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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดส�านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และ 4) ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ด�าเนินการโดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน
น�ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วนของครูในแต่ละโรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างครูจ�านวน
260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ และแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของครู สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ แบบที่ครูมีบทบาทเป็นหลัก แบบที่ครูและชุมชนมีบทบาท
เป็นหลัก แบบที่ผู้บริหารของโรงเรียนมีบทบาทเป็นหลัก และแบบที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก
2. ความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความเต็มใจปฏิบัติงานอย่างสูงเพื่อท�าประโยชน์ให้โรงเรียน ด้านความเชื่อถือ
ยอมรับเป้าหมาย และคุณค่าของโรงเรียน และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของโรงเรียน
3. แบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก (rxy = .659) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. แบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร มีจ�านวน 2 ด้าน เรียงล�าดับด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์จากมากไปน้อย คือ แบบที่ครูมีบทบาทเป็นหลัก และ
แบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z’y = .620X2 + .271X4
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารสถานศึกษา, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, ความผูกพันต่อองค์กร

ABSTRACT

The purposes of this research were to study 1) the school-based management of schools under
Nongchok District Office, Bangkok, 2) the level of organizational commitment of teachers towards schools
under Nongchok District Office, Bangkok, 3) the relationship of the school-based management and the
level of organizational commitment of teachers towards schools under Nongchok District Office, Bangkok,
and 4) the school-based management that is effecting to the organizational commitment of the teachers
towards schools under Nongchok District Office, Bangkok. Krejcie and Morgan table sample size and the rule
of three were used to find the proportion of teachers from each school, and the samples of this study were
260 teachers selected by simple random sampling method. A set of questionnaires as check lists and rating
scales was used as the tool of the study. The data were statistically analyzed as percentage, mean (x),
standard deviation (S.D.) and Pearson Product Moment Correlation.
The research results were as follows:
1. The school-based management under Nongchok District Office, Bangkok as a whole was at a high
level, ranking by the mean scores from high to low: professional control, professional and community
control, administrative control, and community control, respectively.
2. The commitment of the teachers towards schools under Nongchok District Office, Bangkok as a
whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low: the willingness to work for school
benefit, reliability, goals and values acceptance, and school membership maintenance, respectively.
3. The school-based management on the effectiveness of teachers’ commitment towards schools
under Nongchok District Office, Bangkok was positively (rxy = .659) significance different at the level of .05.
4. The school-based management effected the effectiveness of teachers’ commitment towards
schools under Nongchok District Office, Bangkok: professional control, professional and community control.
It could be written the equation in standardized score as Z’y = .620X2 + .271X4
Keywords : Administration, School-based, Commitment.

บทน�ำ

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครไว้ใน
มาตรา 89 (21) การจัดการศึกษาให้มหี น้าทีห่ นึง่ ในการจัดการ
รัฐสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดการศึกษา
หลายระดับและหลายรูปแบบ คือ การศึกษาระดับก่อนประถม
ศึ ก ษา การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษา
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)

นอกระบบโรงเรี ย นโดยโรงเรี ย นของกรุ ง เทพมหานคร
จั ด การเรี ย นการสอนนอกเวลา และการฝึ ก อบรมอาชี พ
ระยะสั้นในโรงเรียนอาชีพในสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เพื่อการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษาและที่ส�าคัญกรุงเทพมหานครในฐานะ
หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอ�านาจส่วนท้องถิ่นให้มี
อ�านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลการศึกษาในพื้นที่ของสถาน
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ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้รับความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ การพั ฒ นาในทุ ก ด้ า นและเพื่ อ ให้
ประชากรในวัยเรียนได้เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชาติตอ่ ไป
(ส�านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555, น. 1) กรุงเทพมหานคร
ได้ ด� า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับหนึ่ง
หรื อ ทุ ก ระดั บ ตามความพร้ อ ม ความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 42 ให้กระทรวงก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสาน
และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการ
ศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทัง้
การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส�านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554, น. 16) ในส่วนของการด�าเนินงานของ
โรงเรียนอาจแบ่งการด�าเนินงานได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริ ห ารและส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
บุคลากรในโรงเรียนจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ า ยสอน แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามบุ ค ลากรทั้ ง สองฝ่ า ยมิ ไ ด้
แบ่งออกจากกันโดยเด็ดขาด เพราะบางคนต้องท�าหน้าที่ทั้ง
2 ฝ่าย เช่น หัวหน้าสายวิชาก็ยังท�าหน้าที่สอนด้วย ประกอบ
กับแนวคิดเชิงบริหารที่ต้องการให้การบริหารเป็นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ท�าให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีบทบาท
ในการบริหารงานของโรงเรียนด้วย ซึง่ การบริหารงานวิชาการ
เป็นการบริหารทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา (กมล ภูป่ ระเสริฐ,
2545, น. 6) จากการจัดการศึกษาของประเทศในอดีตพบว่า
ปัญหาส�าคัญของการบริหารการศึกษา คือ การรวมอ�านาจ
ไว้ส่วนกลางขาดเอกภาพในการบริหาร ขาดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ า� หนด ขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสถาบัน
ทางสังคมขาดการพัฒนานโยบายอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
ขาดความเชื่ อ มโยงกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
หน่วยงานของรัฐ (สุรัฐ ศิลปอนันต์, 2542, น. 3-4) หมวด 5
มาตรา 39 และมาตรา 40 กระทรวงได้กระจายอ�านาจการ
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บริหาร และการจัดการศึกษาให้โรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลท�าหน้าทีใ่ นการ
บริหารโดยท�าให้โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการ
บริหาร และจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะสร้างคุณค่า
ความรับผิดชอบ ความผูกพันต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ย นให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คน นั ย ส� า คั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(School-Based Management) ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะมี
บทบาทส�าคัญ ในกระบวนการ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ในการ
ตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทาง
เป้ า หมายที่ ต ้ อ งการ คื อ คุ ณ ภาพของผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� า คั ญ
การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน (School-Based
Management: SBM) เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทาง
การบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, น. 15) ให้กระทรวง
กระจายอ�า นาจการบริห ารและการจัดการศึกษา ทั้ ง ด้ า น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป ส�าหรับรูปแบบการบริหารการสถานศึกษาที่ส�าคัญ
ประกอบด้วย 4 รูปแบบ คือ แบบที่มีผู้บริหารเป็นหลัก แบบที่
มีครูเป็นหลัก แบบที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก และแบบที่ครู
และชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก แนวคิดทางการบริหารและการ
จั ด การศึ ก ษาที่ มุ ่ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ มุ ่ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น
องค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Efficiency &
Effectiveness School) ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก�าหนด
โดยมีการกระจายอ�านาจการตัดสินใจทีจ่ ะพัฒนานโยบาย วิสยั
ทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือ
ด�าเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหาร
ทั่วไป โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดย
มุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
ส�าคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหาร
จัดการที่เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนเอง โดยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการใช้อ�านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ด� า เนิ น การแก้ ป ั ญ หาและจั ด กิ จ กรรม
การศึกษาของโรงเรียน ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่
คุณภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน อย่างไรก็ตามการ
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บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ได้มีสูตรส�าเร็จ หรือรูปแบบ
กระบวนการบริหารทีส่ า� เร็จรูปแต่ขนึ้ อยูก่ บั ความร่วมมือร่วมใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรง ในการศึกษาเรียนรู้
ลงมือท�า ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นรูปแบบที่
เหมาะสมกั บ โรงเรี ย นในแต่ละแห่ง ซึ่ง ผู้น�า คนส�า คัญของ
เรื่องนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ที่จะเป็นผู้น�ารูปแบบบริหาร
โดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานไปใช้ แ ละปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาจนเป็ น
ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนตนเองที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นอ�านาจหน้าที่
ตามทีก่ า� หนดไว้ในมาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการจัด
การศึ ก ษาหลายระดั บ และหลายรู ป แบบ ภารกิ จ หลั ก ใน
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ การจัดการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา ส่วนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม
ศึ ก ษาอาศั ย แนวทางตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 10
พฤษภาคม 2531 ซึ่งเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กก่อนประถมศึกษาและส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กรุ ง เทพมหานคร ได้ จั ด ขึ้ น ในโครงการขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษา โดยได้ รั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
ด�าเนินการได้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่งกรุงเทพมหานคร
จัดเป็นการเสริมจากที่กระทรวงศึกษาธิการด�าเนินการเพื่อ
สนองนโยบายรัฐบาลในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่
เด็กและเยาวชนของไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541
คณะรั ฐ มนตรี ท่ี ไ ด้ ล งมติ อ นุ มั ติ เ ปิ ด สอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหาร
การศึกษาของกรุงเทพมหานครในส่วนของการประถมศึกษา
จัดในลักษณะของสายการบังคับบัญชา ซึ่งผู้มีอ�านาจ คือ
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ส�านักงาน
เขตและโรงเรียน ตามล�าดับ โดยมีส�านักการศึกษาเป็นฝ่าย
อ�านวยการหรือหน่วยงานที่ปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนในระดับ
กรุ ง เทพมหานคร และฝ่ า ยการศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นราชการ
ทีท่ า� หน้าทีเ่ ช่นเดียวกันในระดับส�านักงานเขต (ส�านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2556, น. 29-31)
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น จ�านวน 37 โรง ครูจ�านวน
757 คน โดยมีส�านักงานเขตซึ่งมีฝ่ายศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
และท�าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารและการจั ด การอย่ า งมี
วารสารชุมมชนวิ
ชนวิจจัยัย ปีปีทที่ ี่ 10
10 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 13 (พฤษภาคม
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
วารสารชุ
งหาคม2559)
2559)

ประสิทธิภาพประกอบด้วยตัวชี้วัดความส�าเร็จในการบริหาร
จ�านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ 9 ตัวชี้วัด ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 6 ตัวชี้วัด และด้านคุณภาพผู้เรียน
9 ตัวชี้วัด เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก�าหนด
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ขอบข่ายและภารกิจงาน 4 งาน ได้แก่ การบริหาร
งานวิชาการ การบริหารการเงิน การบริหารบุคคล การบริหาร
ทั่วไป และจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จากภาระงานดังกล่าว ผูบ้ ริหารโรงเรียน
จึงต้องให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อจะท�าให้ครูมีความผูกพันต่อโรงเรียน เพื่อการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ให้ บ รรลุ ต าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
จากปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ขององค์ ก าร
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บุคคลเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ และ
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด เพราะบุคลากร
เป็นกลไกส�าคัญในกระบวนการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การต่างก็มีความส�าคัญเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่ดีย่อมตระหนักถึงความส�าคัญ
ในการบริหารงานบุคคลให้ได้ทั้งงานและน�้าใจคน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ และเต็มความสามารถ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
เกิ ด ความพึ ง พอใจในงาน เกิ ด ความรั ก ความศรั ท ธาใน
หน่วยงาน และความรู้สึกเสียสละเพื่อทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ
ก�าลังความสามารถและสติปัญญา หาแนวทางในการปรับปรุง
ให้หน่วยงานเกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งความผูกพันที่มี
ต่อองค์การของบุคคลถือว่าเป็นสิง่ ทีส่ า� คัญอย่างยิง่ เพราะความ
ผูกพันเป็นที่สิ่งที่แสดงออกหรือเป็นตัวบ่งชี้ถึงความรัก ความ
ภาคภู มิ ใ จ การยอมรั บ และการยึ ด มั่ น ในจุ ด มุ ่ ง หมายและ
อุดมการณ์ขององค์การ อันเป็นผลให้บุคลากรที่มีความเต็มใจ
ที่จะท�างาน เพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ
ตลอดจนมี ค วามปรารถนาที่ จ ะเป็ น สมาชิ ก ตลอดไป
(Buchanan, 1974, pp. 535-543) ซึ่งในการบริหารโรงเรียน
นั้นความผูกพันของครูที่มีต่อโรงเรียนจึงมีความส�าคัญยิ่งต่อ
คุณภาพของโรงเรียน หากครูมีความผูกพันต่อโรงเรียนมาก
ย่อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น
ท�าให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษา การบริหารสถานศึกษาโดย
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ใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน สร้างและพัฒนาขึ้น จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยได้รับค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ที่ปรึกษา น�าส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อพิจารณา
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน หาความตรงโดยวิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม
เป็ น ฐานของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตหนองจอก กับนิยามศัพท์ จ�านวน 5 ท่าน แล้วเลือกข้อค�าถามที่มีค่า ICO
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ทั้งหมด จ�านวน 61 ข้อ ผลการหาคุณภาพ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด ใช้ได้ทั้งหมด 61 ข้อ ด�าเนินการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
ได้เท่ากับ .95 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถาน
ศึ กษาโดยใช้ โ รงเรียนเป็นฐานกับ ความผูก พันต่อโรงเรียน แบบสอบถาม ลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามแบบเลื อ กตอบ
(Check List)
ของครู สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารโดยใช้
4. เพื่อศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่
ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่อโรงเรียนของครู สัง กัดส�านักงาน โรงเรี ย นเป็ น ฐาน สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตหนองจอก
กรุ ง เทพมหานคร ตามความคิ ด เห็ น ของครู ลั ก ษณะของ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Best & Kahn, 1993,
ประโยชน์ของกำรวิจัย
1. ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหาแนวทางการแก้ไข p. 246)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่อโรงเรียน
ปรับปรุง เสริมสร้าง และจูงใจในการบริหารงานให้สอดคล้อง
ของครู สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาครูในด้านความ ตามความคิ ด เห็ น ของครู ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น
ผูกพันต่อโรงเรียน และก�าหนดแนวทางการสร้างความผูกพัน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Best & Kahn, 1993, p. 246)
ต่อโรงเรียนของครู
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดา� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังนี้
วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
1. ด� า เนิ น การขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูสงั กัดส�านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือจาก
เขตหนองจอก กรุ ง เทพมหานคร ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ผู ้ อ� า นวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
จ�านวนครู 757 คน
2. ด�าเนินการส่งแบบสอบถามไป 260 ชุด ด้วยตนเอง
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ครู สั ง กั ด
ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 37 โรงเรียน ได้รับคืน
2557 ก� า หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากตารางเครจซี่ และ 260 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3. ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้
กลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน 260 คน และน�ามาเทียบบัญญัตไิ ตรยางค์ แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทุกฉบับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตามสัดส่วนครูในแต่ละโรงเรียน โดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
(Simple Random Samping)
ส�าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์เป็นข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
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วารสารชุมชนวิ
มชนวิจัยจัยปีปีทที่ 10
ี่ 10ฉบัฉบับบทีที่ 2่ 3(พฤษภาคม
(กันยายน -- ธัสินงวาคม
วารสารชุ
หาคม 2559)
2559)

1. วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ อายุ ต�าแหน่ง ระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียน และวุฒกิ ารศึกษา โดยการหาค่าความถี่
และร้อยละ
2. วิเคราะห์รปู แบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตหนองจอก กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มา
ค� า นวณเพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว หาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เป็นรายข้อ
3. วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความผู ก พั น ต่ อ โรงเรี ย นของครู
สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตหนองจอก กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มา
ค� า นวณเพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว หาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เป็นรายข้อ
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครู สั ง กั ด ส� านั กงานเขตหนองจอก กรุง เทพมหานคร
ใช้หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient) โดยใช้เกณฑ์
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
5. การวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี
stepwise

ผลกำรวิจัย

1. ผลของการศึกษาสภาพผูต้ อบแบบสอบถามจ�านวน
260 คน ชาย 59 คน หญิง 201 คน ระดับอายุ ไม่เกิน 30 ปี
จ�านวน 32 คน ระดับอายุ 31-45 ปี จ�านวน 142 คน ระดับ
อายุ 46 ปีขึ้นไป จ�านวน 86 คน ครูผู้ช่วย จ�านวน 44 คน
ครู คศ.1 จ�านวน 76 คน คศ.2 จ�านวน 78 คน ครู คศ.3
จ�านวน 62 คน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ไม่เกิน
10 ปี จ�านวน 142 คน ปฏิบัติงานในโรงเรียน 11-20 ปี
จ�านวน 62 คน ปฏิบัติงานในโรงเรียน 21 ปีขึ้นไป จ�านวน
56 คน ระดับการศึกษา ต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 2 คน
ปริญญาตรี จ�านวน 193 คน และสูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน
65 คน
2. ผลของการศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ น ฐานของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขต
วารสารชุ
นยายน - ธั-นสิวาคม
วารสารชุมมชนวิ
ชนวิจจัยัย ปีปีทที่ ี่ 10
10 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 31 (กั
(พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)

หนองจอก กรุงเทพมหานคร มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เรียงตาม
ล�าดับดังนี้ 1) แบบที่ครูมีบทบาทเป็นหลัก 2) แบบที่ครูและ
ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก 3) แบบที่ผู้บริหารของโรงเรียน
มีบทบาทเป็นหลัก 4) แบบที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก
3. ผลการศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ โรงเรี ย นของครู
สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม
มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามล�าดับดังนี้ 1) ด้านความเต็มใจ
ปฏิบัติงานอย่างสูงเพื่อท�าประโยชน์ให้โรงเรียน 2) ด้านความ
เชือ่ ถือ ยอมรับเป้าหมาย และคุณค่าของโรงเรียน 3) ด้านความ
ต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของโรงเรียน
4. ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดส�านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ในระดั บ มาก ( r xy = .659) อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
5. ผลการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูโดยรูปแบบทีม่ อี า� นาจ
พยากรณ์มากที่สุด คือ แบบที่ครูมีบทบาทเป็นหลัก (X2) มี
สัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์เท่ากับ .580 รองลงมา คือ แบบทีค่ รู
และชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก (X4) โดยมีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ .277

อภิปรำยผล

1. จากการศึกษาผลของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ น ฐานของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย
โดยรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เรียงตามล�าดับดังนี้ 1) แบบที่ครูมีบทบาท
เป็นหลัก 2) แบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก 3) แบบที่
ผู้บริหารของโรงเรียนมีบทบาทเป็นหลัก 4) แบบที่ชุมชนมี
บทบาทเป็นหลัก ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยที่น�ามาศึกษาส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประภัสรา
เทพศาสตรา (2553, บทคัดย่อ) ท�าการศึกษาวิจัยการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดโรงเรียน
เทศบาลจังหวัดระยอง สุวทิ ย์ จันทร์คงหอม (2548, บทคัดย่อ)
ท� า การศึ ก ษาวิ จั ย การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของ
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โรงเรียนประถมศึกษาในส�านักงานเขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
สุธี พิทักษ์วงศ์ (2549, บทคัดย่อ) ท�าการศึกษาวิจัยสภาพ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 และ เสาวณี ทิพย์วารี (2548,
บทคัดย่อ) ที่ท�าการศึกษาวิจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นต้น
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในรูปของคณะกรรมการทีม่ า
จากคณะบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับสถานศึกษานัน้ ๆ
เป็นการบริหารทีส่ อดคล้องกับนโยบายการบริหารสถานศึกษา
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาที่ จ� า เป็ น ต้ อ ง
ตั ด สิ น ใจและก� า หนดรู ป แบบของการบริ ห ารจั ด การให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
สังคมด้วยตนเอง
2. จากการศึกษาความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากมาก
ไปน้อยดังนี้
2.1 ด้านความเต็มใจปฏิบัติงานอย่างสูงเพื่อท�า
ประโยชน์ให้โรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ครูมีความผูกพันมากที่สุด คือ
เต็มใจท�างานในโรงเรียนแห่งนี้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้
งานประสบผลส�าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ แม็กแคร็กแคน และ
คนอื่น ๆ (Mccracken & et al., 1984, pp. 66-74) ที่ได้สรุป
ผลการวิ จั ย ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รมี ส ่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ
คุณลักษณะงานที่ท้าทายความสามารถและมีแนวโน้มที่จะน�า
ไปสู่ความพึงพอใจในงาน เพราะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ได้ใช้ความพยายามเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีน่ อ้ ยคนจะท�าได้ หรือ
การได้ใช้ความช�านาญเฉพาะตัว เมื่อท�างานให้ส�าเร็จจะน�ามา
ซึ่งความพอใจในงาน
2.2 ด้านความเชื่อถือ ยอมรับเป้าหมาย และ
คุณค่าของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ครูมีความผูกพันมากที่สุด คือ
พร้อมจะบอกผูอ้ นื่ ว่าท่านท�างานในโรงเรียนแห่งนี้ ซึง่ สอดคล้อง
กับ กรีนเบอร์ก และแบรอน (Greenberg & Baron, 1993,
p. 176) ที่ได้ชี้แนะให้เห็นถึงผลของความผูกพันต่อองค์การ
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ไว้ว่า 1) หากคนมีความผูกพันต่อองค์การสูง อัตราการ
ขาดงานและการลาออกจะต�า่ 2) หากมีความผูกพันต่อองค์การ
สูง ระดับความตัง้ ใจทีจ่ ะเสียสละท�างานให้กบั องค์การสูง และ
3) หากมีความผูกพันต่อองค์การสูงความคิดเห็นส่วนตัวจะ
เป็นไปในทางบวก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การ
มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์การ การลดอัตราการ
ลาออก และการคงความเป็นสมาชิกขององค์การอยู่ต่อไป
รวมทั้งเป็นเงื่อนไข ส�าหรับประสิทธิผลขององค์การอีกด้วย
2.3 ด้านความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็นสมาชิก
ของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่ครูมีความผูกพันมากที่สุด คือ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยความเต็มใจ
ซึ่งสอดคล้องกับ สเตียร์ (Steers, 1977, pp. 122-123) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน คือ ความรู้สีกว่าตนมี
ความส�าคัญต่อองค์การ รู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ มีทัศนคติ
ต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์การ
ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากความผู ก พั น ต่ อ โรงเรี ย น
ของครู ที่มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละบุคคล
ที่มีต่อสถานศึกษา โดยมีความเต็มใจปฏิบัติงานอย่างสูงเพื่อ
ท�าประโยชน์ให้โรงเรียน มีความเชื่อถือ ยอมรับเป้าหมายและ
คุณค่าของโรงเรียน และมีความต้องการที่จะรักษาความเป็น
สมาชิกของโรงเรียนต่อไป เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก�าหนดไว้ ซึ่งแม้ว่าจะมีอุปสรรค ความเหนื่อยยาก ล�าบาก
มีความท้อแท้บา้ งในบางโอกาส แต่กย็ งั รักและศรัทธาในอาชีพ
และโรงเรียนของตนเอง ที่ปรากฏเช่นนี้เพราะว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความส�าคัญกับครู โดยการให้ความสนใจ เป็นกันเอง
มีความเอาใจใส่ และเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ รวมไป
ถึงมีรปู แบบของการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วม ก็จะส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดตามทฤษฎี เมเยอร์
และแอลเลน (Mayer & Allen, 1993, pp. 538-551) ที่ได้
กล่าวถึงความผูกพันในองค์การว่า เป็นความสัมพันธ์ของบุคคล
ที่มีต่อองค์การ อันประกอบด้วย ความผูกพัน ทางด้านจิตใจ
ความผูกพันด้านความคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
ความผูกพันจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การลดพฤติกรรมที่ไม่
พึ ง ประสงค์ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ คั ช ลี ย ์
(Guzley, 1992, pp. 379-402) ที่กล่าวว่า ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับบรรยากาศขององค์กร การมี
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการได้รบั การนิเทศงานบ่อย ๆ นัน้
มีผลโดยตรงต่อความผูกพันของครู และมีความสอดคล้องกับ
กาญจนา ทรรพนันทน์ (2547, น. 105) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเสริมพลังอ�านาจในงานกับความผูกพันขององค์การ
ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มศรีนครินทร์
พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มศรีนครินทร์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
3. จากการศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความ
สัมพันธ์ทางบวก ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครูรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับมาก
โดยเรียงตามล�าดับดังนี้ การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานแบบทีค่ รูมบี ทบาทเป็นหลักกับความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครู การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบที่
ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลักกับความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครู และการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แบบที่ ชุ ม ชนเป็ น หลั ก กั บ ความผู ก พั น ต่ อ โรงเรี ย นของครู
ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันน้อย คือ การบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบผู้บริหารของโรงเรียนมีบทบาท
เป็นหลักกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครู ซึ่งสอดคล้องกับ
ส�าเนียง วิลามาศ (2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบรรยากาศของ
โรงเรียนส่งผลต่อความผูกพันของครูโรงเรียนประถมศึกษา
สั ง กั ด ส� า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด นครปฐม พบว่ า
บรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพันของครู ได้แก่ มิติ
การสนับสนุนซึ่งมีผลทางบวกกับความผูกพัน และมีความ
สอดคล้องกับ แฮททัน (Hatton, 1997, p. 42A) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานภาพที่ต้องมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และค่ า ตอบแทนทางสั ง คมเศรษฐกิ จ ต�่ า
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครู
มีผลต่อความส�าเร็จของนักเรียนสูง คือโรงเรียนที่ครูมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์การสูงนักเรียนก็จะมีระดับความสามารถ
สูง และโรงเรียนมีครูมรี ะดับความผูกพันต่อองค์การต�า่ นักเรียน
ก็จะมีระดับความสามารถต�่าเช่นกัน โดยสภาวะที่เอื้ออ�านวย
ให้ความผูกพันต่อองค์การของครูช่วยในด้านความส�าเร็จของ
นักเรียน ได้แก่ การได้เข้าร่วมในการตัดสินใจสภาพสังคมความ
สัมพันธ์ของความร่วมมือต่อนักเรียนผู้ร่วมงานและผู้ปกครอง
การพั ฒ นาทางด้ า นอาชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งการยอมรั บ และ
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สิ่งตอบแทนการมีผู้น�าด้านการบริหารมืออาชีพและความ
เต็มใจที่จะสละเวลาและก�าลังในงานของโรงเรียน
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร การจัดการและ
การบริหารการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูในแต่ละแห่ง ประกอบกับความส�านึก
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบของครูอย่างแท้จริง ท�าให้ส่งผลต่อความ
ผูกพันของครูกับนักเรียน ครูกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู
กับโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ในการสอน อบรม ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนมายาวนานและต่อเนื่อง
4. จากการศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัด
ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบที่มี
อ�านาจการพยากรณ์มากทีส่ ดุ คือ แบบทีค่ รูมบี ทบาทเป็นหลัก
รองลงมาคือ แบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก แสดง
ให้เห็นว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แบบที่ครูมี
บทบาทเป็นหลัก และแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก
ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู โดยรวม อย่างมีนัย
ส� า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ดอนดี โ ร
(Dondero, 1993, p. 1607) ที่ได้ท�าการวิจัยการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของครูประสิทธิผลของโรงเรียน และความพึงพอใจในการ
ท�างาน และมีความสอดคล้องกับ กาญจนา ชูชั่ง (2543,
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
บริหารกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตการศึกษา 12 พบว่า ความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12 อยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการที่ค รูมีบทบาทเป็นหลั ก
ในการบริหารงานภายในโรงเรียนด้วย ซึ่งผู้แทนคณะครูจะมี
สัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน ประกอบกับครู
เป็นผู้ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจึงย่อมจะรู้ปัญหาทุกอย่างได้ดีกว่า และหาก
เกิดปัญหาก็จะสามารถตัดสินใจแก้ไขได้ตรงจุดมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
1. จากการศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า แบบ
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ทีค่ รูมบี ทบาทเป็นหลัก มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ อาจหมายถึงการ
บริ ห ารแบบนี้ เ กิ ด จากแนวความคิ ด ที่ ว ่ า ครู เ ป็ น ผู ้ ใ กล้ ชิ ด
นักเรียนมากที่สุด ครูเป็นผู้ปฏิบัติจึงย่อมจะรู้ปัญหาทุกอย่าง
ได้ดีกว่า และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด
2. จากการศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ โรงเรี ย นของครู
สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
ความเต็มใจปฏิบัติงานอย่างสูงเพื่อท�าประโยชน์ให้โรงเรียน
มีค่าเฉลี่ยมาก เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของครูที่ตั้งใจใช้
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานให้กับโรงเรียน
โดยมีความตรงต่อเวลา มีความพยายามในการท�างาน มีความ
เสียสละที่จะท�างานเต็มที่ โดยค�านึงถึงคุณภาพของงาน และ
ชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นส�าคัญ
ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ของครู ต ามบทบาทเป็ น หลั ก ที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
2. ควรศึ ก ษาการบริ ห ารงานของผู ้ บ ริ ห ารแบบมี
บทบาทเป็ น หลั ก ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของครู โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
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