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บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของ
ครูที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ  
ผู้บริหารและครู  จ านวน 346  คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1)  แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2)  สุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูกับสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 4)  แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ
องค์การของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ด้านแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ด้านแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์และด้านแรงจูงใจใฝ่อ านาจ สามารถพยากรณ์สุขภาพ
องค์การได้ร้อยละ 61.40  และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Z'y =  0.455x1.1 + 
0.151x2.3 + 0.187x2.2 + 0.199x1.2 
ค าส าคัญ : แบบภาวะผู้น า,แรงจูงใจ, สุขภาพองค์การ 
 

Abstract 
               The purpose of this research was  to study the leadership styles of school administrators 
and the teachers’motivation in working affecting organizational health of schools under the 
secondary educational service area office 6. The samples were 346 school administrators and 
teachers. The research instrument was a questionnaire. The statistical techniques use in data analysis 
were percentage, mean standard deviation, Pearson’s product moment correlation and multiple 
regression analysis.The research findings were as follows: 1) The level of the administrators’ 
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leadership styles and the teachers’ work motivation, as a whole and each aspect, were at a high 
level. 2) The level of organizational health of school, as a whole and each aspect, were at a high 
level. 3) The relationship between the administrators’leadership styles and the teachers’work 
motivation and organizational health of school was highly positive with the statistied significance of 
.01 level. 4) The administrators’ leadership styles and the teachers’work motivation affecting 
organizational health of school under the secondary educational service area office 6 in 4 aspects of 
transformational leadership, transactional leadership, affiliation motive and power motive can be 
used to predict the organizational health of school at 61.40%. The predict equation can be written in 
standard scores as Z'y =  0.455x1.1 + 0.151x2.3 + 0.187x2.2 + 0.199x1.2 
Keyword: leadership styles, motivation, organizational health 
 
1. บทน า 
     การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคมและการศึกษายังมีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศซึ่งองค์การที่มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาการศึกษาก็คือโรงเรียน โดยโรงเรียนมีความส าคัญ
ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ 
โรงเรียนท าหน้าที่สร้างฐานให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้
สามารถรองรับการต่อยอดทางความรู้ความคิดจริยธรรม
และการสร้างสรรค์ ถ้าโรงเรียนมีสุขภาพดีจะท าให้การ
บริหารมีประสิทธิผล ในระยะที่ผ่านมามีนักวิชาการเห็น
ความส าคัญและน ามาศึกษาวิจัยดังผลงานวิจัยของ 
อารยา ทริดสังข์ [1] พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน 
อันดับแรกได้แก่ ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
รองลงมาคือเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน และอ านาจอิทธิพล
ของผู้บริหารโรงเรียนและงานวิจัยของวรรณี หิรัญญากร 
[2] ก็พบว่า ภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับสุขภาพองค์การโดยรวมและ รายด้านมีความสัมพันธ์
กันทางบวกและสามารถพยากรณ์สขุภาพองค์การได้อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติส่วนผลการวิจัยของพิรจิต บุญ
บันดาล [3]  พบว่า   ตัวแปรพยากรณ์ที่พยากรณ์
ประสิทธิผลองค์การ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า แบบภาวะผู้น าที่
ผู้บริหารเลือกใช้และแรงจูงใจในการท างานจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ภาวะผู้น ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานให้สมัฤทธ์ิผลเพราะ
ภาวะผู้น าคือพฤติกรรมของผู้น าหรือความสามารถของ
ผู้น าท่ีมีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ท างานมุ่งสู่
เป้าหมายขององค์การและในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันสูง แรงจูงใจในการท างานก็ถือว่ามี

ความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานเพราะแรงจูงใจ คือ 
พลังภายในของแต่ละคนซึ่งถูกกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อไปสู่ เป้าหมายที่ตนเอง
ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรจิต บุญบันดาล 
[3] พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลขององค์การได้ ส่วนงานวิจัยของ คณพงศ์   
ดาเลิศ [4] พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เป็นตัวแปร
พยากรณ์ สุ ขภาพของ โ ร ง เ รี ย น เทศบาล  ใน เขต
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีดีที่สุด  
 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ 
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวถือเป็นภารกิจส าคัญเร่งด่วนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จะต้องด าเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เกิดขึ้น ทั้งปัญหาของคุณภาพการศึกษาของชาติที่ส่งผล
กระทบต่อสั งคมต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ออนไลน์, 2558)[5] และจากผล
การด าเนินการจัดการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          
ปีการศึกษา 2556 ที่พบว่า นักเรียนมีความสามารถคิด
อย่างเป็นระบบมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตลอดจน ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน (ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6[6] จากข้อมูลดังกล่าว
บ่งช้ีว่า โรงเรียนยังไม่สามารถท างานไดตรงตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และสภาพการด าเนินการทั่วๆไปของโรงเรียน จาก
การศึกษางานวิจัยของวรรณี หิรัญญากร [2] พบว่าแบบ
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนของผู้บริหารสามารถพยากรณ์สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนได้ และงานวิจัยของคณพงศ์ ดาเลิศ 
[4] พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจก็เป็นตัวพยากรณ์สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนได้ดีที่สุด  
 จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการ
ท างานของครูส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาระดับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 2.2 เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู
กับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 2.4 เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
และแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6   
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและ
แรงจูงใจในการท างานของครู กับสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 
 3.2 แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและ
แรงจูงใจในการท างานของครูส่งผลต่อสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

      4.1.1 แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ใช้กรอบ
แนวคิดของ บาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, 
pp. 13–20 ; อ้างถึงใน อมรรัตน์ โสธารัตน์, 2550, หน้า 
21-22) [7] 
     4.1.2 แรงจูงใจในการท างานของครู ใช้กรอบแนวคิด
ของแมคคลีแลนด์ (David C.McCelland, 1960; อ้างถึง
ใน ยุพาภรณ์ ขานพล, 2551, หน้า 33) [8] 
     4.1.3 สุขภาพองค์การของโรงเรียน ใช้กรอบแนวคิด
ของฮอยและ ซาโบ (Hoy & Sabo, 1997, p. 144; อ้าง
ถึงใน คณพงศ์ ดาเลิศ, 2555, หน้า 19) [4] 
4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
     ตัวแปรต้น คือ 1) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน ประกอบด้วย แบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(x11)  และแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (x12) 2) 
แรงจูงใจในการท างานของครู ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์  (x21)  2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (x22) 3) 
แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (x23) 
     ตัวแปรตาม คือ สุขภาพองค์การของโรงเรียน (y) 
ประกอบด้วย 1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 2) ความเป็น
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 3) อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร
โรงเรียน 4) การสนับสนุนทรัพยากร  5) การอยู่ร่วมกัน
ของครู  6) การมุ่งเน้นวิชาการ 
4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
     4.3.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
จากโรงเรียนมัธยมจ านวน 54 โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในปี
การศึกษา 2557 ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 173 คน 
และครูจ านวน 3,120 คน รวมทั้งสิ้น 3,293 คน   
     4.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จ านวน 
346 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางของเครซี่และมอร์แกน [9] ซึ่งผู้วิจัยได้น าผู้บริหาร
ทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 173 คนและครู 
จ า น วน  1 73  ค น  โ ดยแต่ ล ะส ถานศึ กษา เที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังนี้ 
      5.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและบทความทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบภาวะผู้น าของ
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ผู้บริหารโรงเรียน แรงจูงใจในการท างานของครูและ
สุขภาพองค์การของโรงเรียน 
     5.1.2 สรุปข้อมูลและสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง
เกี่ยวกับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและแรงจูงใจในการ
ท างานของครู และสุขภาพองค์การของโรงเรียนและ
น าเสนอแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแนะน าในการปรับปรุง 
จากนั้นให้กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ซึ่งข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่ 
0.6 มี 1 ข้อ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่ 0.8 มี 18 ข้อและ 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่ 1.0 มี 56 ข้อ  
     5.1.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 
เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองและน ามาวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมั่นและน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ วท า เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่ อ เก็บข้อมูลต่อไป ซึ่ ง
แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมีค่าความเช่ือมั่น .97 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรง
จูงในในการท างานของครู มีค่าความเช่ือมั่น .87 แลละ
แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ มีค่าความเช่ือมั่น 
.96 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบสอบถามจริงได้ 
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัย
วิทยาราชภัฏราชนครินทร์เพื่อขอความร่วมมือจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
6 และผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ไปรษณีย์ จากนั้นผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดและ
ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
5.3 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     5.3.1 สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน  
      5.3.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  1) การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
        2 )  การวิ เ คราะห์ถดถอยพหุคูณ  ด้ วยวิ ธี
stepwise 
 
6. ผลการวิจัย 
6.1 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

          6.1.1 ผลการศึกษาระดับแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียน แรงจูงใจในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
          6.1 .2 สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
          6.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์แบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู
กับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า  มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
          6.1.4 ผลการศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า แบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง   แบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมพันธ์ และแรงจูงใจใฝ่อ านาจ ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 สามารถพยากรณ์สุขภาพองค์การของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ได้ร้อยละ 61.40 สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Z'y =  0.455x1.1 + 
0.151x2.3 + 0.187x2.2 + 0.199x1.2 
          จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
อธิบายได้ดังนี้ 1) แบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผล
ทางบวก กล่าวคือ หากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (x11) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้สุขภาพองค์การของ
โรงเรียน (y) มีค่าเพิ่มขึ้น .455 หน่วยมาตรฐาน 2) 
แรงจูงใจใฝ่อ านาจส่งผลทางบวก กล่าวคือ หากแรงจูงใจ
ใฝ่อ านาจ (x2.3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้
สุขภาพองค์การของโรงเรียน (y) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.151 
หน่วยมาตรฐาน 3) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ส่งผลทางบวก 
กล่าวคือ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (x2.2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
มาตรฐาน จะท าให้สุขภาพองค์การของโรงเรียน (y) มีค่า
เพิ่มขึ้น 0.187 หน่วยมาตรฐาน 4) แบบภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนส่งผลทางบวก กล่าวคือ หากแบบภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน (x1.2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท า
ให้สุขภาพองค์การของโรงเรียน (y) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.199 
หน่วยมาตรฐาน  
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
7.1 ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้  
     7.1.1 ผลการศึกษาระดับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยแบบ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีคา่เฉลีย่สูงสดุ คือ ด้าน
แบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ แบบภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารแสดงถึง
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้  มี
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อิสรา วิรัชกุล [10] ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัด
ส านัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัยธมศึกษาเขต 6 พบว่า มี
ภาวะผู้น าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนแรงจูงใจในการ
ท างานของครู ผลการวิจัยพบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยแรงจูงใจในการท างานของครูที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ส่วนแรงจูงใจในการท างานของครูที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่อ านาจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ใน โรง เรี ยน สั งกั ดส า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ ทั้งงานในหน้าที่
การสอนและงานที่ได้รับมอบหมายโดยคิดถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับเด็กนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งความส าเร็จนักเรียนเป็น
แรงจู ง ใจที่ ส าคัญอีกอย่ างหนึ่ งที่ ท า ให้ครู มีความ
กระตือรือร้นและมีการน ากิจกรรมใหม่ๆมาใช้ในการเรียน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา สารีโพธิ์ 
[11] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย ปัจจัยด้านแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
     7.1.2 จากการศึกษาผลการวิจัยสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุมชนให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียนมีสื่อและ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีการจัดการศึกษาให้สนอง
ความต้องการของชุมชุนโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนได้ ผู้ปกครองและชุมชน
ยอมรับการด าเนินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา  ชูรอด [12] ศึกษาเรื่อง สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า สุขภาพ
องค์การของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี   
     7.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของ
ครูกับสุขภาพองค์การของโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์
กันในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 มีภาวะผู้น า ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติ งานต่างๆ ขององค์การให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คือ ช่วยให้บุคลากรขององค์การได้รับการ
ประสานงานและแนะน าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีการสร้างแรงจูงใจอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์  โสธารัตน์ 
[7] ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับสุขภาพองค์การในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี พบว่า ภาวะ
ผู้น าโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ
องค์การในโรงเรียนโดยรวมและรายมิติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
     7.1.5 ผลการศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของโรงเรียน พบว่า สามารถร่วมกัน
พยากรณ์สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ร้อยละ 61.40 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มะลิวรรณ์ ภูแช่มโชติ [13] พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ 0.579 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01และงานวิจัยของ คณพงศ์ ดาเลิศ [4] ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัด
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เทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พบว่า 
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัย
ด้านระบบสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ เป็นตัวพยากรณ์สุขภาพองค์การของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีดทีี่สดุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     8.1.1 ผู้บริหารควรเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติใหม่โดยการ
แนะน าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติท่ีต่อผู้บังคับบัญชา มีความเต็มใจท่ี
จะปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  8.1 .2 ผู้ อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 6 และผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ โดยมีการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติ งานของบุคลากรเพื่อให้
บุคลากรมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตามความ
เหมาะสม 
       8.1.3 อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 6 และผู้บริหารโรงเรียนควรสอดส่องดูแลโดยการ
จัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการ
สอนมาให้พร้อมและเพียงพอ ให้การสนับสนุนแก่
ผู้ ใต้บั งคับบัญชา  เพื่ อ ให้สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ไ ด้
ตลอดเวลา และผู้บริหารต้องให้ความรู้ในการใช้และการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรที่มีให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและ
คุ้มค่า 
8.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     8.2.1 ควรส่งเสริมให้มีการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการ
ท างานของครูที่พบว่าส่งผลต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน  โดยเป็นการศึกษาระดับโรงเรียนเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
     8.2.2 ควรมีการศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 กับกลุ่มประชากรอื่น เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
     8.2.3 ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นๆที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 และในเขตพื้นที่อ่ืน 
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