาจารย์ต่างเจนเนอเรชั่น ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุบลราชธานี
พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การของคณาจารย์ต่างเจนเนอเรชั่นโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
4. ปัจจัยแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 3 ตัว
แปร คือ ปัจจัยบรรยากาศองค์การ ด้านความอบอุ่น สนับสนุน (X3.4) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ
ลักษณะสร้างสรรค์ ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X2.4) และปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X1.2) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันองค์การของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ร้อยละ 75.70 โดยมีประเด็นที่นามา
อภิปราย ดังนี้
4.1 ปัจจัยบรรยากาศองค์การ ด้านความอบอุ่น สนับสนุน (X3.4) ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์ก าร ทางบวกทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ผู้ บริ ห ารโรงเรียนในสั งกัด ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีการส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหาการทางานด้วยตนเอง มอบหมายงานที่ตรง
กับความถนัดของครูแต่ละคน มีระบบพี่เลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
เกิดบรรยากาศที่ดีอบอุ่นในการทางานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิมาภา จันทร์หอมกุล (2553) ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การความผูกพันในงานและความพึงพอใจ
ในชีวิตของบุคลากร สังกัดกรมสารบรรณทหารบกผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การที่
สามารถพยากรณ์ความผูกพันในงาน คือ ความอบอุ่นและการสนับสนุน และการมีส่วนร่วม โดยมี
อานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 14.0
4.2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X2.4) ส่งผลต่อ
ความผู ก พัน องค์ การทางลบทั้งนี้ อาจเนื่อ งมาจากโรงเรี ยนในสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ยังมีการบริหารแบบระบบอาวุโส ระบบอุปถัมภ์ มีความอะลุ่มอล่วยต่อ
กันอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่ง มีข้อดี คือ มีการรวมตัวกันได้ดี มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับดีมาก และไม่
ค่อยเกิดความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ระบบการบริหารและการปฏิบัติที่เน้นความสัมพันธ์กันมากเกินไป
จนขาดอาจความตระหนักด้านจริยธรรม คุณธรรมและผลสัมฤทธิ์ของงานแล้ว ความสัมพันธ์นี้ย่อมจะ
น าไปสู่ ก ารละเมิ ด ทั้ งในด้ านกฎหมาย ข้ อบั ง คั บ กฎระเบีย บ รวมทั้ง การกระทาทุ จริ ต คอรั ป ชั่ น
ตลอดจนเกิดการชิงดีชิงเด่นและการเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกลายเป็นเกิดการแบ่งพรรคพวก
แทน ส่งผลให้คนที่ตั้งใจทางานแต่ไม่มีพรรคพวกหรือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเกิดความคับข้องใจ ลาบากใจ
ขาดขวัญกาลังใจในการทางาน เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานลดลงและต้องการย้าย
หรือลาออกในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี แสงสว่าง (2550) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกรมราชทัณฑ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้าราชการระดับ 6 – 7 ของกรมราชทัณฑ์ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจั ย พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก ารที่มี ความสั ม พัน ธ์กั บสมรรถนะหลั กของ
บุคลากรในกรมราชทัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์การ
ลักษณะสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การลักษณะ
สร้างสรรค์ ส่งผลในทางลบกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกรมราชทัณฑ์
4.3 ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X1.2)
ส่งผลต่อความผูกพันองค์การทางบวกทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีการบริหารงานที่เป็นกระบวนการชัดเจน และแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวเองในการทางานจึงทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อมั่น การประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาให้แก่ครู ทาให้ครูเกิดความเคารพนับถือภาคภูมิใจเมื่อได้
ร่ว มงาน สามารถใช้พฤติกรรมผู้น าในการสอนหรือแนะนาให้ ครูมีขวัญกาลั งใจในการทางาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิศานาถ นนท์จุมจัง (2552) ทาการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นาแบบเปลี่ยน

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๙๘ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน๒๖๖๒ มันวาคธ-

สภาพของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารโรงเรียนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)
ส่งผลทางบวกกับความผูกพัน องค์การซึ่งเป็นผลให้ พฤติกรรมการปฏิบัติงานและประสิ ทธิผลของ
โรงเรียนดีขึ้นและมีค่าอานาจพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 43.20
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1.1 ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ข้อผู้บริหารควรให้การช่วยเหลือและให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของครูได้อย่าง
เหมาะสมนั้น ผู้บริหารควรเปิดใจรับฟังปัญหา หรือไถ่ถามถึง ปัญหาการในทางานและร่วมมือกับครู ใน
การหาทางแก้ไขที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ ครูได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โดยส่งเข้าร่วมการอบรม
พัฒ นาตนเอง ตามความถนั ดหรื อสนใจ ด้า นการสร้า งแรงบัน ดาลใจ ข้ อผู้ บริ ห ารช่ว ยไกล่ เกลี่ ย
ประนีประนอมอย่างเป็ นธรรม เมื่อครูมีปัญหาขัดแย้งกัน นั้น ผู้บริหารควรวางตัวเป็นกลาง มีความ
ยุติธรรม บริหารงานด้วยหลักประชาธิปไตย จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา ข้อผู้บริหารให้ความไว้วางใจและแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของครู นั้น
ผู้บริหารควรบริหารงานโดยการกระจายอานาจให้ครูได้ร่วมตัดสินใจ มีการสังเกตความสามารถในตัว
ครู แต่ ล ะคนและมอบหมายงานที่ ตรงกั บความถนั ด แสดงออกด้ว ยวาจาหรื อท่าทาง ในการรับ รู้
ความสามารถหรือผลงานของครู มีการยกย่องชื่นชมเมื่องานสาเร็จ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล ข้อ
ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ต่ อ ครู ทุ ก คนโดยยึ ด หลั ก ความเท่ า เที ย มนั้ น ผู้ บ ริ ห ารควรบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก
ประชาธิปไตย ปฏิบัติต่อครูทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เห็นคุณค่าในความรู้ความสามารถและแนวคิดของ
ครูทุกคน
1.2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ ด้านมุ่งความสาเร็จ ข้อคณะครูมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่ างเป็นระบบตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ นั้น โรงเรียนควรมีการประชุม
ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อให้การทางานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีการ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ด้านมุ่งสัจการแห่งตน ข้อครูมีอิสระในการสร้างสรรค์
งานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของตนนั้น โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ครูได้ พัฒนา
ความรู้ความสามารถตามที่ตนถนัด และนาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนส่งเสริมให้แรงจูงใจแก่ครูที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนางาน ด้านมุ่งบุคคล
ข้อสถานศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดี ความชอบอย่างเหมาะสม
และเป็ น ธรรมนั้ น โรงเรี ย นควรมีการจัดทาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีเกณฑ์การ
พิจารณาที่ยุติธรรมมีการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ ข้อผู้บริหารส่งเสริมให้ครู
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและภายนอกสถานศึกษานั้น ผู้บริหาร
ควรจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ไ ด้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข่าวสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้บริหารเองเมื่อ
ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่องค์การก็ควรเผยแพร่ให้แก่ครูทราบโดยเร็ว
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1.3 ปั จจั ย บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ข้อโครงสร้างการทางานของ
สถานศึกษามีความเหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงานนั้น โรงเรียนควรมีโครงสร้างการทางานที่ชัดเจน
และมีการประชุมชี้แจงให้ทุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ตนเอง ในขณะเดียวกันโครงสร้างการทางานนั้น
ควรมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็น ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ข้อผู้บริหารมีการกระจายอานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจไปสู่ ครูผู้รับผิดชอบงาน
อย่างเหมาะสมนั้น โรงเรียนควรจัดทาโครงสร้างองค์การที่มีการกระจายอานาจการบริหารงานไปสู่ครู
ผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการทางานอย่างสม่าเสมอ ผู้บริหาร
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานเป็นทีม มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ ยอมรับฟังและ
พิจารณาเหตุผลจากทุกๆ คน ด้านการให้รางวัลตอบแทนข้อ สถานศึกษามีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ที่ใช้พิ จารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง นั้น โรงเรียนควรจัดทาเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการ
เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ งโดยอิง จากหน่ ว ยงานต้ นสั งกั ด และมี การประชุ มชี้ แจงเกณฑ์ดั งกล่ า วให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ส่วนผู้บริหารควรมีความยุติธรรมและวางตัวเป็นกลาง ด้านความอบอุ่น สนับสนุน
ข้อสถานศึกษาจัดสวัสดิการบ้า นพักครูให้แก่ครูได้อย่างเพียงพอนั้น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญและ
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ต่อเขตพื้นที่ต้นสังกัด อาจมีการจัดกิจกรรมระดมทุนจัดหางบประมาณ
เพื่อจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้แก่ครูได้อย่างเพียงพอ
1.4 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์การ ด้านความอบอุ่น สนับสนุน
และปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลโดยตรงต่อความ
ผูกพันองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสนใจและสร้างบรรยากาศการทางานโดยใช้ภาวะผู้นาด้าน
การสร้างเสริมแรงบันดาลใจมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์การในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาปัจจัยบรรยากาศองค์การ ด้านความอบอุ่น สนับสนุนและ
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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