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บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน
กับความผูกผันตอองคกรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3
จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน อายุ และวุฒิทางการศึกษาของขาราชการครูรวมทั้งเพื่อศึกษาความสัมพันธ
และตัวแปรดานภาวะผูนําแบบผูรับใชที่สามารถทํานายความผูกผันตอองคกรของขาราชการครูโดยรวม กลุม
ตัวอยางไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3จํานวน 327 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลประกอบดวย คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที คาความแปรปรวนทางเดียว
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
2. ความผูกพันตอองคกรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 3 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
3. ความผูกพันตอองคกรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 3 จํ าแนกตามขนาดของโรงเรี ย นและอายุ แตกต างกั น อย า งมีนั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 ส ว นวุ ฒิ
ทางการศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. จากสมการพยากรณที่ดีที่สุดพบวา ตัวแปรพยากรณของภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหาร
โรงเรียนดานโนมนาวใจ (x5) ดานมุงมั่นการพัฒนาบุคลากร (x9) และดานบํารุงรักษาบุคลากร (x3) สามารถ
พยากรณความผูกพันตอองคกรของขาราชการครูโดยรวมไดรอยละ 38.00 และสามารถรวมกันทํานายไดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานเปนดังนี้
)
= 2.19 + .20(x5)+ .15(x9) + .16(x3)
Y
∧
Z
= .26(x5)+ .20(x9)+ .21(x3)
คําสําคัญ : ภาวะผูนําแบบผูรับใช/ ความผูกผันตอองคกร
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Abstract

The purposes of this research were to study and compare the level and relation
between servant leadership of school administrator and organizational commitment of
teacher under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3, as classified by size of
school, age and education, as well as to the variables on servant leadership factors that can
predict all aspects of organizational commitment of teacher. The sample consisted of 327
teachers under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. The instrument used for
the study were a set of five-scale questionnaire. The statistics devices used in analyzing the
data included mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, Pearson product-moment
correlation coefficient and Stepwise multiple regression analysis.
The findings were as follows:
1. Servant leadership of school administrator under Kalasin Primary Educational
Service Area Office 3 were rated at a high level.
2. Organizational commitment of teacher under Kalasin Primary Educational Service
Area Office 3 were rated at a high level.
3. Organizational commitment of teacher under Kalasin Primary Educational Service
Area Office 3, as classified by size of school and age were found statistically significant
difference at .05 level but educational certificate was found no significance.
4. According to the best prediction equation, it indicated that servant leadership
of the Persuasion (x5) Commitment to the growth of people (x9) and Healing (x3) could be
used as predictor for organizational commitment of teacher as a whole at 38.00 percent
with statistical significance of .05, The raw data and The standard scores predictable
equation could be written as follows:
= 2.19 + .20(x5)+ .15(x9)+ .16(x3)
∧
= .26(x5) + .20(x9) + .21(x3)
Z
Keywords : Servant Leadership/ Organizational Commitment
บทนํา

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยังยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทรัพยากรของ
ประเทศที่มีอยูใหเ ขมแข็งและมี พลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสราง
ปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนในเชิงสถาบัน สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นขององคกรตางๆ จึง
ไดใหความสําคัญกับรูปแบบของการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนวิสัยทัศนและรูปแบบ
การเปนผูนําของผูบริหารดังนั้นมาตรฐานของผูบริหารสถานศึกษาจึงไดถูกบรรจุไวในมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หนา 1)
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหใชในสวนของผูบริหารสถานศึกษา
คือ มาตราที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งในตัวบงชี้ที่
8.1 ระบุไววาผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มเพื่อที่จะพัฒนาผูเรียนและองคกรใหไปสู
เปาหมาย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิผล สามารถบรรลุไดทั้งเปาหมาย สนองตอบตอความตองการ ความพึงพอใจของผูเรียนและสังคมนั้น
เปนเรื่องยากที่จะประสบความสําเร็จ (ชฎากาญจน เจริญชนม, 2553, หนา 2) ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัยที่สําคัญ
ที่จะทําใหพนักงานเกิดความผูกพัน ซึ่งจะทําใหองคกรเฟองฟู คือ ความเปนผูนํา (Macik-Frey, Quick, &
Cooper, 2009)
ความผูกพันตอองคกรของครูเปนกลไกสําคัญและมีบทบาททางออมตอประสิทธิผลของนักเรียน
(Dee et al, 2006; Rosenholtz, 1985) เนื่องจากความผูกพันตอองคกร สามารถใชเปนเครื่องมือในการ
พยากรณหรือทํานายพฤติกรรมของคนในองคกรได คนในองคกรที่มีความผูกพันตอองคกรสูง มีแนวโนมที่จะ
อยูกับองคกรนานกวา มีขวัญกําลังใจ ทุมเท และเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหองคกรบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว ทั้งยังมีความสนใจที่จะเขารวมกิจกรรมขององคกร มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทํางาน
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย มีความเชื่อมั่นในวัตถุประสงคขององคกร และมีความเต็มใจที่จะใชความพยายาม
ในการทํางานเพื่อองคกรรวมทั้งมีความพยายามจะทําใหผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีตลอดเวลา เปนการ
แสดงความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางบุคคลกับองคกร ผลักดันใหบุคคลเต็มใจอุทิศตนเพื่อสรางสรรคองคกร
ใหอยูในสภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน เพราะความรูสึกรักและเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับองคกร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ประสบกับปญหาการโยกยายสถาน
ปฏิบัติงานของครูดวยในปการศึกษา 2554-2556ไดมีการขอโยกยายทั้งคํารองขอยายภายในเขต และนอกเขต
ในปการศึกษา 2554 ภายในเขต 80 คํารอง ภายนอกเขต 115 คํารอง ในปการศึกษา 2555ภายในเขต 81
คํารอง ภายนอกเขต 128 คํารอง และ ในปการศึกษา 2556ภายในเขต 84 คํารอง ภายนอกเขต 130 คํารอง
สวนการขอลาออกมีการสงคํารอง 9 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3, 2556)
ซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ครูในสถานศึกษาตางๆ ไดตั้งความหวังไววาผูบริหารจะเปนเพื่อนที่
ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน คอยเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา แตในชีวิตจริงกับพบวาผูบริหารอยูในตําแหนงของ
ผูบังคับบัญชาที่มีลักษณะเล็งผลเลิศแตหงุดหงิดงายฉะนั้นลักษณะของความสัมพันธแบบสบายๆเปนกันเอง
ชวยเหลือเชื่ อใจกั นและเสมอต นเสมอปลายจึงหาไดยากและผูบริหารก็คาดหวังใหครูป ฏิบัติงานให ไดมาก
กวาเดิมแตไดรับการชวยเหลือจากครูนอยลงทําใหเกิดทัศนคติที่ไมตรงกันระหวางครูและผูบริหาร ไมวาจะ
เกี่ยวกับ เรื่องการประเมิ นผลนักเรียนการประเมิ นผลครูการจัดองคกรในโรงเรีย นหรือการจัดชั้นเรียนของ
นักเรี ยนซึ่งกอใหเกิด ความตรึงเครี ยด ความริษยาและความขัดแยง ทั้ งทางวิชาการและส วนตั ว แทนที่จ ะ
สรางสรรคสิ่งดีงาม เชน ความถอยทีถอยอาศัยและความกาวหนาทางอาชีพขาดความรักและสามัคคีในองคกร
ทําใหมีการเขียนขอโยกยายสถานปฏิบัติงานงานทั้งของครูและผูบริหารสถานศึกษาจํานวนมาก
จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหาร
โรงเรียนที่สงผลตอความผูกพันของผูบังคับบัญชาหรือไม เพื่อพยากรณความผูกพันตอองคกรของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 เพราะองคกรที่ประสบผลสําเร็จมิไดคาดหวัง
เพียงแคตองการใหครูปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเทานั้น แตยังคาดหวังใหครูมีความรูสึกที่ดี มีความยึดมั่น
ผูกพันกับองคกร เสมือนเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีความตั้งใจเสียสละที่ยอมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน
มีความพรอมทั้งความรูทักษะและพฤติกรรมอีกทั้งบุคลากรตองมีคุณภาพมีความรักองคกรมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติ
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หนาที่ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําแบบผูรับใช และเปนประโยชนในพัฒนาเสริมสรางความผูกพัน
ในองคกรเกิดประสิทธิผลสูงสุดของสถานศึกษาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาภาวะผู นํ า แบบผู รั บ ใช ข องผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความผู ก พั น ต อ องค ก รของข า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารกับความผูกพันตอองคกรของ
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3
4. เพื่อพยากรณความผูกพันตอองคกรของขาราชการครูจากภาวะผูนําแบบผูรับใช สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3
สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ
เขต 3 อยูในระดับมาก
2. ความผูกพันตอองคกรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 3 อยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 มีความสัมพันธกันในทางบวก
4. ความผู กพันตอองคกรของขา ราชการครูจากภาวะผูนําแบบผูรับใช สังกัดสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 ไดแกตัวแปร ดานการโนมนาวใจ ดานการมุงมั่นการพัฒนาบุคลากร
และดานบํารุงรักษาบุคลากร
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใ ชในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได แก ข าราชการครู สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 ปการศึกษา 2556จํานวน 2,053คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกําหนด
กลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970, pp.607-610) ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้นจํานวน 327คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประเภทและลักษณะของเครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ประกอบดวยคําถาม
ทั้งหมด 3 ตอน ใชสําหรับถามครูในกลุมตัวอยางที่ผานการเลือกมา
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ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ในสวนที่วัด
ความรูสึกหรือความคิดเห็นนั้นใชตัวเลือก 5 ระดับ แบงเปน 3 ตอน ในกลุมตัวอยางที่ผานการเลือกมา รายละเอียด
ของคําถามแตละตอนเปนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบโดยถามขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวยางในเรื่องขนาด
ของโรงเรียนซึ่งไดแก ขนาดของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดใหญ, โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก
อายุ ไดแก ไมเกิน30 ป,31-40 ป,41-50 ปและ51 ปขึ้นไป และวุฒิทางการศึกษาของขาราชการครูซึ่งไดแก
ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เรื่องภาวะผูนําแบบรับใชของผูบริหารโรงเรียน โดยอาศัยแนวคิดของ
กรีนลีฟ (Greenleaf, 2003อางถึงใน สมุทร ชํานาญ, 2554) ซึ่งประกอบดวย 10 ดาน คือ 1) เปนผูฟงที่ดี
2) การยอมรับและเห็นอกเห็นใจ 3) การบํารุงรักษาบุคลากร 4) มีความตระหนักรู 5) การโนมนาวใจ 6) การสราง
มโนทัศนขององคกร 7) การมองการณไกล8) มีจิตบริการ9)มุงมั่นการพัฒนาบุคลากร และ 10) สรางสรรค
ชุมชน มีจํานวนประเด็นคําถามทั้งสิ้น 70 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เรื่องความผูกพันตอองคกร วัดจาก3องคประกอบหลัก โดยอาศัยแนวคิดของ
อัลเลนและเมเยอร (Allen & Meyer, 1997) ประกอบดวย3 ดาน คือ 1) ความผูกพันทางดานความรูสึก 2)
ความผูกพันทางดานการคงอยู 3)ความผูกพันดานบรรทัดฐานขององคกร มีจํานวนประเด็นคําถามทั้งสิ้น18 ขอ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระดับภาวะผูนําแบบรับใชของผูบริหารโรงเรียน
โดยอาศัยแนวคิดของ กรีนลีฟ (Greenleaf, 2003 อางถึงใน สมุทร ชํานาญ, 2554) และความผูกพันตอองคกร
โดยศึกษาจากแนวคิดของอัลเลนและเมเยอร (Allen & Meyer, 1997)
2. นําแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสรางขอคําถามในแบบสอบถามตามเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ระดับภาวะผูนําแบบรับใชของผูบริหารโรงเรียน โดยอาศัยแนวคิดของ กรีนลีฟ (Greenleaf, 2003 อางถึงใน
สมุทร ชํานาญ, 2554) ซึ่งประกอบดวย 10 ดาน คือ 1) เปนผูฟงที่ดี 2)การยอมรับและเห็นอกเห็นใจ 3)การ
บํารุงรักษาบุคลากร 4) มีความตระหนักรู 5) การโนมนาวใจ 6) การสรางมโนทัศนขององคกร7)การมองการณ
ไกล8)มีจิตบริการ 9)มุงมั่นการพัฒนาบุคลากร และ 10)สรางสรรคชุมชน สวนความผูกพันตอองคกร ศึกษา
จากแนวคิดของอัลเลนและเมเยอร (Allen & Meyer, 1997)ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ความผูกพันทางดาน
ความรูสึก 2)ความผูกพันทางดานการคงอยู 3)ความผูกพันดานบรรทัดฐานขององคกร จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่สรางเสร็จแลว เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองแลว
พิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
3. นําขอคําถามในแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว นําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกตองตามเนื้อหาและการใชภาษาซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. นําขอคําถามสรางเปนแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งประกอบไปดวย
การหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item Discrimination) ของขอคําถามแตละขอของแบบสอบถาม ตอนที่ 2
ภาวะผูนําแบบรับใชของผูบริหารโรงเรียน ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .51 - .87 และตอนที่ 3
สอบถามความผูกพันตอองคกรไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .54 - .86 และหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหา
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คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ.99 และ
.95 ในตอนที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
5. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช และหาคาความเชื่อมั่นแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา
ตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรั บกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับแลวให
คะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) ของลิเคิรท (Likert, 1967, pp. 90-95)
2. บันทึกขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
สําเร็จรูปทางสถิติ และนําผลที่ไดไปวิเคราะหโดยใชเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2554, หนา 166)
3. เกณฑคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ในสวนนี้ผูวิจัยระบุคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามเกณฑของ
พาลเลนท (Pallant, 2005, p. 126 อางถึงใน ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2552, หนา 130)
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล และสาระสําคัญของผลการศึกษาไดดังนี้
1. ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก
สรางสรรคชุมชน มุงมั่นการพัฒนาบุคลากร และการโนมนาวใจ
2. ความผูกพันตอองคกรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมและรายดานพบวา อยูในระดับ มาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกไดแก
ความผูกพันทางดานความรูสึก ความผูกพันดานบรรทัดฐานขององคกร และความผูกพันทางดานการคงอยู
3. ความผูกพันตอองคกรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานของความผูกพันดานบรรทัดฐานของ
องคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความผูกพันทางดานความรูสึกและดาน
ความผูกพันทางดานการคงอยูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนที่มีอํานาจพยากรณความผูกพันตอองคกรของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสิน ธุ เขต 3 เรียงลําดับจากตัวแปร
พยากรณที่ดีที่สุด คือ ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนดานการโนมนาวใจ ( )ดานการมุงมั่นการ
พัฒนาบุคลากร ( ) และดานบํารุงรักษาบุคลากร ( )โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณสะสมของตัวแปร
พยากรณ ทั้ง 3 ตัวแปรเทากับ .62 และตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร รวมกันสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกร
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 ได 38.00เปอรเซ็นตอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อนําคาสถิติตัวแปรพยากรณที่ดีสุดมาสรางสมการพยากรณ ไดสมการ
พยากรณสมการคะแนนดิบ ดังนี้
= 2.19 + .20 (การโนมนาวใจ) + .15(มุงมั่นการพัฒนาบุคลากร) + .16 (การบํารุงรักษาบุคลากร)
และในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
= .26(การโนมนาวใจ) + .20(มุงมั่นการพัฒนาบุคลากร) + .21(การบํารุงรักษาบุคลากร)
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อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการศึกษาคนควาขอมูล ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 ผูวิจัยได
แยกอภิปรายตามวัตถุประสงคและสมมติฐานในการศึกษาคนควา ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย
3 ลําดับแรกไดแก สรางสรรคชุมชน มุงมั่นการพัฒนาบุคลากร การโนมนาวใจซึ่งภาวะผูนําเปนพฤติกรรม
สวนตัวของบุคคลที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายยุคล (Yukl, 2002, p.2) และเปนกระบวนการ
ที่มีอิทธิพลในการจูงใจและปฏิสัมพันธใหทุกคนในองคกรเขาใจและมุงมั่นในอุดมการณขององคกร (สัมมา รธนิธย,
2553, หนา 14) ปจจุบันความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามเปลี่ยนแปลงไปมากจากใน
อดีตการบริหารงานที่เนนการควบคุมกลายมาเปนการมอบหมายอํานาจการแขงขัน กลายเปนการใหความ
รวมมือการเนนรางวัลที่เปนวัตถุสิ่งของกลายเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนให
ผูตามสามารถพั ฒนาศักยภาพของตนเองใหเ ปนผูนําไดมากกวาที่จะใชตําแหนงเพื่อการควบคุมหรือจํากั ด
ความสามารถของผูตามผูบริหารจึงหันมาใหความสําคัญกับภาวะผูนําแบบผูรับใช ซึ่งเปนภาวะผูนําที่สามารถ
มองขามประโยชนสวนตนเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ผูตามตองการ ดาฟท(Daft, 2005) ลักษณะสําคัญของภาวะผูนํา
แบบผูรับใชประกอบดวย การเปนผูฟงที่ดี (Listening) การยอมรับและการเห็นอกเห็นใจ (Acceptance and
Empathy) การบํารุงรักษาบุคลากร (Healing) การมีความตระหนักรู (Awareness) การโนมนาวใจ (Persuasion)
การสรางมโนทัศนขององคกร (Conceptualizing) การมองการณไกล (Foresight) การมีจิตบริการ (Stewardship)
การมุงมั่นการพัฒนาบุคคล (Commitment to the growth of people) การสรางสรรคชุมชน (Building
Community) วอง (Wong, 2005 อางถึงใน สมุทร ชํานาญ, 2554, หนา 207) ภาวะผูนําแบบผูรับใชเปนกฎ
ธรรมชาติเปนหลักการที่ไมเปลี่ยนแปลงแนวคิดของภาวะผูนําแบบนี้เปนแนวคิดพื้นฐานที่เกิดจากใจไมไดจาก
ภายนอกและอํานาจของภาวะผูนําแบบผูรับใชจะมาจากภายในตัวบุคคลซึ่งเปนเรื่องของภายในสูภายนอก
(Covey, n.d. cited in Lawrence, 2002) ผูบริหารขององคกรควรจะมีภาวะผูนําแบบผูรับใช เพราะภาวะ
ผูนําของผูบริหารเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีสวนในการกําหนดความอยูรอดและความเจริญเติบโตของ
องคกร (ภารดี อนันตนาวี, 2553, หนา 77-78) และงานวิจัยของ เจียระไน ไชยนา (2553)ไดศึกษาภาวะผูนํา
แบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําแบบ
ผูรับใชของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดย
ภาพรวมและจําแนกรายดานอยูในระดับมาก
2. ความผูกพันตอองคกรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 3 โดยรวมและรายดานพบวา อยูในระดับ มาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกไดแก ความ
ผูกพันทางดานความรูสึก ความผูกพันดานบรรทัดฐานขององคกร และความผูกพันทางดานการคงอยูความ
ผูกพันตอองคกรเปนความรูสึกของบุคคลที่รูสึกผูกพันตอองคกร มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร
(เตือนใจ พันสีมา, 2553, หนา 24) ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรโดยมีความเชื่อทัศนคติดานบวก
ตอองคกร (Steers and Porter, 2011) เปนความเต็มใจของพนักงานที่จะอยูกับองคกรตอไปในอนาคตซึ่งจะ
สงผลกระทบตอความเชื่อในภารกิจและเปาหมายองคกรหรือบริษัทและมีความเต็มใจ ที่จะใชความพยายาม
ทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร และตั้งใจทํางานอยางตอเนื่อง (Newstron and Keith,1998, p.198)
เห็นไดวาเมื่อถึงยุคสมัยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรสําคัญที่สงผลใหองคกรเกิดความมั่นคงนั่นคือ “ความ
ผูกพัน” หรือ “Commitment” ทั้งนั้นเพราะความผูกพันเปนตัวผสานความเปนหนึ่งเดียวกันขององคกร
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สมาชิกมักจะมีความรูสึกรักองคกรภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความรูสึกรวมกับองคกร
สูงและทําตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ทําใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังกอใหเกิด
การยึดเหนี่ยวในคุณคาของคุณงามความดีซึ่งกันและกัน การดําเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ถาสามารถจูงใจให
บุคลากรมีความกระตือรือรนตอหนาที่ที่ไดรับหมอบหมาย หวงใยตอความสําเร็จและความกาวหนาขององคกร
3. ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันในทางบวก
อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การบริหารองคกรที่มีประสิทธิผล นอกเหนือจากการ
บริหารจัดการที่ดีแลวยังตองอาศัยแนวคิดรูปแบบภาวะผูนํารวมสมัยที่เนนการทํางานในลักษณะที่เกี่ยวกับการ
ชวยเหลือผูอื่นใหประสบความสําเร็จในวัตถุประสงค รวมดวยการอํานวยความสะดวก การพัฒนาของแตละ
บุคคล การเสริมพลังอํานาจ และการทํางานรวมกันที่เปนความมั่นคงของสุขภาพและสวัสดิการระยะยาวของ
ผูตามซึ่งลักษณะดังกลาวเปนแนวคิดของภาวะผูนําแบบผูรับใช การปฏิบัติตนใหผูตามไดประจักษในการรับใช
จะสามารถลดความไมพอใจในการทํางานและ เปนธรรมชาติของผูนําที่มีความรูสึกผูกพันกับการใหบริการผูอื่น
เมื่อบุคลากรในองคกรมีความเขาอกเขาใจกัน เกิดความรักความเขาใจภายในองคกร บุคลากรในองคกรมีความ
ผูกพันตอองค ทําใหองคกรประสบความสําเร็จในที่สุดสอดคลองกับ เดิรก และคณะ (Dirk V. D., et al,2013)
ไดทําการศึกษาความสัมพันธและความแตกตางของภาวะเปนผูนําคนรับใชและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
ความผูกพันตอองคกร โดยไดทําการศึกษาศึกษาเชิงลึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอองคกรระหวางภาวะเปนผูนํา
แบบผูรับใชและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบวา ทั้งภาวะเปนผูนําแบบผูรับใชและภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร และความผูกพันตองาน แตอยางไรก็ตามทั้ง
ภาวะผูนําแบบผูรับใชและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลที่แตกตางกันโดย ผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจ
ในภาวะเปน ผู นํา คนรั บใช ส วนผู บริ หารมีความพึงพอใจในภาวะผู นํา การเปลี่ ยนแปลง และสอดคล องกั บ
พัฒนพงษ ตราชู (2555, หนา 72) ศึกษาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารกับความผูกพันตอองคกร
ในโรงเรีย นสังกั ด เมื องพั ทยา ซึ่งพบวา ความสัมพั น ธร ะหว างภาวะผู นํ าแบบเปลี่ย นสภาพของผูบ ริ หารกั บ
ความผูกพันตอองคกรของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนที่มีอํานาจพยากรณความผูกพันตอองคกรของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสิน ธุ เขต 3 เรียงลําดับจากตัวแปร
พยากรณที่ดีที่สุด คือ ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนดานการโนมนาวใจ ดานการมุงมั่นการพัฒนา
บุคลากร และดานบํารุงรักษาบุคลากร แนวคิดพื้นฐานของภาวะผูนําแบบผูรับใชเปนการบําเพ็ญตนเปนผูให
มุงปกครองหรือทํางานเพื่อผูอื่น เอาใจใสบริการ จัดสรร สังเคราะห อนุเคราะหใหผูอื่นไดรับประโยชนสุข
ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกข และใหการสนับสนุนแกผูทําดี
การเสียสละไมเห็นแกตัวโดยสามารถเสียสละความสุขสวนตน ภาวะผูนําแบบผูรับใชจึงมีความสําคัญตอคน
ทุกคน สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถพยากรณถึงความผูกพันตอองคกรได ซึ่งสอดคลองกับ
Van Dierendonck&Nuijten (2011)ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบผูรับใชที่สงเสริมการมีตอสวนรวมในการ
ทํางานและความมุงมั่นของอารมณ ซึ่งการวิจัยไดแสดงใหเห็นภาวะผูนําแบบผูรับใชดานบวกคาดการณการมี
สวนรวมในการทํางาน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการวิจัยครั้งนี้พบวา ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนที่ดานสรางสรรคชุมชน
มุงมั่นการพัฒนาบุคลากร และการโนมนาวใจเปนพฤติกรรมที่สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรไดมาก
ที่สุด จึงควรมีการสงเสริม สนับสนับสนุน เพื่อที่จะทําใหการบริหารงานในโรงเรียนเพื่อใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งนี้พบวา ภาวะผูนําแบบผูรับใชดานการมีจิตบริการของผูบริหารโรงเรียนและ
ความผูกพันทางดานการคงอยูของขาราชการครูอยูในลําดับสุดทาย จึงควรมีการจัดการสงเสริมและพัฒนาใน
ดานนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผูนําแบบอื่นๆ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบใหเปนแนวทางในการ
บริหารงานตอไป
2. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือแบบผสมและมีการเก็บขอมูล
ที่หลากหลายเขารวมดวย เชน การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและขอมูลที่ไดมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของพฤติกรรมผูนําแบบตางๆ
4. ควรศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส งผลต อความผู กพั น ของข าราชการครู ห รื อบุ คลากรทางการศึ กษาใน
โรงเรียน
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