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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2) ความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
และ 3) ความสัมพันธระหวางการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 28 โรง มีผใู หขอ มูลโรงเรียนละ 8 คน ประกอบดวยหัวหนากลุม สาระ
การเรียนรู 4 คน และครูในกลุม สาระการเรียน 4 คนรวมทัง้ สิน้ 224 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม ตามแนวคิดของไลเด็นและมาสลิน (Liden, &Maslyn)
และความผูกพันตอองคการ ตามแนวคิดของเมเยอรและอัลเลน (Meyer & Allen) สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล
คือ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1) การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ 3) การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม
และความผู ก พั น ต อ องค ก ารของครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครปฐม มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวก
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

153

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและความผูกพันตอองคกรของครู
วีรพงษ พวงเล็ก, ประเสริฐ อินทรรักษ

Abstract
The purposed of this research were to determine: 1) leader-member exchange of teachers
of secondary school in Nakhon Pathom province, 2) Organizational commitment of teacher of
secondary school in Nakhon Pathom province, and 3) the relationship between leader-member
exchange and organizational commitment of teachers of secondary school in Nakhon Pathom
province. The samples were consisted of 28 schools in Secondary Educational Service Area Office
9. The respondents composed of head of learning area and 4 teachers, 224 totally. The instrument
was a questionnaire on leader-member exchange based on the theory of Liden, &Maslyn, and
organizational commitment of teachers based on the theory of Meyer & Allen. The statistics for
analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s
product-moment correlation coefficient.
The findings of this study were as follows: 1)The leader-member exchange of teacher i of
secondary school in Nakhon Pathom province in overall and aspects were at a height level. 2) The
organizational commitment of teacher of secondary school in Nakhon Pathom province in overall
and aspects were at a height level. 3) The relationship between leader-member exchange and
organizational commitment of teacher of secondary school in Nakhon Pathom province was found
at .01 level of statistical significance.
บทนํา
“ครู” คือทรัพยากรที่มีความสําคัญตอความ
สําเร็จของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนจะบรรลุเปา
หมายไดตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและปฏิบัติ
งานใหเหมาะสมกับวิสยั ทัศนและพันธกิจของโรงเรียน
ซึ่งผูบริหารมีสวนสําคัญในการบริหารงานโรงเรียนให
ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะงานดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหครูมีความรักและความผูกพัน
ตอองคการ (Organizational Commitment) โดยให
มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนเพื่อใหทํางาน
ไปสูเปาหมายของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําใหครูเกิดความผูกพันตอองคการไดนั้น
ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีภาวะผูนํา ซึ่งรูปแบบ
ภาวะผู  นํ า ของผู  บ ริ ห ารมี อ ยู  ห ลากหลายประเภท
แตการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับผูต าม (Leader-Mem
ber Exchange: LMX) ถือไดวาเปนรูปแบบภาวะผูนํา
ที่มีความนาสนใจเปนอยางมากในโรงเรียน เนื่องจาก

เปนการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียน
หรือหัวหนางานกับครูผสู อนซึง่ เปนผูป ฏิบตั กิ ารดําเนิน
งานตางๆ ในโรงเรียนใหสําเร็จลุลวง (Jaiswal &Dhar,
2016: 58-79)
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของครูในปจจุบนั
คือครูจะตองปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสาน
ความรวมมือกับผูปกครองบุคคลในชุมชน และหรือ
สถานประกอบการเพื่ อ ร ว มกั น พั ฒ นาผู  เ รี ย น
การบริการสังคมดานวิชาการ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามที่
ไดรับมอบหมาย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2552: 59) เชน งานธุรการและงาน
สารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานงบประมาณ งานพัสดุ
และการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
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(เอื้อมพร หลินเจริญ, สิริศักดิ์ อาจวิชัย, และภีรภา
จันทรอินทร, 2552: 45-82) ซึ่งจากการวิจัยเรื่องเหตุ
แหงทุกขที่นําไปสูความสิ้นหวังในการปฏิบัติหนาที่
ของครูไทยของศูนยพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ครู พบวาปญหาที่
ไดรบั มอบหมายอืน่ ทีน่ อกเหนือจากการสอนทีม่ ากเกิน
ไปทําใหครูไมสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางเต็ม
ที่ และปญหาจากการบริหารโรงเรียนและความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจ
และการปฏิบัติหนาที่ของครูผูที่อยูใตบังคับบัญชา
นอกจากนี้ ยั ง พบว า ข า ราชการครู สั ง กั ด กระทรวง
ศึกษาธิการเขารวมโครงการเกษียณอายุในป 2555
จํานวน 9,118 คน และในป 2556 จํานวน 12,801 คน
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2555 กับป 2556 แลว
พบวามีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ 3,683 คน คิดเปนอัตราเพิม่ จาก
เดิมรอยละ 40.39(“ขาราชการแหเออรลี่รีไทรคลังเท
7.5 หมืน่ ล.ถายเลือด,” 2555, น. 4) ทัง้ นีม้ คี รูโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 9 เขารวมโครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด ปงบประมาณ 2556 จํานวน 77 ราย และมีการ
ยายโรงเรียนรวมทัง้ สิน้ 40 ราย (สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 9, 2556: 2 – 11) นอกจากนี้
ในปงบประมาณ 2559 ยังพบจํานวนการยายโรงเรียน
จํานวน 38 คน และลาออกจากราชการจํานวน 4 คน
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9,
2560) ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ควรพิจารณาและใหความสนใจตอการบริหารงาน
บุคคล และสงเสริมใหครูมีความผูกพันตอองคการ
อันจะทําใหครูอยากทํางานตอกับโรงเรียนและดําเนิน
งานตางๆ ออกมาจากใจ ซึ่งทําใหมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานที่ดีตอไป
จากขอมูลขางตนผูบริหารสถานศึกษาหรือ
หัวหนาควรบริหารงานโดยใชภาวะผูนําแบบการแลก
เปลี่ ย นระหว า งผู  นํ า กั บ ผู  ต าม (Leader-Member
Exchange: LMX) เพือ่ เปนการสรางสัมพันธภาพทีด่ ใี ห

เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เนื่องจากเมื่อหัวหนาใหความ
ชวยเหลือ คอยเอาใจใส และสนับสนุนการทํางาน
แกครูผูเปนผูตามในโรงเรียน ครูก็จะเกิดความผูกพัน
ต อ องค ก าร (Organizational Commitment)
และตอบแทนดวยความเปนมิตรและใหความเต็มใจใน
การทํางานทัง้ งานทีอ่ ยูใ นบทบาทและนอกภาระหนาที่
ที่กําหนด ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวาเปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันระหวางบุคคลทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ ตี อ กัน (Blanc
& González-Romá, 2012: 534-544)
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
การแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับผูต ามและความผูกพัน
ต อ องค ก ารของครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
นครปฐมเพื่ อ เป น ข อ มู ล แก ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
และผูเกี่ยวของไดนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชกับ
นโยบายบริ ห ารงานบุ ค คลและการพั ฒ นาองค
การทางการศึกษาใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาของการวิ จั ย
ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้
1. เพื่อทราบการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา
กั บ ผู  ต ามของครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
นครปฐม
2. เพือ่ ทราบความผูกพันตอองคการของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
3. เพื่ อ ทราบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและความผูกพันตอ
องคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
สมมติฐานการวิจัย
การแลกเปลี่ ย นระหว า งผู  นํ า กั บ ผู  ต าม
มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ความผู ก พั น ต อ
องคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
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ขอบเขตของการวิจัย
ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย นํ า แ น ว คิ ด
เชิงระบบ (Lunenburg & Ornstein, 2007: 31-33)
ประกอบดวยปจจัยปอน (Inputs) กระบวนการแปรรูป
(Transformation Process) และผลผลิต (Outputs)
มาเปนกรอบในการพัฒนางานวิจยั เนือ่ งจากเปนระบบ
ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาเพราะทําให
เห็ น ถึ ง ข อ มู ล ย อ นกลั บ ของระบบที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนโดยทีก่ าร
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม (Leader-Member
Exchange)เปนการปฏิบัติภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ซึ่งอยูใน
ขั้นกระบวนการแปรรูปของแนวคิดเชิงระบบทั้งนี้การ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามเปนทฤษฎีที่อธิบาย
ถึงภาวะผูนํากับผลที่ตามมา (Outcome) โดยพัฒนา
มาจากทฤษฎีบทบาท (Role Theory) และทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory)
ซึ่งเชื่อวาผูนําจะปฏิบัติตอผูตามแตละคนไมเหมือน
กัน จึงกอใหเกิดคุณภาพของการแลกเปลี่ยน (Quality of Exchange) ที่แตกตางกัน โดยผูตามที่อยูใน
กลุมที่มีคุณภาพการแลกเปลี่ยนสูงก็จะไดรับความ
ไววางใจและการสนับสนุนตาง ๆ จากผูนํา จึงทําให
เกิดความผูกพัน (Commitment) ระหวางผูนําและ
ผูตามขึ้น อันทําใหผูตามมีพฤติกรรมการทํางานตอบ
สนองความคาดหวังของผูน าํ ตอบแทนในสัมพันธภาพ
ที่ดีที่ผูนํามอบให (Liden&Maslyn, 1998: 43-72)
ซึ่งเปนผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปหรือการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามทั้งนี้การแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตามประกอบไปดวยองคประกอบ
4 มิติ ไดแก ความจงรักภักดี (Loyalty) การนับถือ
ความเปนมืออาชีพ (Professional Respect) การรวม
กันสรางผลงาน (Contribution) และความชอบพอ
(Affect) และความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของ
ของอัลเลนและเมเยอร (Allen & Meyer, 1990: 1-18)
ประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ความผูกพัน

ดานจิตใจ (Affective Commitment) ความผูกพัน
ดานความคงอยูกับองคการ (Continuance Commitment) และความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative
Commitment)
ประชากร
ประชากรในการวิ จั ย คื อ โรงเรี ย นมั ธ ยม
ศึกษาในจังหวัดนครปฐมที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จํานวนทัง้ สิน้ 29 โรงเรียน
โดยจําแนกตามอําเภอในจังหวัดนครปฐมทัง้ 7 อําเภอ
ดังนี้ 1) อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 8 โรงเรียน
2) อําเภอสามพราน จํานวน 4 โรงเรียน 3) อําเภอ
พุทธมณฑล จํานวน 2 โรงเรียน 5) อําเภอกําแพงแสน
จํ า นวน 3 โรงเรี ย น 6) อํ า เภอนครชั ย ศรี จํ า นวน
6 โรงเรียน 7) อําเภอบางเลน จํานวน 4 โรงเรียน
และ 4) อําเภอดอนตูม จํานวน 2 โรงเรียน
กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ โรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครปฐมที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยาง
ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970:
607-610) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 28 โรงเรียน หลัง
จากนั้นผูวิจัยทําการเลือกตัวอยางแบบแบงแประเภท
(Stratified Random Sampling) โดยใชอําเภอเปน
ประเภทในการเลือกตัวอยางตามสัดสวนของจํานวน
โรงเรียนในแตละอําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม
8 โรงเรียน อําเภอสามพราน 4 โรงเรียน อําเภอพุทธ
มณฑล 2 โรงเรียน อําเภอกําแพงแสน 3 โรงเรียน
อําเภอนครชัยศรี 6 โรงเรียน อําเภอบางเลน 4 โรงเรียน
และอําเภอดอนตูม 1 โรงเรียนและเนื่องจากตัวแปร
การแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับผูต ามเปนตัวแปรทีเ่ กิด
จากความสัมพันธของบุคคล 2 ฝายที่มีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางผูน าํ กับผูต ามอยางใกลชดิ ผูว จิ ัยจึงไดกาํ หนด
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ผูใหขอมูลที่เปนคูความสัมพันธกัน คือ หัวหนาและครู
ในกลุม สาระการเรียนรูโ รงเรียนละ 8 คน ประกอบดวย
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนละ 4 คน และครู
ในกลุ  ม สาระการเรี ย นรู  โ รงเรี ย นละ 4 คน ดั ง นั้ น
จึงมีผูใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 224 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน (Xtot) คือ การแลกเปลี่ยน
ระหวางผูน ํากับผูต าม (Leader-Member Exchange)
ตามแนวคิดของไลเด็นและมาสลิน (Liden, &Maslyn,
1998: 43-72) ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
ความจงรักภักดี (Loyalty) การนับถือความเปนมือ
อาชีพ (Professional Respect) การรวมกันสรางผล
งาน (Contribution) และความชอบพอ (Affect)
2. ตั ว แปรตาม (Ytot) คื อ ความผู ก พั น
ตอองคการ (Organizational Commitment) ตามแนวคิด
ของอัลเลนและเมเยอร (Allen & Meyer, 1990: 1-18)
ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ความผูกพัน
ดานจิตใจ (Affective Commitment) ความผูกพันดาน
การคงอยูกับองคการ (Continuance Commitment)
และความผู ก พั น ด า นบรรทั ด ฐาน (Normative
Commitment)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 1 ฉบับ
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษาสู ง สุ ด ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นป จ จุ บั น กลุ  ม
สาระการเรียนรู และระยะเวลาที่ทํางานกับโรงเรียน
โดยมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให
จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นระหว า งผู  นํ า กั บ ผู  ต าม

ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของไลเด็นและมาสลิน
(Liden, &Maslyn, 1998: 43-72) ประกอบด ว ย
ขอคําถามจํานวน 27 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดของอัลเลนและเมเยอร (Allen & Meyer,
1990: 1-18) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 21 ขอ
ทั้ ง นี้ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ตอนที่ 2
และตอนที่ 3 เปนแบบสอบแบบมาตรวัดประมาณคา
(Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) โดยมี 5 ระดับ
ตั้งแต นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
ทั้งนี้ไดกําหนดการใหคาคะแนน โดยให 1 คะแนน
สําหรับผูตอบนอยที่สุด จนกระทั่ง 5 คะแนนสําหรับ
ผูตอบมากที่สดุ
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
และนําผลที่ไดจากการศึกษามาสรางและปรับปรุง
เครือ่ งมือโดยการปรึกษากับอาจารยผคู วบคุมวิทยานิพนธ
ขั้ น ตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ ย งตรง
ของเครือ่ งมือโดยนําเสนอตอผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน 5 ทาน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) แลววิเคราะหดัชนีความสอดคลอง IOC
(Index of Item – Objective Congruence)
โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไป
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2545: 249)
และปรับปรุงแกไขขอคําถามบางขอตามขอเสนอแนะ
ของผูท รงคุณวุฒิ ซึง่ คาคะแนน IOC ของแบบสอบถาม
มีคาระหวาง 0.80 – 1.00
ขัน้ ตอนที่ 3 นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใช (Tryout) กับโรงเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน
4 โรงเรียน โดยผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 8 คน
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รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 32 คน
ขัน้ ตอนที่ 4 นําแบบสอบถามทีไ่ ดรบั กลับคืน
มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยการคํานวณ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) ได ค  า ความเชื่ อ มั่ น
ของแบบสอบถามการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับผูต าม
เทากับ .906 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ
เทากับ .883 และแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .923 ซึ่งมีคามากกวา .07 นั่นหมายความ
วาเครื่องมือความเชื่อมั่น สามารถนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อการวิจัยได (Grorge&Mallery, 2009: 54)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร เ พื่ อ ทํ า ห นั ง สื อ ข อ
ความอนุเคราะหไปยังผูอ าํ นวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห
ในการเก็บขอมูลกับหัวหนาและครูในกลุม สาระการเรียนรู
ของโรงเรียน จากนั้นผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามความคิดเห็นดวยตนเอง
สถิติที่ใชในการวิจัย
ผู  วิ จั ย ใช ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห ข  อ มู ล
ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
สวนตัวของผูต อบแบบสอบถามความคิดเห็น สถิตทิ ใี่ ช
คือ ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหการแลกเปลี่ยนระหวาง
ผู  นํ า กั บ ผู  ต ามและความผู ก พั น ต อ องค ก ารของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช คือ

คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970: 87)
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและความผูกพันตอ
องคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ใชการวิเคราะหคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหผลการวิจยั สามารถสรุปผล
การวิจัยไดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห ส ถานภาพ
ของผูต อบแบบสอบถาม พบวา ผูต อบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง โดยมีจํานวน 154 คน คิดเปน
รอยละ 68.75 มีอายุมากกวา 45 ปขึ้นไปมากที่สุด
โดยมีจาํ นวน 81 คิดเปนรอยละ 36.16 สวนใหญจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี 129 คน คิดเปนรอยละ
57.59 ทั้งนี้มีตําแหนงเปนหัวหนาและครูในกลุมสาระ
การเรียนรูเปนจํานวนเทากัน คือ 112 คน คิดเปน
รอยละ 50.00 สังกัดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวั ฒ นธรรมเป น จํ า นวนมากที่ สุ ด
โดยมีจาํ นวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และทํางาน
กับโรงเรียนปจจุบันเปนระยะเวลาระหวาง 5 - 12 ป
เปนจํานวนมากที่สุด โดยมีจํานวน 85 คน คิดเปน
รอยละ 37.95
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิม
เลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ปรากฏผลรวมดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
(n = 28)
µ¦Â¨Á¨¸É¥¦³®ªnµ¼oÎµ´¼oµ¤
ݔҧ
4.17
4.39
4.33
4.36
4.32

1. ªµ¤¦´£´¸ (X1)
2. µ¦¦nª¤´¦oµ¨µ (X2)
3. ªµ¤°¡° (X3)
4. µ¦´º°ªµ¤Á}¤º°°µ¸¡ (X4)
¦ª¤ (Xtot)

จากตารางที่ 1 พบวา กลุม ตัวอยางมีการแลก
เปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( = 4.32, S.D. = .41) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอย ไดแก ดานการรวมกันสรางผลงาน มี
คามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( = 4.39, S.D. = .42)
รองลงมา ไดแก ดานการนับถือความเปนมืออาชีพ

¦ª¤
S.D.
.57
.42
.46
.43
.41

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

( = 4.36, S.D. = .43) ลําดับถัดมา ไดแก ดาน
ความชอบพอ ( = 4.33, S.D. = .46) และดานความ
จงรักภักดีมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( = 4.17,
S.D. = .57) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอ
องคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ผูว จิ ยั วิเคราะหโดยใชคา มัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลรวมดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
(n = 28)
ªµ¤¼¡´n°°rµ¦
1. ªµ¤¼¡´oµ·Ä (Y1)
2. ªµ¤¼¡´´oµµ¦°¥¼n´°rµ¦ (Y2)
3. ªµ¤¼¡´oµ¦¦´µ (Y3)
¦ª¤ (Ytot)
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ݔҧ
4.33
3.93
4.39
4.22

¦ª¤
S.D.
.48
.63
.44
.44

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
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จากตารางที่ 2 พบว า กลุ  ม ตั ว อย า งมี
ความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก
( = 4.22, S.D. = .44) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอย ไดแก ความผูกพันดานบรรทัดฐาน มีคามัชฌิม
เลขคณิตมากที่สุด ( = 4.39, S.D. = .44) รองลงมา

ไดแก ความผูกพันดานจิตใจ ( = 4.33, S.D. = .48)
และลําดับสุดทาย ไดแก ความผูกพันดานการคงอยูก บั
องคการ ( = 3.93, S.D. = .63) ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ
ระหวางการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและ
ความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ปรากฏผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและความผูกพันตอองคการ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
(n = 28)
´ªÂ¦

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

(Xtot)

(Y1)

.496**

.494**

.464**

.466**

.552**

(Y2)

.486**

.386**

.456**

.416**

.508**

(Y3)

.406**

.399**

.326**

.327**

.416**

(Ytot)

.542**

.491**

.490**

.472**

.576**

**¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

จากตารางที่ 3 พบวาการแลกเปลีย่ นระหวาง
ผู  นํ า กั บ ผู  ต าม (X tot) และความผู ก พั น ต อ องค ก าร
(Ytot) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
(r = .576) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และเมือ่ พิจารณาความสัมพันธระหวางการแลกเปลีย่ น
ระหวางผูนํากับผูตามและความผูกพันตอองคการ
ของครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครปฐม
ในรายดาน พบวาการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับผูต าม
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมในระดับ
ปานกลางทุกดาน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ดังปรากฏในตารางที่ 3

การอภิปรายผล
จากขอคนพบของการวิจัยสามารถนํามา
อภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวาการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตามของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายดานอยูใ นระดับ
มาก ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาหัวหนากลุม สาระการเรียนรู
กับครูผสู อนมีการทํางานรวมกันมานาน ซึง่ จากผลการ
วิเคราะหสถานภาพของของผูตอบพบวามีระยะเวลา
ระหวาง 5 - 12 ป เปนจํานวนมากที่สุด จึงอาจทําให
ทั้งคูเกิดสัมพันธภาพที่มีใหแกกัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของเกร็นและสแกนดูรา (Graen&Scandura,
1987: 175-208) ที่ไดอธิบายวากระบวนการเกิดการ
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แลกเปลี่ยนและการพัฒนาความสัมพันธกับสมาชิก
ภายในกลุ  ม งาน จํ า เป น ต อ งอาศั ย ระยะเวลา
ในการสร า งประสบการณ ที่ ดี ร  ว มกั น จะเกิ ด ความ
ไวเนื้อเชื่อใจและแนวคิดของลูเนนเบิรก (Lunenburg,
2010: 1-5)ที่กลาววาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา
กับผูตามเปนพื้นฐานมาจากความเชื่อและความไว
วางใจในการทํางานซึง่ กันและกันทีม่ กี ารสะสมการทํางาน
รวมกันมาเปนระยะเวลาหนึง่ เพือ่ สะสมประสบการณการ
ทํางานทีด่ รี ว มกันระหวางหัวหนาและลูกนอง เมือ่ หัวหนา
มีการใหความชวยเหลือจุนเจือ สนับสนุน และเอาใจใส
การทํางานของลูกนองหรือครูในกลุมสาระการเรียนรู
ฝายครูผูที่ไดรับการเอื้อเฟอและการสนับสนุนก็จะมี
การตอนแทนโดยใหความเคารพนับถือ รักใคร และมี
พฤติกรรมใหความรวมมือในการทํางานตาง ๆ ดวย
ความเต็มใจเปนการตอบแทน
2. จากผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอ
องค ก ารของครู ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
นครปฐมโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาหัวหนากลุมสาระการเรียนรูกับครูผูสอน
ได ทํ า งานที่ โ รงเรี ย นมาเป น ระยะเวลาหนึ่ ง จนเกิ ด
ความรูสึกเปนพวกเดียวกับโรงเรียน มีความภูมิใจ
ในหนาที่การงาน จนยอมรับและยึดมั่นในเปาหมาย
ของโรงเรียน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของเมาเดยพอรเตอร
และสเตียร (Mowday& Steers, 1982: 3-5) ที่กลาว
ว า การที่ บุ ค ลากรได ทํ า งานมาระยะหนึ่ ง จะเกิ ด
ความผูกพันกับองคการ โดยทีบ่ คุ ลากรจะมีความเชือ่ มัน่
และยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ พรอม
กับตองการอยูร ว มเปนสมาชิกขององคการตอไป นอกจาก
นีย้ งั สอดคลองกับแนวคิดของสเปกเตอร (Spector) ที่
กลาววาการที่บุคลากรยอมรับเปาหมายขององคกร
และมีความตั้งใจปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ
เพื่อองคการ และมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน
รวมกับองคการตอไปนั้น บุคลากรจําเปนตองทํางาน
รวมกับองคการมาระยะหนึ่งจนเกิดความรูสึกรวม

ทีเ่ ปนความภูมใิ จและรูส กึ เปนสวนหนึง่ ขององคการ อีก
ทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของชิตชัย บุญเทียม (2557:
88) และระวีวรรณ ศรีคต (2558: 75-90) ที่พบวา
ความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยูใ นระดับมาก และเมือ่
พิจารณาเปนรายดานพบทุกดานก็อยูใ นระดับมากเชนกัน
3. ผลการวิจยั พบวาการแลกเปลีย่ นระหวาง
ผู  นํ า กั บ ผู  ต ามและความผู ก พั น ต อ องค ก ารของครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว
กลาวไดวา หากหัวหนาและครูในกลุม สาระการเรียนรูม กี าร
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามในระดับสูง หัวหนา
และครูก็จะมีความผูกพันตอองคการมากขึ้นไปดวย
แตในทางกลับกันหากมีการแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับ
ผูตามในระดับตํ่า ก็จะมีความผูกพันตอองคการนอย
ตามไปด ว ยเช น กั น ที่ เ ป น เช น นี้ อ าจเป น เพราะว า
เมือ่ หัวหนาและครูในกลุม สาระการเรียนรูไ ดรว มงานกัน
มาในระยะเวลาหนึ่ง จนสามารถเรียนรูพฤติกรรม
การทํางานรวมกันและประเมินถึงความสัมพันธที่มี
ระหวางกันได หากเกิดความชอบพอกันทัง้ ในเรือ่ งการ
ทํางานและเรื่องสวนตัว จนเต็มใจรวมกันสรางผลงาน
รวมกันและไดเห็นถึงความสามารถทั้งดานวิชาการ
และความตั้งใจในการทํางานของกันและกันจนกลาย
เปนความนับถือในความเปนมืออาชีพของกันและกัน
ก็อาจทําใหทงั้ คูไ ดเกิดความผูกพันตอองคการทัง้ ความ
ผูกพันดานบรรทัดฐานที่ยึดกฎระเบียบของโรงเรียน
เป น ที่ ตั้ ง ในการทํ า งาน ตลอดจนทํ า งานภายใต
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู รวมถึงเกิดความผูกพันดานการ
คงอยูก บั องคการ เพราะวาเมือ่ ไมมปี ญ
 หาในการทํางาน
และมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต  อ กั น ระหว า งหั ว หน า งาน
และเพือ่ นรวมงานก็อาจทําใหไมอยากยายหรือออกจาก
โรงเรียนแหงนี้ เพราะอาจเกรงวาหากยายไปทํางานที่
อืน่ แลวอาจจะตองสูญเสียผลประโยชนตา ง ๆ ทัง้ ดาน
สวั ส ดิ ก ารที่ ต นจะได รั บ และที่ ทํ า งานใหม หั ว หน า
และเพือ่ นรวมงานอาจไมมกี ารแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ
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กับผูตามที่มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวเชนนี้ จนทําใหครูเกิดความผูกพัน
ดานจิตใจเพราะรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
แห ง นี้ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นครอบครั ว ที่ มี ค วามอบอุ  น
จนคิดวาโรงเรียนแหงนีม้ คี วามหมายและความสําคัญ
ตอชีวิตของตน จึงทําใหยินดีทุมเทการทํางานตาง ๆ
เพือ่ ประโยชนของโรงเรียน ซึง่ สอดคลองกับทฤษฎีการแลก
เปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ของ
เบลา (Blau, 1964: 230-352) ทีก่ ลาววาการแลกเปลีย่ น
ทางสังคมเปนการแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากความตองการ
และผลประโยชนสวนตัวของปจเจกบุคคลเปนหลักที่
เปนการผสมผสานกันทัง้ ในลักษณะอยางเปนทางการ
และอยางไมเปนทางการ โดยทีท่ งั้ ผูน าํ และผูต ามมีการ
ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและ
กัน มีความไวเนือ้ เชือ่ ใจกันในระดับสูง จนทําใหผตู ามมี
ความรูส กึ วาตนมีคณ
ุ คากับองคการ และมีความผูกพัน
ตอองคการ เนื่องจากวาผูตามรูสึกวาตนเองเปนคน
ในองคการ หากแตเมือ่ ไดเรียนรูก ารทํางานรวมกันแลว
ทั้งคูมีลักษณะการทํางานที่ไมสอดคลองกัน หรือมี
ความขัดแยงกัน ก็อาจทําใหตา งฝายตางเบือ่ หนายจน
อาจทําใหเกิดความผูกพันตอองคการลดลงและอยาก
ออกจากงานหรือยายโรงเรียนไดและยังสอดคลองกับ
งานวิจยั ของเกาเด็ตและเทรมเบลย (Gaudet& Tremblay, 2017: 1-13) และมอนทานิ เคราซี และแวนเดิน
เบิรก (Montani, Courcy, &Vandenberghe, 2017:
1-13) ซึ่งพบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
ซึ่ ง ยิ่ ง หากผู  นํ า กั บ ผู  ต ามมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี ต  อ กั น
ก็จะยิ่งทําใหมีความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้นเชนกัน

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลจากการวิจัยพบวา การแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจั ง หวั ด นครปฐม โดยภาพรวมและรายด า น
อยูใ นระดับมาก โดยทีด่ า นการความจงรักภักดีมคี า มัชฌิม
เลขคณิตนอยที่สุด ดังนั้น หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ควรพัฒนาใหเกิดความจงรักภักดีระหวางกันและกัน
มากขึ้น โดยหยิบยื่นความชวยเหลือครูในกลุมสาระ
การเรียนรูทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว ตลอดจน
แสดงออกใหครูในกลุมสาระเห็นถึงความปรารถนา
ดีที่มีให และปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลายทั้ง
ตอหนาและลับหลังเพื่อใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจซึ่ง
กันและกัน และเมื่อครูในกลุมสาระสัมผัสถึงความ
ปรารถนาดี นั้ น ได อ ย า งจริ ง ใจก็ จ ะแสดงออกด ว ย
การใหความชวยเหลือทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
ตอบแทนกลับคืนมาเชนกัน
2. ผลจากการวิจัยพบวา ความผูกพันตอ
องคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยที่ความ
ผูกพันดานการคงอยูกับองคการมีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด และเมื่อพิจารณารายขอคําถามในประเด็น
“หากฉันออกจากโรงเรียนแหงนี้ไป ชีวิตฉันคงไมมี
ความสุข” และขอคําถาม “ไมมเี หตุผลใดๆ ทีฉ่ นั จะตอง
ออกจากโรงเรียนแหงนี้” พบวามีคามัชฌิมเลขคณิต
เปน 2 ลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารควรดําเนินการ
หาสาเหตุที่ทําใหครูในโรงเรียนมีความคิดเชนนั้น และ
รีบดําเนินการแกไขปรับปรุงสรางใหครูมีความสุขหรือ
ความพึงพอใจในการทํางานในโรงเรียน และอยากคง
อยูกับโรงเรียนตอไป
3. ผลจากการวิจัยพบวาการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตามและความผูกพันขององคการ
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย และการอภิ ป รายผลการ ของครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครปฐม
วิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจั ยเสนอขอเสนอแนะเปน มีความสัมพันธกนั ทางบวก ดังนัน้ ผูบ ริหารหรือหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูควรสรางความสัมพันธที่ดีกับครู
2 สวน ดังนี้
ในกลุม สาระ โดยเริม่ จากการสรางความรูส กึ ทีด่ ตี อ กัน
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ถอยทีถอยอาศัยกันและกัน ไมใชอํานาจขมเหงหรือ
คําพูดทีร่ นุ แรง เพือ่ ใหเกิดความประทับใจซึง่ กันและกันใน
การทํางาน จนทําใหกลายเปนความชอบพอซึ่งกัน
อันทําใหครูในกลุม สาระเต็มใจและพรอมรวมสรางสรรค
ผลงานเพื่อเปาหมายของโรงเรียน อีกทั้งควรยื่นมือ
เขาไปชวยเหลือเกื้อกูลครูในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง
เรื่ อ งงานและเรื่ อ งส ว นตั ว เพื่ อ ให ค รู ใ นกลุ  ม สาระ
การเรียนรูสึกมีความมั่นคงในการทํางานจนเกิดความ
ไวใจวางใจซึง่ กันและกัน ซึง่ จะทําใหครูปฏิบตั งิ านตาม
หนาทีโ่ ดยยึดกฎระเบียบของโรงเรียนและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพครู และทํางานที่ไดรับมอบหมายตาง ๆ
ดวยความเต็มใจจนรูส กึ วาโรงเรียนเปนเสมือนครอบครัว
ทีอ่ บอุน และไมอยากยายหรือยังคงทํางานอยูท นี่ ตี่ อ ไป
ขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งการแลกเปลี่ ย นระหว า งผู  นํ า กั บ
ผูตามและความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมซึ่งการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปจจัยในการทํานายความผูกพันตอองคการ
ของครู เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ด ไ ปวางแผนในการดํ า เนิ น
การสรางความผูกพันตอองคการของครูตอไป
2. ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป  น ก า ร ศึ ก ษ า ห า
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร 2 ตั ว แปร ได แ ก
การแลกเปลีย่ นระหวางผูน าํ กับผูต าม และความผูกพัน
ตอองคการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงปจจัย
เชิงเหตุและผลของความผูกพันตอองคการของครู
เพื่อนําผลที่ไดไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทาง
การทํางานในโรงเรียนมากขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ทีเ่ ปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการแลกเปลีย่ น
ระหวางผูนํากับผูตามและความผูกพันตอองคการ
ของครู ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครปฐม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ ข า ใจบริ บ ทเชิ ง ลึ ก ของสถานการณ

ในโรงเรี ย น จึ ง ควรใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ในการศึกษาครั้งตอไป เพื่อแสวงหาความจริงภายใต
บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
และนําผลทีไ่ ดไปกําหนดแนวทางในการสรางใหครูเกิด
ความรัก ความผูกพันตอองคการ และยังอยากทํางาน
รวมกับโรงเรียนตอไป
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