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รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา*
An Administration Model To Strengthen Of The Primary School Teachers’
Commitment Under The Office Of The Primary Education Service Area
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ สร้างรูปแบบและตรวจสอบความสอดคล้อง
ของรู ป แบบการบริ ห ารที่ เ สริ ม สร้ า งความผู ก พั น ต่ อ โรงเรี ย นของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้มา
จากการเลื อกกลุ่ ม ตัว อย่ างตามโอกาสทางสถิติ( probability sampling) แบบหลายขั้นตอน(multi-stage
random sampling) โดยประมาณกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970) ได้สถานศึกษา จานวน 380 โรงเรียน โดยการเลือกแบบจัดกลุ่ม (Cluster random sampling) ผู้วิจัยสุ่ม
จังหวัดได้เขตตรวจราชการที่ 4 มีจานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี
รวม 11 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากนั้นเลือกโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวม 380 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ครู ที่สุ่มได้จากโรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนละ
1 คน เก็บข้อมูลกลับคืนมาได้จานวน 342 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.00 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1 ฉบับ เป็น
แบบสอบถามมี 6 ตอน ประกอบด้วย สถานภาพทั่วไป ลัก ษณะงาน ลักษณะโรงเรียน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันต่อโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความโด่ง ความเบ้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง พบว่า โมเดลการวัดทั้งหมดมีองค์ประกอบมี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างจริง
2. ตัว แปรแฝงที่มี อิท ธิพลต่อความผู กพั นต่อโรงเรียนของครู สั งกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษา ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะโรงเรียน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
แรงจูงใจในการทางาน รวมมีค่าสัมประสิทธิ์ การทานาย ร้อยละ 53.10 ที่ค่า X2= 32.43, df = 31, p-Value =
0.396, RMSEA = 0.001
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3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารูปแบบ
มีความเหมาะสม สอดคล้อง มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์
คาสาคัญ: การบริหาร, ความผูกพันของครู
Abstract

This aims of research were to create and improve an administration model to
strengthen of the primary school teachers' commitment under the Office of the Primary
Education Service Area with Empirical data. The samples were got from cluster sampling 1
checked area that was 4th checked area comprised 4 province as; Nakhon Pathom, Ratchaburi,
Kanjanaburi, and Suphanburi. The data collected from 395 teacher that are about 89.77%. The
instrument was a questionnaire that has 3 part as; general status, administration, and teacher’s
commitment. The data was statistic analyzed by mean standard deviation, kurtosis, skewness,
Pearson's Correlation Coefficient, and Structural Equation Modeling. The finding showed that
latent variables affecting teachers' commitment under the Office of the Primary Education
Service Area were as follow:
1. The Confidence factor analysis of latent variables found that all measurement
models had real structural integrity.
2. The latent variables that influence teachers’ commitment were personal status,
job characteristic, school characteristic, job satisfaction, and job motivation. The coefficient of
determination was 53.10% at  = 32.43, df = 31, p-Value = 0.396, RMSEA = 0.001.
3. The result of the conformance check of the model was found that most experts
agree that the format was appropriate, consistent, feasible, and could be used.
2
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บทนา

การบริ ห ารองค์ การทุ กองค์ การมี เป้ า หมายสู ง สุ ด คื อ ความส าเร็ จ ขององค์ ก าร ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ได้
โดยอาศัยปัจจัยการบริหารอย่างน้อย 4 ประการคือคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการในปัจจัย
การบริหารทั้ง 4 ประการนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า คนเป็นปัจจัยหรื อทรัพยากรที่สาคัญที่สุดเพื่อคนจะเป็น
ผู้ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้สามารถขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสาเร็จ
จากแนวคิดการบริหารตามแนวคิดของ เทย์เลอร์ (Taylor) ฟาโยล (Fayol) และ เวเบอร์ (Weber)
ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ ความมุ่งหมายสูงสุดคือ จัดการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคนใน
องค์การที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ โดย ฟาโยล์ (Fayol) เสนอทฤษฎีการบริหารเชิงจัดการ โดย
เน้นตัวบุคคลปฏิบัติงานและวิธีการทางานที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้กาหนดกระบวนการบริหาร
แบบ POCCC ที่ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบทุกคน ทุกงานในหน่วยงาน เพียงแต่ต่างกันมากน้อยขึ้นอยู่กับ
ลาดับชั้นหรือตาแหน่งในหน่วยงาน ส่วนเวเบอร์(Weber)มีแนวคิดว่าระบบราชการที่ดีคือ ข้าราชการต้องเป็นผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกและฝึกอบรมจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นอย่างดี โดยมีการแบ่งงานกันทาตามหน้าที่
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง กาหนดกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ งานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้แนวคิดการ
บริหารดังกล่าวจะคานึงถึงสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงในการทางาน ยึดผลประโยชน์ขององค์การและ
คานึงถึงผลกาไรทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกระบวนการบริหารของกูลิก และเออร์วิก (Gulick & Urwick) ได้
กล่าวถึงหน้าที่หรืองานที่ผู้บริหารระดับสูงต้องกระทา (function of executives) ประกอบด้วย มี องค์ประกอบ
7 ขั้นตอน เรียกว่า “POSDCORB”เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในศาสตร์สาขาบริหารการศึกษา มีรายละเอียดคือ
การวางแผน (planning) การจัดหน่วยงาน (organizing) การจัดตัวบุคล (staffing) การอานวยการ (directing)
การประสานงาน (coordinating) การรายงาน (reporting) และการงบประมาณ (budgeting) ทั้งนี้การบริหาร
การศึ กษาให้ ป ระสบความส าเร็จ บรรลุ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ไ ด้ นั้ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงคือการผู้บริหารสามารถนานโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการ
บริหารที่มีคุณภาพโดยเฉพาะบุคคล ในองค์การ ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้ที่เป็นบุคคลสาคัญที่จะวางแผน สั่งการ
ดาเนินงานและประเมินผลการทางานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา หน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ
การนาครูให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เต็มความรู้ เต็มกาลังและเต็มเวลาด้วยการสร้างให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งมีต่อองค์การของแต่ละบุคคลที่ จะแสดง
ออกมาในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีความเชื่อมั่นและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถตลอดจนพยายามรักษาความเป็นสมาชิกของโรงเรียนองค์การ นอกจากนี้
ความผูกพันต่อองค์การ ยังสามารถทานายอัตราการลาออกและการเปลี่ยนงานได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน และ
ยังเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลในองค์กรกับเป้าหมายที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรได้
ดัง นั้ น ผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้ บริหารการศึกษา ซึ่ ง มี หน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบการจั ด การศึกษา มี หน้ า ที่ ส าคั ญ
ประการหนึ่ง คือการดูแลการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาในเรื่องของความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานแล้ว ยังเห็นความสาคัญของความผูกพันต่อโรงเรียนของครู ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติ งานใน
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โรงเรียนได้ดี รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เป็นสิ่ งบ่งชี้ถึงความทุ่มเท ความพยายามความมีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ โรงเรียนบรรลุเป้าหมายจึงศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อ
โรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อนาผลการวิจัยมาเป็นสาร สนเทศแก่ผู้บริหาร
ของส านั กงานส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษาประถมศึ กษาตลอดจนผู้ เกี่ ย วข้องสามารถน าข้อค้น พบที่ ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนโยบายการบริหารงานบุ คคลและพัฒนาองค์การทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อวิ เคราะห์องค์ป ระกอบของการบริหารที่ เสริม สร้า งความผู กพั นต่ อโรงเรียนของครู สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบความคิดในการวิจัยหรือขอบข่ายเนื้อหาของการวิจัยหรือตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
ตัวแปรต้น ใช้แนวคิดการบริหารตามแนวคิดของ เทย์เลอร์ (Taylor) ฟาโยล (Fayol) และ เวเบอร์
(Weber) ประกอบกับกระบวนการบริหารของ กูลิก และเออร์วิก (Gulick & Urwick)
ตัวแปรตาม ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความผูก พันต่อองค์การของ เมาเดย์ และคณะ (Mowday and
Others) ดังแสดงในภาพที่ 1
อายุราชการ
ประสบการณ์โรงเรี ยน
ปัจจุบนั

ความพึงพอใจในงาน

รางวัลภายนอก

เป้ าหมาย

เป้ าหมาย

สถานภาพ
ส่วนบุคคล

รางวัลภายใน

ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน
การยอมรับเป้ าหมาย

วิทยฐานะ
ความผูกพัน
ต่อโรงเรี ยน

ความหลากหลายทักษะ
ความประจักษ์ในงาน

ลักษณะงาน

โครงสร้างโรงเรี ยน
สภาพแวดล้อม

ทางาน

ความต้องการเป็ นสมาชิก

ความมีอิสระในงาน
ภาวะผูน้ า

การทุ่มเททางาน

แรงจูงใจ
ในการ
ทางาน

ลักษณะ
โรงเรี ยน
ความอยูร่ อด
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสมมติฐานการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1) ศึก ษาและวิ เคราะห์แ นวคิด ทฤษฎี เอกสาร วรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การจั ด
การศึกษา ตลอดจนปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวคิดในการกาหนดจุดมุ่งหมายการวิจัย
มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารที่เสริม สร้างความผูกพันต่อ
โรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารที่เสริมสร้าง ความผูกพัน
ต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ภายใต้การให้
คาปรึกษาจากอาจารย์ผู้ดูแลวิทยานิพนธ์
2.1) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อ โดยผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่ า น เพื่ อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ของข้อคาถาม ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Concurrence : IOC) พิจารณาค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และได้ค่ าดัชนีความสอดคล้องของบริหารที่
เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความผูกพันต่อโรงเรียน อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
คาแนะนามาปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือต่อไป
2.2) นาผลการวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุง แก้ไข ข้อคาถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้ว
นาไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนประถมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 30 โรงเรียนๆ ละ 1 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน นาแบบสอบถามไป
คานวณเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)ของด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) วิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach's alpha) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง เท่ากับ 0.98
2.3) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ เขตตรวจราชการที่ 4 จานวน
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีแ ละสุพรรณบุรี ประกอบด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 เขต
3 และเขต 4 สานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 และเขต 2 และสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสิ้น 380 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ
1 คน
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2.4) ตรวจสอบและวิ เคราะห์ข้อมูล องค์ป ระกอบของการบริหารที่ เสริม สร้างความผูกพั น ต่ อ
โรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ขั้น ตอนที่ 2 การสร้า งรูป แบบการบริหารที่ เสริม สร้า งความผู กพั น ต่ อโรงเรีย นของครู สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยสร้างและทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง เชิงสาเหตุ
ระหว่างความผูกพันต่อโรงเรียนกับรูปแบบการบริหารด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา ความเที่ยงตรงของ
โมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดลจากค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) (นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2542) และวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์
รูปแบบสมการโครงสร้างว่า รูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ โดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปจัดทาเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจั ย เป็น โรงเรีย นสั ง กัดส านักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษา จานวน
31,345 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้มาจาก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ( probability sampling) แบบหลายขั้นตอน(multi-stage random
sampling) โดยประมาณกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้
สถานศึกษา จานวน 380 โรงเรียน โดยการเลือกแบบจัดกลุ่ม (Cluster random sampling) ผู้วิจัยสุ่มจังหวัดได้
เขตตรวจราชการที่ 4 มี จ านวน 4 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นครปฐม ราชบุ รี กาญจนบุ รี และสุ พ รรณบุ รี
ประกอบด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และเขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จากนั้นเลือกโรงเรียน
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามสัดส่วนจานวนสถานศึกษา และกาหนดผู้ให้ข้อมูลคือครูที่
สุ่มได้จากโรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 380 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรีย นของครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ จาแนกเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ อายุราชการ ประสบการณ์การทางานในโรงเรีย น
ปัจจุบัน ตาแหน่งปัจจุบัน วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อคาถามชนิดเลือกตอบ
(Forced choice)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน ประกอบด้วยความหลากหลายของทักษะ ความ
ประจักษ์ในงาน และความอิสระในงาน
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ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะโรงเรี ย น ประกอบด้ ว ยภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
โครงสร้างของโรงเรียน และสภาพแวดล้อม
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยความพึงพอใจใน
งาน รางวัลภายนอกและรางวัลภายใน
ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วยความอยู่รอด ความสัมพันธ์
ภายใน และความก้าวหน้าในงาน
ตอนที่ 6 เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกับความผูกพัน ต่อโรงเรียน ประกอบด้วยการยอมรับเป้ าหมาย
การทุ่มเททางานและความต้องการเป็นสมาชิก
แบบสอบถามตอนที่ 2 – 6 มีลักษณะเป็นข้อคาถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นในระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นในระดับน้อย
3 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นในระดับปานกลาง
4 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นในระดับมาก
5 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นในระดับมากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยค่าความถี่และร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ของตั ว แปรจากแบบสอบถามตอนที่ 2 - 6 วิ เ คราะห์ ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความโด่ง และความเบ้
3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของข้อมูลตอนที่ 2 -6 ด้วย Exploratory Factor Analysis
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 – 6 วิเคราะห์ด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ s Moment Product)
5. การวิเคราะห์การบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัย วิเคราะห์ด้วยรูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย
- ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistic) ถ้าค่าไค-สแควร์สูงมาก แสดงว่ารูปแบบไม่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นรูปแบบที่มีความสอดคล้องก็คือรูปแบบที่มีค่าไค-สแควร์ต่าหรือเข้าใกล้
ศูนย์มากที่สุด หรือมีค่าเท่ากับค่าองศาอิสระ
- ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index : GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
(GFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1
6. ความสอดคล้องเพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยค่าความถี่และร้อยละ
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สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยเรียงลาดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ น หญิ ง จานวน 279 คน คิด เป็ น ร้อยละ 70.63 มี อายุ ระหว่ า ง
51 – 60 ปี จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 45.32 มี อายุราชการมากกว่า 31 ปี จานวน 128 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.86 มีประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 31 ปี จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท จานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.15 และมีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.52
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ของตัวแปรแฝงและตัวแปรที่สังเกตได้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง พบว่ารูปแบบการวัดตัวแปร ลักษณะงาน
ลักษณะโรงเรียน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทางาน และความผูกพันต่อโรงเรี ยนของครู
มีความตรงและมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
2.1 องค์ประกอบลักษณะงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายทักษะ ความประจักษ์ ในงาน และ
ความมีอิสระในงาน เป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรแฝงลักษณะงาน
2.2 องค์ประกอบลักษณะโรงเรียน ประกอบด้วยภาวะผู้นา โครงสร้างโรงเรียนและสภาพแวดล้อม
เป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรแฝงลักษณะโรงเรียน
2.3 องค์ประกอบความพึงพอใจในการปฏิบัติง าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจในงาน รางวัล
ภายนอกและรางวัลภายใน เป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรแฝงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.4 องค์ประกอบแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วยความอยู่รอด ความสัมพันธ์ภายใน และ
ความก้าวหน้าในงาน เป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการทางาน
2.5 องค์ประกอบความผูกพันต่อโรงเรียน ประกอบด้วยการยอมรับเป้าหมาย การทุ่มเททางาน
และความต้องการเป็นสมาชิก เป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรแฝงความผูกพันต่อโรงเรียนการวิเคราะห์
รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามรูปแบบทางเลือก
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามรูปแบบทางเลือก
ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรแฝงสถานภาพส่วนบุคคล (PST) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่
GOAG แทน
ตัวแปรสังเกตได้อายุราชการ
EDUC
แทน
ตัวแปรสังเกตได้ระดับการศึกษา
ACST
แทน
ตัวแปรสังเกตได้วิทยฐานะ
2. ตัวแปรแฝงลักษณะงาน (JCH) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่
SKIL แทน ตัวแปรสังเกตได้ความหลากหลายทักษะ
APPA
แทน
ตัวแปรสังเกตได้ความประจักษ์ในงาน
INDE
แทน
ตัวแปรสังเกตได้ความมีอิสระในงาน
3. ตัวแปรแฝงลักษณะโรงเรียน (SCH) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่
LEAD
แทน
ตัวแปรสังเกตได้ภาวะผูน้ า
STRU
แทน
ตัวแปรสังเกตได้โครงสร้างโรงเรียน
CONT
แทน
ตัวแปรสังเกตได้สภาพแวดล้อม
4. ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (JSA) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่
JOBS
แทน
ตัวแปรสังเกตได้ความพึงพอใจในงาน
EXRE
แทน
ตัวแปรสังเกตได้รางวัลภายนอก
INRE แทน ตัวแปรสังเกตได้รางวัลภายใน
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5. ตัวแปรแฝงแรงจูงใจในการทางาน (JMO) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่
SURV
แทน
ตัวแปรสังเกตได้ความอยู่รอด
INTR
แทน
ตัวแปรสังเกตได้ความสัมพันธ์ภายใน
PROG
แทน
ตัวแปรสังเกตได้ความก้าวหน้าในงาน
6. ตัวแปรแฝงความผูกพันต่อโรงเรียน (OCO) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่
GOAL
แทน
ตัวแปรสังเกตได้การยอมรับเป้าหมาย
ATTE
แทน
ตัวแปรสังเกตได้การทุ่มเททางาน
MEMB แทน
ตัวแปรสังเกตได้ความต้องการเป็นสมาชิก
จากภาพที่ 2 พบว่ามีตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2 ตัวแปรคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพล
โดยตรง เท่ากับ 0.12 และแรงจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลโดยตรง เท่ากับ 0.65 และยังพบตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของรูปแบบ ตามรูปแบบทางเลือก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสมมติฐานของการวิจัย แสดงว่าองค์ประกอบหรือตัวแปร
สังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝงของแบบจาลองสมมติฐานการวิจัยถือเป็นองค์ประกอบ ที่แท้จริงตามกรอบแนวคิด
การวิจัย และพบว่ามีตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษา อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ 2 ตั ว แปรคื อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลโดยตรง เท่ากับ 0.12 และแรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลโดยตรง เท่ากับ 0.65 และยังพบ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ของครูประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนี้
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1. ตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคล มีอิทธิพลผ่านตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจใน
การทางาน ไปยังตัวแปรการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ด้วยค่าอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.08
2. ตัวแปรลักษณะงานมีอิทธิพลผ่านตัวแปรลักษณะโรงเรียน และแรงจูงใจในการทางาน ไปยังตัวแปร
การบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ด้วยค่าอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.23
3. ตัวแปรลักษณะโรงเรียนมีอิทธิพลผ่านตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน ไปยังตัวแปรการบริหารที่
เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ด้วยค่าอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.45
4. ตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลผ่านตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน ไปยัง ตัวแปร
การบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ด้วยค่าอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ 0.47
สาหรับการทดสอบค่าความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามรูปแบบทางเลือก ปรากฏผลดังต่อไปนี้
ค่าสถิติ ไค-สแควร์ = 32.43; df = 31; p-Value = 0.396 GFI = 0.991; AGFI = 0.950; SRMR =
0.038; RMSEA = 0.011; CFI = 1.000;
ตัวแปร
LEAD STRU CONT JOBS EXRE INRE SURV INTR PROG
ค่าความเที่ยง 0.840 0.783 0.837 0.352 0.703 0.912 0.624 0.775 0.765
GOAL ATTE MEMB
0.457 0.679 0.937
สมการโครงสร้างตัวแปรแฝง
SCH
JSA
JMO
OCO
ค่า R-SQUARE
0.130
0.026
0.846
0.531
ตัวแปรแฝงในรูปแบบจาลองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะโรงเรียน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการทางาน รวมแล้วมีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย ร้อยละ 53.10
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองตามรูปแบบทางเลือก ภาพรวมแล้วมีเส้นอิทธิพลที่ยังไม่มีค่านัยสาคัญทางสถิติ โดย
ดัชนีความสอดคล้องของแบบจาลอง ได้แก่ค่า Chi-square, p-Value, RMSEA, GFI, AGFI, SRMR และค่า
Largest Standardized Residual ยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากค่า ไค-สแควร์
เท่ากับ 32.43 ที่องศาอิสระเท่ากับ 31 ค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.396 ดัชนี GFI เท่ากับ 0.991 ค่าดัชนี AGFI
เท่ากับ 0.950 ค่าดัชนี CFI เท่ากับ 1.000 ค่า SRMR = 0.038 และค่า RMSEA = 0.011 แสดงให้เห็นว่า ค่า
Chi-square และค่า p-Value มีนัยสาคัญสาคัญทางสถิติ ส่วนค่า RMSEA สูงกว่า .06 ค่า GFI น้อยกว่า .95 ค่า
AGFI น้อยกว่า .90 ค่า SRMR มากกว่า .08 หมายความว่าแบบจาลองตามรูปแบบทางเลือกสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องเพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุ่ม (Focus group)
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญทุกท่านจากการสนทนากลุ่ม (Focus group)
เห็นด้วยกับทุกตัวแปรว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้องและการใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ
100
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถนาอภิปรายผล ได้ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ผลการวิจัยที่พบว่าองค์ประกอบของการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยสถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะโรงเรียน ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทางานและความผูก พันต่อโรงเรียนของครูนั้นอาจเป็นเพราะ โรงเรียนส่วนมากมี
การบริหารที่ยึดการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ผู้บริหารจึงให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคน โดยใช้คนให้เหมาะสมกับงานมากที่สุด เป็นไปในแนวทางเดียว กันกับ ฟาสซิล (Fazzil, 1994)
ที่ให้ความสาคัญกับเรื่องความผูกพันต่อองค์การที่จะมีผลต่อการบริหารงานสมัยใหม่ โดยเห็นว่าความผูกพันต่อ
องค์การนั้นสามารถที่จะนาไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์การและเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้อง
สร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อพนักงานเพื่อลดการสูญ เสียบุคลากรที่มีค่าแก่องค์การไป คณะครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะที่คิดว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นงานที่ท้าทาย มีความหลากหลายและเป็นงานที่ปฏิบัติเป็น
งานที่มีคุณค่าและมั่นคง มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถทางานตามสายงานที่ตรงกับความสามารถของตนเอง
ผู้บังคับบัญชาให้อิสระในการทางานเพื่อให้เกิดความ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือ
อย่างเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมให้การทางานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์การ
จึงเกิดขึ้น ยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์การได้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้
ซึ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การยอมรับ
เป้ า หมายและนโยบายการบริ ห ารขององค์ ก าร การทุ่ ม เทความพยายามในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ องค์ ก าร
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ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความห่วงใยในอนาคต ขององค์การและความต้องการที่จะดารง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ พอร์ทเตอร์และเสตียร์ (Porter and Steers (1983) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องความผูกพันอย่างต่อเนื่องและพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อองค์การ แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ 1) ลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพสมรส
ความต้ องการประสบความส าเร็จ ระยะ เวลาในการปฏิบัติ ง าน แรงจู ง ใจใฝ่สั มฤทธิ์ 2) โครงสร้า งองค์การ
(Organization Characteristic) ต้องมีลักษณะที่เป็น ระบบแบบแผน มีห น้าที่เด่นชัด มีการรวมอานาจและการ
กระจายอานาจ การให้ ผู้ร่วมงานมีการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความ
เป็นทางการ 3) ลักษณะของบทบาท (Role-related Characteristic) เช่น งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ อยู่มีความท้าทาย ความก้าวหน้าในการทางาน การป้อนข้อมูลกลับการมีความหมายของงานที่ทาเป็น
งานที่มีคุณค่า มีบทบาทเด่นชัด ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 4) ประสบการณ์ในการทางาน
(Work Experience) เช่น ทัศนคติของกลุ่มการทางานที่มีผลต่อองค์การ ความน่าเชื่อถือ ขององค์การ การรู้สึกว่า
ตนเป็นบุ คคลสาคัญ ความสามารถในการพึ่งพาได้และการปฏิบัติตัวของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้อง กับ Hunt,
Chonko and Wood (1985) อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ , 2552) ได้สร้างกรอบแนวคิดความผูกพันต่อ
องค์การโดยได้พัฒนามาจากงานของ Steers (1977), Stevens Beyer and Trice (1978) โดยสร้างตัวแปรต้น
ทั้ง 6 ตัว จากงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การโดยสร้างแบบ จาลองได้ดังนี้ 1)
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 2) การลงทุนของตัวบุคคล
ว่าเกิดจากระดับความคาดหวังของพนักงาน ในผลตอบแทนที่ได้จากความจงรักภักดี ในองค์การ 3) ความคาดหวัง
ต่อปัจจัยทางสังคม 4) พฤติกรรม การหางาน 5) ความสัมพันธ์ในงานความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างพนักงานกับเพื่อน
ร่วมงานทีมงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ที่เกิดจากการได้มาทางานร่วมกัน และ 6)
คุณลักษณะของงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความสาคัญของงาน ความมีอิสระใน
การทางาน และข้อมูลย้อนกลับของงาน
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ตัวแปรได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะของโรงเรียน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และแรงจู งใจในการทางาน ส่งผลต่อการเสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย ร้อยละ 53.10 แสดงว่าให้เห็นว่า
รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ในระดับหนึ่ง โดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารที่
เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยคือ แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแรงจูงใจในการทางาน
และความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง านเป็ น องค์ป ระกอบที่ ผู้ ป ฏิบั ติ งานให้ความส าคัญ โดย เนลสั น และควิ ก
(Nelson & Quick, 2006) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็นสภาวะอารมณ์บวกหรื อความสุขที่เกิดขึ้นจากการ
ทางาน และ Daft (2000) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นพลังหรือแรงผลักดันทั้งภายนอกและภายในตัว บุคคล ซึ่ง
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรือร้น รวมทั้งให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งกระตุ้นชักนาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานได้ แรงจูงใจมีทั้ งแรงจูงใจภายในและ
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แรงจูงใจภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการกระทาสิ่งต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัว
ของเขาเอง ไม่ได้มุ่งหวังรางวัลหรือคาชม ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะทาอะไรก็เพราะหวังจะได้รับการ
ยอมรับจากผู้อื่น หวังรางวัลหรือผลตอบแทน ต้องสร้ างให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน มีแรงจูงใจให้
บุคลากรได้ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย ในทางที่จะทาให้เกิดผลงานที่ดีและสูงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะ
ทาได้ ผู้บริหารหรือผู้นาในองค์การต้องจัดสภาพการทางาน และตอบสนองความต้องการตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน และจะนามาถึงประสิทธิผลองค์การในภาพรรวมเกิดความผูกพันขึ้นในองค์กร
บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น จะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ
ซึ่งองค์ประกอบนั้นต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และในแต่ละบุคคล
อาจจะมีองค์ประกอบของความพึงพอใจที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจใน
งานความรู้สึกของครูในการที่จะทางานให้ประสบความสาเร็จตามจุดประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนสามารถอยู่รอดและ
พัฒนา มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรภายในโรงเรียน และมีความก้าวหน้าในการทางาน สอดคล้องกับ
งาน วิจัยของ ธารวิทย์ เสวกดรุณทร (2557) ที่ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจาลองเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อ
องค์การของอาจารย์ ในหน่วยงานสังกัดส่วนการศึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า แรงจูงใจในการทางานมี
อิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปรความผูกพันต่อองค์การโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .45 และความพึงพอใจใน
งานมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปรความผูกพันต่อองค์การโดยมีขนาดอิทธิพล .32
ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
ตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคล มีอิทธิพลผ่านตั วแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจใน
การทางาน ไปยังตัวแปรการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อบุคคลมีประสบการณ์
อายุราชการ วิทยฐานะที่มากขึ้น จะมีความพร้อมในระดับหนึ่งสามารถแสดงออกถึงการดาเนินกิจกรรมและการ
ตัดสินใจในการทางานกับองค์กรได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของวลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล(2541) ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัท เอกชน พบว่า ผู้ที่มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูง จะมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอายุมาก ระดับการศึกษาสูง เงินเดือนสูง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
นาน และมีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัท และแองเกิ้ล และเพอรี่ (Angle & Perry, 1981)ได้
ศึ กษาความผู กพั นต่ อองค์การกับประสิ ทธิ ผลขององค์การ พบว่ า คุณลั กษณะ ส่ ว นตั ว ด้ า นระดั บ การศึกษามี
ความสัมพันธ์ในทางลบกับความผูกพันต่อองค์การ และออสติน-ฮิกกี้ (Austin-Hickey, 2016, Online) ทาวิจัย
เรื่อง การสารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของคณะคณิตศาสตร์เชิงพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนฟลอริดา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะคณิตศาสตร์เชิงพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน
ฟลอริดาและการรับรู้ความผูกพันต่อองค์กร ตรวจแปรเหตุประกอบด้วยอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การสอน สถานะการจ้างงานและการจ้างงานบุคคลภายนอกที่เป็นประโยชน์
ตัวแปรลักษณะงานมีอิทธิพลผ่านตัวแปรลักษณะโรงเรียน และแรงจูงใจในการทางาน ไปยังตัวแปร
การบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
รวมกับทั กษะในงานจะช่ วยให้เกิด การท างานอย่ างมี ความหมาย เกิด ความพึ ง พอใจในงาน หมายถึง ระดั บ
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ความรู้สึก ที่มีความภูมิใจและรับรู้ถึงคุณค่าและความสาคัญกับหน้าที่ อันเกิดจากการยอมรับ จากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนครู เช่นการได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ มีความตั้งใจและเอาใจใส่การปฏิบัติงานให้
ประสบผลสาเร็จ มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนิ นกิจกรรมของโรงเรียน และสถานที่ทางานมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วน สอดคล้องกับ สเตียรส์ (Steers & P0rter, 1983) ได้แบ่ง
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การเป็น 3 กลุ่ม โดยหนึ่งในสามกลุ่มคือ คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(Job Characteristic) ลักษณะงานที่แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อระดับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ลักษณะงานที่ดีจะทาให้บุคลากรรู้สึกมีแรงจูงใจอยากทางานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง แม้ว่าผลงานจะยังไม่ดีก็
ยังทุ่มเทความพยายามให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรางวัลให้กับตนเองและคุณภาพงานที่ดีขึ้น ลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การได้แก่ 1) ความมีอิสระในการทางาน 2) ความมีอิสรภาพ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะทาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และ 3) ความหลากหลายของงาน หมายถึง งานที่มีระดับความยากง่ายของงานที่
ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ความสามารถ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีพิเศษจึงเป็นงานที่ท้าทาย และกระตุ้นให้บุคลากรมี
ความสนใจในงาน เป็นต้น
ตัว แปรลั กษณะโรงเรีย นมี อิทธิ พ ลผ่า นตัว แปรแรงจู ง ใจในการท างาน ไปยั งตั ว แปรการบริหารที่
เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ตัวแปรลักษณะโรงเรียนประกอบไปด้วยภาวะผู้ นา โครงสร้างโรงเรียน และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนในงาน บรรยากาศที่ดีย่อมทาให้เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน ผู้นาเป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น โดยการจูงใจให้บุคคลอื่นปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจ มีจุดหมายเพื่อให้กลุ่มหรือองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้องค์การประสบความก้าวหน้า และ
บรรลุผลสาเร็จโดยใช้อิทธิพลจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เมื่องานมีความชัดเจนประสิทธิผลและความผูกพันใน
องค์การจะเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ศรีนางแย้ม (2557) ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 พบว่า ระดับ
องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรของครู ตัวแปรแฝงทุกตัวอยู่ในระดับมากดังนี้ ตัวแปรลักษณะงาน ตัวแปร
ลักษณะองค์กร แรงจูงใจในการทางาน และความผูกพันต่อองค์กร และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะ
งาน แรงจูงใจในการทางาน และลักษณะองค์กร และตัวแปรที่มีอิทธิพลทาง อ้อมต่อความผูกพันต่อองค์กรของครู
มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะงาน และลักษณะองค์กร
ตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลผ่านตัวแปรแรงจูงใจในการทางานไปยัง ตัวแปรความ
ผูกพันต่อโรงเรียน โดยตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ความอยู่รอด ความสัมพันธ์ภายใน
และความก้าวหน้าในงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความพึงพอใจในการทางาน เป็นองค์ประกอบสาคัญในการทางาน
ให้ประสบความสาเร็จ เป็นความรู้สึกที่ดีโดยส่วนรวมของคนต่องานคนที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง
โดยทั่วไปจะหมายความว่าให้คุณค่ากั บงานสูงมีความรู้สึกที่ดีต่องาน การที่บุคลากรในองค์การจะเกิดความพึง
พอใจในหน่วยงานใดได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบบางประการที่องค์กรนั้นมี เช่น ความมั่นคง ปลอดภัย โอกาส
ก้าวหน้าในงาน หน่วยงานและการจัดการ ค่าจ้าง ลักษณะทางสังคม และสภาพการจ้างงานเป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ เทนทามา และเดสซี (2016) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของแรงจูงใจในงาน และความพึงพอใจใน
งานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนพิเศษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์
บทบาทของแรงจูงใจในงาน และความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์ก ารของครูในโรงเรียนพิเศษ
พบว่าแรงจูงใจในงานและความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยแรงจูงใจในงานส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การมากกว่าความพึงพอใจในงาน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ซึ่งพบว่าองค์ประกอบและรูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรีย นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี งานวิจัยและความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น เพื่อให้รูปแบบการบริหารดังกล่าว มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมีอิทธิพลโดยตรงและเป็นสิ่งทีส่ าคัญมากในการสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพราะแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรจะส่งผลที่สาคัญต่อความรู้สึกทุ่มเทใน
การทางาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานมากที่จะนาทางไปสู่ความสาเร็จ
มีความกระตือรือร้นที่จะทางานนั้นให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากผู้ปฏิบัติงาน ไม่มี
ความพึงพอใจในงาน ขาดแรงจูงใจในการทางานที่ทาอยู่ผลเสียก็จะเกิดแก่งานขององค์กรนั้นๆ ดังนั้น ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสิ่งจูงใจที่องค์การนั้นมีต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้อง
คานึงและกาหนดให้มีขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานองค์กรและการบริหารงานบุค คลดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจึงควรต้องพยายามสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทางาน
ให้เกิดต่อครูมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารเป็ น ไปอย่ า งกว้ า งขวางและลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการสร้างความผูกพันต่อองค์การ และเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้กาหนด
ทิศทางการบริหารอันจะนามาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การในภาพรวม
2. ควรศึกษาวิจัยในเชิงลึกในโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่
ประสบความสาเร็จ ด้วยวิธีการวิจัยโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผูกพันต่อโรงเรียนของครู เพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์อีกรูปแบบหนึ่งประกอบการพิจารณา
3. ควรนาตัวแปรแฝงสาเหตุอื่น ๆ ที่คาดว่าส่งผลต่อการเสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียน ของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาผนวกกับตัวแปรแฝงสาเหตุ จะทาให้ได้ตัวแปรอื่น ๆ ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อโรงเรียนประถมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
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