ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน
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Factors Affecting to Hard-working of Teacher’s Operation in Extra Large
Secondary Schools under The Secondary Educational Service area
Office 1
อาจินต์ แซ่อุน1 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
1 กลุ่ มตัว อย่ างเป็ น ข้าราชการครู โ รงเรีย นมัธ ยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 330 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.281-0.896
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.965-0.985 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบหลาย
ขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า 1. การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้ าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านความเชี่ยวชาญ และด้านพึ่งพา มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันสูงสุด ( X = 4.01) รองลงมา คือ
ด้านการให้รางวัล ( X = 3.98) 2. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.05) รองลงมา คือ
ด้านการสร้างบารมี ( X = 3.95) 3. วัฒนธรรมองค์กร โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านความรู้สึกเป็นส่ วนหนึ่งของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.98) รองลงมา คือ ด้าน
ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ( X = 3.95) 4. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความรับผิดชอบต่องาน มีค่าเฉลี่ยสูง สุด ( X = 4.21) รองลงมา คือ
ด้ านการมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ งาน ( X = 4.13) 5. ปั จจั ยที่ส่ งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิ บั ติงานของ
ข้าราชการครู มากที่สุ ด คือ วัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง โดยตัวแปรทั้ง 2 มีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .489 และกาลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .239 โดยมีค่า

1 นักศึกษาปริญญาโท
2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ความคาดเคลื่อนการพยากรณ์เท่ากับ .511 สร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
𝑌̂
= 1.955 + .144 (X2) + .420 (X3)
𝑍̂
= .151 (ZX2) + .390 (ZX3)
คาสาคัญ: ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน, ข้าราชการครู, โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ, สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
Abstract
The purpose of this research was to study the Factors Affecting to Hard-working
of Teacher’s Operation in Extra Large Secondary Schools under The Secondary
Educational Service area Office 1. The sample consisted of 330 secondary school
teachers by using a Multi - Stage Sampling. The instrument for collecting the data was
a set of rating scale questionnaires. The item-discrimination of the questionnaire was
between 0.281-0.896 and its reliability was 0.965-0.985. The data was analyzed by the
computer program using mean, standard deviation, and Stepwise Multiple Regression
Analysis.
The findings were as follows; 1. Power using by school administrators in overall
and each aspects was at a high level. The highest ranks were Expert Power and
Connection Power ( X = 4.01) followed by Reward Power ( X = 3.98). 2. Transformational
Leadership of school administrators in overall and each aspects was at a high level.
The highest ranks was Inspiration Motivation ( X = 4.05) followed by Charisma ( X = 3.95).
3 . Corporate Culture in overall and each aspects was at a high level. The highest ranks
wasSense of Community ( X = 3.98) followed by School Purpose ( X = 3.95). 4. Teachers’
Job Involvement in overall and each aspects was at a high level. The highest ranks was
Response to work ( X = 4.21) followed by Expressions of being job involved ( X = 4.13).
5 . The most affecting factors that influenced teachers’ job involvement were Corporate
Culture and Transformational Leadership. The multiple correlation coefficient of the
variables was equal to .489 and the squared multiple correlation coefficient was equal
to .239. The standard error of the estimate was .511. The predicting equation in the form
of raw scores and standard scores were as followed;
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= 1.955 + .144 (X2) + .420 (X3)
= .151 (ZX2) + .390 (ZX3)

Keywords: Hard-working in operation, Teacher, Extra Large Secondary Schools, The
Secondary Educational Service area Office 1
บทนา
ในการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารคือกลไกสาคัญในการดาเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนมีภารกิจ
หลักคือ การจัดการศึกษาและการบริหารต้องใช้ทั้งกระบวนการ และปัจจัยจึงจะบรรลุในกระบวนการ จะ
อาศัยทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครู ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีศักยภาพหลายด้าน จึงจะนาโรงเรียนประสบ
ความสาเร็จ (ธีระ รุญเจริญ, 2546: 5) ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และอานาจ เพื่อ
ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายได้ (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545: 235)
ในองค์กรนั้นอานาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในทุกขณะ ผู้นา ผู้บริหารมีสถาน
ภาพตามตาแหน่ง แต่การใช้อานาจตามตาแหน่งอย่างเดียวนั้นคงเป็นไปไม่ได้ จึงจาเป็นต้องใช้อานาจ
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นทักษะของผู้บริหารแต่ละคนต้องนาไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และความจาเป็นเพื่อให้การใช้อานาจนั้นส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
ต่างๆ ในองค์กรด้านการบริหาร ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็น
ปัญหาจากตัวผู้บริหาร การใช้พลังอานาจจึงมีความหมายต่อการปฏิบัติงานในองค์กรเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ จุง และ เมกกินสัน (Chung & Megginson, 1981: 339) ได้กล่าวถึงการใช้พลังอานาจ
ของผู ้บ ริห ารโรงเรีย น ไว้ว่า ในการบริ ห ารโรงเรียนให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ ผู้ บริห ารจะไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้ตามหน้าที่ ถ้าไม่มีการใช้พลังอานาจ เพื่อให้บุคลากรทางาน พลังอานาจจึงเป็นพลัง
สาคัญ ที่ผลักดันให้องค์การ ดาเนินงานไปได้อย่างราบรื่น ผู้บริหารองค์กร หรือผู้บริหารโรงเรียน จึง
จาเป็นต้องใช้พลังอานาจอยู่ตลอด ในขณะเดียวกันตัวแปรสาคัญของผู้บริหารที่มีผลต่อคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพทางการศึกษา มักแปรปรวนไปตามผู้นาเสมอ (รุ่ง แก้วแดง, 2546: 21) ซึ่งหน้าที่ของ
ผู้นาที่สาคัญนั้นจะต้องจัดการภายในองค์กรเพื่ออานวยให้ทรัพยากรที่เป็นตัวคน และวัตถุ ประสาน
เข้าด้วยกัน สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาองค์กรให้สามารถดาเนินไปได้ ผู้นา
ที่มีความสามารถจะทาให้ผู้บังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี มุ่งมั่น เต็มใจ และมีขวัญกาลังใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2549: 60) ในช่วงสองทศวรรษ
ที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาภาวะผู้นา ที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้
แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลง เป็ นทฤษฎีภ าวะผู้ น าแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ ใหม่ เนื่องจากภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่ภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) มีการกระจาย
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อานาจ หรือการเสริมสร้างพลังจูงใจ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีการกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้นาด้วย
ซึ่งพื้นฐานส าคัญ 3 ประการของภาวะผู้ นาที่มีต่ อประสิ ทธิผ ลขององค์กร คือ 1) ความสาเร็จของ
องค์กรโดยรวม ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ และความรอบรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ของผู้นาที่มีคุณภาพ
2) ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงขององค์กร ให้มีความสอดคล้องกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นหลักการที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นาต้องชี้แนะแนวทางให้ผู้ร่วมงานได้
เข้าใจในจุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ 3) ผู้นาจะต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
และโครงสร้างขององค์กร และสร้างบทบาทในการนาองค์การให้สังคมยอมรับ โดยต้องมีการเรียนรู้
ทฤษฎีใหม่ๆ และมีความกล้าหาญที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ (Bennis, 1986: 64-71)
ความสาเร็จของหน่วยงานจะเกิดขึ้นเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลที่มาร่วมทางานในหน่วยงานนั้น การ
ทางานก็จะเกิดความทุ่มเทในการทางานของบุคคลากรในองค์การนั้นจะเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะ
ทาให้องค์การมีประสิทธิภาพ และการที่บุคคลจะปฏิบัติงานให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน่วยงานนั้น
ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ แต่สิ่งที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ
ถ้าผู้ปฏิบัติงาน
ทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ทุกคนร่วมมือกันทางาน
ก็จะ
ทาให้ประสบความสาเร็จในที่สุด (Mondy, 1989: 53-55 อ้างถึงใน มาลินี แซ่เตือง, 2533: 21) ซึ่ง
สอดคล้องกับขั้น ตอนของความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ เฮอร์เซ่ย์ และบลั นชาร์ด (Hersey &
Blanchard, 1993: 445-446) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) อนุญาตให้ บุคลากรมีส่ วนร่ว ม
ในการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การปฏิบั ติ งาน 2) อนุ ญ าตให้ บุ ค ลากรได้ กาหนดมาตรฐานการทางาน
3) อนุญาตให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายองค์การ และ 4) เน้นเรื่องของการเสริมสร้าง
สิ่งต่างๆ ในการปฏิบัติงานทั้งในระบบและนอกระบบ อาทิ การให้รางวัลสินน้าใจ เป็นต้น
นอกจากนี้ อี กตัวแปรหนึ่ งที่จะส่ งผลต่อความทุ่มเทในทางานของบุคลากรในแต่ละองค์กรที่
แตกต่างกัน ก็คือ วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนา
องค์กรของผู้บริหาร และบุคลากร เพราะวัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ที่รวมเอาข้อสมมติ ความเชื่ อ และค่านิ ยมที่ สมาชิ กขององค์ กรมี ร่ วมกั น และใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการกาหนดรูปแบบพฤติกรรม (Gordon,
1999: 342) แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมนั้น
เหมาะสมกับกับองค์กรนั้นๆซึ่งความเหมาะสมของวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกัน
ไปตามสภาพแวดล้อมขององค์กรลักษณะขององค์กรฯลฯอีกทั้งการจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งได้นั้น
จาเป็นต้องอาศัยทั่งระยะเวลาที่ยาวนานความเข้มแข็งของผู้นาและความร่วมมือของคนในองค์กรอีกด้วย
จากปัจจัยข้างต้นจะพบว่า การทุ่มเทในการทางานของครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากการที่องค์กรใดๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น
ส่วนหนึ่งมาจากการที่บุคลากรมีขวัญกาลังใจ มี สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี มีความพึงพอใจ
ในการทางาน ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดความทุ่มเทในการทางานจาเป็นต้องส่งเสริมพฤติกรรมทางบวก
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จากการศึกษาผลงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การใช้ พลังอานาจของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แรงจูงใจของครูในการปฏิบัติงาน (กุลธิดา เนื่องจานงค์, 2555: 67) รวมทั้งส่งผลให้การบริหารสถานศึกษา
มีประสิทธิผลและสัมพันธ์กับภาวะผู้นา (นันทิญา สารจันทร์, 2557: 79) ซึ่งพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร
จะมีความสัมพันธ์กั บความพึงพอใจ และขวัญในการทางาน ผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี
พฤติกรรมผู้ น ามากๆ จะทาให้ มีความสามารถลดความคับข้ องใจ ความขุ่ นใจ และเพิ่ มบรรยากาศ
ของขวัญกาลังใจ และความพึงพอใจให้แก่ครูเป็นอย่างมาก (Wilcox, 1993: 3079)
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการทางานของ
ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งผลการศึกษา
จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทราบว่าการที่ครูเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยความทุ่มเทต่อการพัฒนา
การศึกษาของนักเรียนและเยาวชนนั้นด้วยเหตุผลใด และนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
และช่วยให้ผู้บริหารทราบปัญหาขององค์กร ทั้งในด้านการใช้พลังอานาจในการบริหารการศึกษา การมี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์กรว่ามีผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูอย่างไร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้พลังอานาจของผู้บริหารของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
2. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
4. เพื่อศึกษาความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
5. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ค วามทุ่ ม เทในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู โ รงเรี ย น
มัธ ยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต1จากการใช้พ ลั ง
อานาจของผู้บริหารวัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น
1.1 การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) พลังอานาจการให้รางวัล (Reward power)
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(2) พลั ง อ านาจความเชี่ ย วชาญ (Expert power) (3) พลั ง อ านาจข่ า วสารข้ อ มู ล (Information
power) (4) พลังอานาจพึ่งพา (Connection power)
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 1 แบ่งเป็น 4 ประการ คือ (1) การสร้างบารมี (Charisma)
(2) การสร้ างแรงบั น ดาลใจ (Inspiration Motivation) (3) การกระตุ้นเชาว์ปัญญา (Intellectual
Stimulation) (4) การคานึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized consideration)
1.3 วัฒ นธรรมองค์ก ร โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 แบ่งเป็น 5 ประการ คือ (1) ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน (School Purpose)
(2) การตัดสินใจ (Decision Making) (3) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Sense of Community)
(4) ความไว้วางใจ (Trust) (5) ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity)
2. ตัวแปรตาม
2.1 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (1) ความรับผิดชอบต่องาน (Response to
work) (2) การมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน (Expressions of being job involved) (3) การให้เวลากับงาน
(Sense of duty towards work)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,348 คน จานวน 18
โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie, & Morgan, 1970: 607-610) และเทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 330 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการ
วิจัยแล้วรวบรวมรายละเอียดจัดเป็นประเด็นสาคัญที่จะกาหนดเป็นข้อคาถามในแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามโดยกาหนดประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่กาหนดตามกรอบแนวคิด
การใช้พลังอานาจของ เฟรนช์และราเวน; ราเวนและครูกลันสกี้ (French, & Raven, 1968: 259-
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270) (Raven, & Kruglanski, 1975: 177-219) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ แบสและ
อโวลิโอ (Bass, & Avolio (1994: 2-6) วัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของ แพตเตอร์สัน (Patterson,
1988: 107-109) และความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูตามแนวคิดและแบบสอบถามของ โลดัล
และเคจเนอร์ (Lodahl, & Kejner, 1965: 29) เป็ น แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
3. น าร่ า งแบบสอบถามขึ้ น เสนอประธานและคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ
พิจารณาเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตของเนื้อหาที่กาหนด
4. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)
5. จัดทาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้ว นาเสนอต่อ
ประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบพิจารณาปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้ายก่อน
นาไปทดลอง (Try – Out) ใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม
6. นาผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) และความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่า อานาจจาแนกรายข้ อ (Item-discrimination) โดย
คัดเลื อกข้อค าถามที่มีค่า อานาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Correlation Alpha) ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbanch, 1990: 204)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1กรุงเทพมหานครเพื่อแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน330ชุดโดยผู้วิจัยดาเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับคืน จานวน 330 ชุด มาตรวจความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามแล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาพลั งอานาจของผู้บ ริหาร ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร วัฒนธรรม
องค์กรของข้าราชการครู และความทุ่มเทในการปฏิบั ติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความทุ่ ม เทในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สถิติที่ใช้คือ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการใช้พลังอานาจของผู้บริหารพบว่า การใช้พลังอานาจ
ของผู้บริหาร โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
ด้านพึ่งพา ด้านความเชี่ยวชาญ และด้านการให้รางวัล
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารพบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างบารมี และด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา
3. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรพบว่า วัฒนธรรมองค์กรโดยรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของโรงเรียน ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน และด้านความหลากหลายของบุคลากร
4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูพบว่า
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อ
งาน ด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน และด้านการให้เวลากับงาน ตามลาดับ
5. การสร้างสมการพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พบว่า ตัวแปรที่ดี
ที่สุดที่ส่งผลต่อตัวแปรความทุ่ม เทในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรโดยที่ตัวแปรทั้ง 2 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .489
และกาลั งสองของค่าสหสั มพันธ์ พหุ คูณมีค่า .239 แสดงว่า ตัวแปรภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงและ
วัฒนธรรมองค์กรสามารถร่วมกันพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้
ร้อยละ 23.9 โดยมีค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ .511 ซึ่งส่งผลในทางบวก
สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
𝑌̂
= 1.955 + .144 (X2) + .420 (X3)
𝑍̂
= .151 (ZX2) + .390 (ZX3)
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความทุ่ ม เทในการท างานของข้ า ราชการครู โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1พบว่า
1. การใช้พลังอานาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารใช้
พลังอานาจในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งในการบริหารจัดการเรื่อง
ต่างๆภายในโรงเรียนผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเป็นลาดับสุดท้ายผู้ร่วมงานจะปฏิบัติงานได้มาก
น้อยเพียงใดหรือด้วยความเต็มใจเพียงใดขึ้นอยู่กับการใช้อานาจของผู้บริหารเป็นสาคัญดังนั้นผู้บริหาร
จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการบริหารและสามารถประยุกต์ใช้อานาจให้เหมาะสม
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กับ สถานการณ์มีวิ ธีเลื อกใช้อานาจที่มีอ ยู่ ให้ ถูก กับลั กษณะของบุค ลากรเพื่ อความร่ ว มมื อในการ
สนับสนุนปฏิบัติงานตามนโยบายที่ตั้งไว้จึงทาให้การใช้พลังอานาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากซึ่ งสอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของ บุ ญทิ ว า บุ ญเพ็ง (2551: 97) วราภรณ์ พรหมรัต น์ (2554: 88)
กุลธิดา เนื่องจานง (2555: 69) อมรารัตน์ กิจธิคุณ (2555: 111) พบว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากรวมทั้งสอดคล้องกับ แมคคลีลแลน์ (McClelland, 1975: 236)
ที่กล่าวว่าผู้บริหารที่ฉลาดจาเป็นต้องมองหาแหล่งอานาจที่จะนามาสนับสนุนอานาจหน้าที่ที่มีอยู่
เพื่อให้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นแรงกระตุ้นจูงใจให้ผู้ร่วมทางานได้ทางานอย่างเต็มความสามารถ
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในยุ คปั จ จุ บั นเช่ น การศึก ษาค้ นคว้า ด้ ว ยตนเองการศึ ก ษาดูง าน
การศึกษาต่อการอบรมสัมมนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับผู้บริหารยุคใหม่ยุคโลกาภิวัตน์จะต้องปรับและพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารให้องค์กรมี
การเปลี่ยนแปลงและทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นเสมอนักบริหาร
ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติมากกว่าผู้บริหารธรรมดาๆ (Manager) ที่เก่งบริหารงานหรือ
จัดการทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริหารสู่
อนาคตโดยเฉพาะผู้บ ริหารทางการศึกษาเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู่การปฏิรู ปการศึกษาอย่างแท้จริงผู้บริหารจึงจาเป็นต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา สิทธิจินดา (2552: 125) วิทยา วงศ์ติณชาติ (2553:
108) และ พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ (2558: 73) พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับของ แบส (Bass, 1999: 9) ที่ว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป็นภาวะที่ผู้บริหารมีอิทธิพลในอุดมการณ์การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้น ทางปัญญาหรือการ
คานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลให้ผู้ตามสนใจที่จะเป็นผู้นามากกว่าทาตามความสนใจของตนเองผู้นา
จะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้ตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบรรลุแห่งตนความเจริญรุ่งเรือง
ของสังคมในองค์การและผู้อื่น
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรพบว่าวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวขององค์กรมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การทาให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
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เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและร่วมกันนาองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงดาว
บุญกอง (2553: 127) ที่พบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสังกัดสานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วารสารเมื อ งพวน (2551) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
วัฒนธรรมโรงเรียนกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคายผลการวิจั ย พบว่า วัฒ นธรรมโรงเรียนและองค์ก รแห่ งการเรีย นรู้ในโรงเรีย น
ประถมศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูพบว่าความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1รู้สึกว่างานที่ทาอยู่เป็นงานที่ท้าทายความสามารถทาแล้วประสบ
ความสาเร็จเป็นงานที่ตรงกับความสนใจและความรู้ความสามารถมีความมั่นคงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและ
ทุ่มเทการทางานเพื่อให้งานนั้ นบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ
คงฤทธิ์ อภิ วั ฒ น์ ปุ ญ ญบาล (2545: 71) ที่ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานและความทุ่ ม เทในการ
ปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
กาแพงเพชรพบว่าความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากทุกรายการ
5. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรทั้ง 3 ตัว ได้แก่ การใช้พลังอานาจ
ของผู้บริหาร (X1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X2) และวัฒนธรรมองค์กร (X3) ปรากฏว่าตัวแปรการใช้
พลังอานาจของผู้บริหาร (X1) ถูกตัดออกจากสมการส่วนตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร (X3) และภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง (X2) ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการพยากรณ์เป็นปัจจัยที่ ส่งผลต่อความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา (Y) โดยที่ตัวแปรทั้ง 2 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ .489 และกาลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .239 ลักษณะนี้แสดงว่าตัวแปรภาวะ
ผู้นาการเปลี่ ยนแปลง (X2) และวัฒนธรรมองค์กร (X3) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา (Y) ได้ร้อยละ 23.9 ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้
5.1 วั ฒ นธรรมองค์ ก รเป็ น ตั ว พยากรณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ในการพยากรณ์ ค วามทุ่ ม เทในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งจะกลายเป็นนิสัยและความเคยชินและกลายเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีวิถีประพฤติปฏิบัติความเชื่อค่านิยมรวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่างๆวัฒนธรรมทาให้คนรวมตัว
กันเป็นสังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบผลของวั ฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรมสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ งามสม ไชยวุธ (2553: 94) ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพงาน
วิชาการของสถานศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของไชน์ (Schein,
2004: 18) ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์ก รเป็นลักษณะที่แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ขององค์กรในด้าน
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การเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ภายนอกและการรวมตัวกัน
ภายในองค์ ก รเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกั น โดยผู้ น าองค์ ก รมั ก เป็ น ผู้ ก าหนดและรวบรวมเป็ น
มาตรฐานหรือแบบของพฤติกรรมพร้อมถ่ายทอดแก่บุคลกรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
องค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลธิดากรมเวช (2558: 93-95) ที่ได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความทุ่มเทในการทางานจากงานวิจัยที่ผ่านมาในฐานข้อมูลงานวิจัย (ThaiLIS) พบว่า 1 ใน 5 อันดับ
ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความทุ่มเทในการทางานคือวัฒนธรรมองค์กร
5.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นตัว พยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการ
ที่ผู้ บ ริ ห ารทาให้ ครูมีความรู้สึ กไว้ว างใจยิ น ดีจงรักภักดีและนับถื อส่ งผลให้ ครูมีความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รั บมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ แบสและอาโวลิโ อ
(Bass, & Avolio, 1994: 541) ที่กล่าวถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่มีการกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในระหว่างผู้ร่ ว มงานและผู้ ตามให้ มองงานในแง่ มุมใหม่ๆทาให้ เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ
วิสัยทัศน์ขององค์กรมีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถที่
สูงขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นชักนาให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเอง
ไปสู่สิ่งที่จะทาให้กลุ่มได้ประโยชน์สอดคล้องกับการศึกษาของ ทักเคอร์ (Tucker, 1990: 773-A) ที่พบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความพึงพอใจประสิทธิผลและความพยายามเป็นพิเศษสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ญาณิกานต์ ไผ่เจริญ (2552: 89) ที่พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางานรวมทั้งงานวิจัยของ กุลธิดา กรมเวช (2558: 9395) ที่ได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความทุ่มเทในการทางานจากงานวิจัยที่ผ่านมาในฐานข้อมูล
งานวิจัย (ThaiLIS) พบว่า 1 ใน 5 อันดับของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความทุ่มเทในการทางานคือภาวะผู้นา
5.3 การใช้พลังอานาจของผู้บริหารเป็นตัวพยากรณ์ที่ถูกตัดออกจากสมการทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารในยุคปัจจุบันเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิธีการสอบส่งผลให้ได้คนที่อายุ
น้อยไม่มีประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาทาให้ไม่สามารถดูแลการจัดการศึกษาและดูแลครู
ในสถานศึกษาได้ดีพออย่างไรก็ตามผู้บริหารทุกคนก่อนเข้าสู่ตาแหน่งจะต้องผ่านการอบรมทักษะการ
บริหารเพื่อรับ รู้บทบาทหน้าที่ของตนรู้ จักการใช้อานาจหน้าที่ตามความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
เพราะพลั งอานาจเป็ น เครื่ องมือที่ช่ว ยให้ เกิดการผลั กดันการดาเนินงานขององค์กรให้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้จึงส่งผลให้พลังอานาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานประกอบกับโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีสายการบัญชาที่ซับซ้อนและยาวกว่าเพราะมีบุคลากร
มากกว่าทาให้การสื่อสารในโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่รวดเร็วเท่าที่ควรสอดคล้องกับ วินัย พลสิทธิ์ (2547:
163) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอานาจกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชรเขต2พบว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีจานวนบุคลากร
มากทาให้การได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึงจากัดเฉพาะกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูดังนั้นผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายทางการ
ศึกษาควรมีนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรในโรงเรียนโดยการสร้างความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับโรงเรียนเข้าใจความมุ่งประสงค์ของโรงเรียนเพื่อ
เสริมสร้างความทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงเรียน
2. จากผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริห ารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
รองลงมาที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
นโยบายในการสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและกระตุ้นให้ผู้บริหารนาหลักทฤษฎี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการบริหารโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานโดยนาตัวแปรอื่นๆ เช่น
ความผูกพันในองค์กรหรือบรรยากาศในการทางานหรือคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นต้น
2. ควรมีการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ในระดับบุคคลหรือ
ระดับโรงเรียน
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