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 The purposes of this research were to find 1) the level of the administrators’ power 
implementation in private schools, 2) the level of the teachers’ working morale in private schools, and 3) the 
administrators’ power implementation affecting the teachers’ morale in private schools. A questionnaire was 
developed according to French and Raven’s viewpoint and theory on the administrators’ power and Watson’s 
viewpoint on the teachers’ working morale. The research samples were 110 private primary schools in Official 
Inspection Zone IV. The respondents comprised 4 teachers from each school, total 440 respondents. The 
statistics employed in the research were mean ( )x , standard deviation (S.D.), and stepwise multiple regression 
analysis.  
 The findings revealed as follows : 

1) The administrators’ power implementation in private schools, as a whole, was at a high 
level. As an individual aspect ranging from high to low, it was found that the administrators, implementation of 
schools expertise power was at the highest level. Next were coercive power, legal power, reference power, and 
rewarding power, respectively. 

2) The teachers’ working morale in private schools, as a whole, was at a high level. As an 
individual aspect, ranging from high to low, it was found that the teachers’ supporting each other was at the 
highest level. Next were the feeling of obligation, the feeling of assistance, and the positive feeling about 
objectives and progression was at the lowest level. 

3) The administrators’ power implementation affecting the teachers’ morale in private schools, 
as a whole and as an individual aspect. 
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บทท่ี 1

บทนํา

การศึกษาเปนกลยุทธหรือเครื่องมือที่มีความสําคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข1  ดวยความตระหนักใน
ความสําคัญของการศึกษาอันจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนเปนผูนําในการ
ปรับเปลี่ยนสังคม  โดยสวนรวมใหกาวหนาและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ดัง
นั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ในมาตรา  43  จึงไดบัญญัติไววา  บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา2  เพื่อเปนการประกันโอกาสในการเขารับการศึกษา  และ
ถือวาการศึกษาเปนหนาที่ของบุคคล  รัฐบาลจึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ.  2545  ตั้งแตวันที่  31  ธันวาคม  2545  และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2546  จึงเปน
ผลทําใหรัฐตองรับภาระในการจัดการศึกษามากขึ้น  ดังจะเห็นไดจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร
ใหสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในป  พ.ศ.  2545  เพิ่มขึ้นจากป  2544  จํานวน  1,843  
ลานบาท3  จะเห็นไดวาลําพังแลวรัฐจะไมสามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง  จึงไดเปดโอกาสใหเอกชนที่มีความสามารถเขามาชวยจัดการศึกษาดวย

การศึกษาเอกชนนับวามีสวนสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในระบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย  ทั้งนี้เนื่องจากรัฐไมสามารถจัดการศึกษาทุกระดับ  และทุกประเภทไดเองทั้งหมด  

                                                       
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ.  2545 –

2559)  (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัทพริกหวานกราฟฟค  จํากัด,  2545),  48.
2 กระทรวงศึกษาธิการ,  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

(กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพการศาสนา,  2540),  20.
3 สํานักเลขาธิการคณะรับมนตรี,  รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐบาล  พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  2545),  19.
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การศึกษาเอกชนจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการศึกษาของทุกคนที่ใฝรูใฝเรียน4  ในปการศึกษา  2545  
สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  มีปริมาณมากขึ้น  กลาวคือ  มีสถาน
ศึกษา  7,688  แหง  มีครู  127,034  คน  มีนักเรียน  2,959,658  คน  ในจํานวนนี้มีสถานศึกษาที่เปด
สอนในระดับประถมศึกษา  1,575  แหง  โดยอยูในกรุงเทพมหานคร  395  แหง  อยูในสวนภูมิภาค  
1,180  แหง5  โดยรัฐไดใหการอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวใหกับนักเรียนสถานศึกษาเอกชน  โดย
สวนดานการบริหาร  ดานทางวิชาการ  และอ่ืน ๆ สถานศึกษาเอกชนเปนผูรับภาระทั้งหมด  รัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดกําหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในสวนที่
เกี่ยวกับการศึกษาในมาตรา 81  ไววา  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการ
ศึกษาอบรมใหเกิดความรูคาคุณธรรม6  จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน  ไดมีการ
ดําเนินการในกระบวนการทางนิติบัญญัติจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ขึ้น  
โดยใหเปนกฎหมายแมบทที่เช่ือมตอกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย  พุทธศักราช  2540  เพื่อเปนหลักฐานในนโยบายแหงรัฐดานการศึกษาในมาตรา 45  
บัญญัติใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมาย
กําหนด  โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนใน
ดานการศึกษา  ดังนั้นแผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ.  2545 – 2559)  ไดกําหนดยุทธศาสตรดําเนิน
การในนโยบายที่ 1  โดยสงเสริมบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  เอกชน  องคกรเอกชน  
องคกรวิชาชีพ  สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย  และไดตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ7  ในขณะที่ทุกฝายเห็นความสําคัญของ
การศึกษาเอกชน  แตในขณะเดียวกันก็ยังพบวาการศึกษาเอกชนยังมีปญหาอยูมากเชนกัน  เชน  
คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีปญหา  เชน  นโยบาย

                                                       
4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  วันการศึกษาเอกชน  คร้ังที่ 6 วันที่ 17–19

กุมภาพันธ  2539  จังหวัดนครศรีอยุธยา  (ม.ป.ท.,  ม.ป.ป.).  (อัดสําเนา)
5 สํานักงานการศึกษาเอกชน,  สถิติการศึกษาเอกชน  ปการศึกษา  2545  (ขอมูลเบื้อง

ตน)  (กรุงเทพมหานคร  :  กลุมสถิติและขอมูล,  2546),  27.
6 กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542

(กรุงเทพมหานคร  :  บริษัทพริกวานกราฟฟค  จํากัด,  2542),  8.
7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ.  2545 –

2549),  14.
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ของกรมตาง ๆ ไมมีคํานึงถึงความสําคัญและมีสวนรวมของภาคเอกชน  รัฐไมเปดโอกาสใหโรง
เรียนเอกชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  กฎระเบียบ  โรงเรียนเอกชนไมไดรับการสนับสนุน
ดานวิชาการเทาที่ควร  โรงเรียนเอกชนตองเสียภาษีโรงเรือนในอัตราที่สูง  ฯลฯ  และการศึกษาเอก
ชนมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ดี  แตขณะเดียวกับโรงเรียนเอกชนอีก  80%  ยังไมไดมาตรฐาน8

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา  ในขณะที่ทุกฝายเห็นความสําคัญของการศึกษาเอกชน  แต
ในขณะเดียวกันก็ยังพบวาการศึกษาเอกชนยังมีปญหาอยูมากเชนกัน  ปญหาที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง  
คงเปนเรื่องคุณภาพ  ความแตกตางในคุณภาพของการศึกษาเอกชนดังกลาวยอมสงผลกระทบตอ
ความอยูรอดของโรงเรียนและตอนักเรียนอยางแนนอน  ดังนั้นผูที่มีความสําคัญและความเกี่ยวของ
กับเรื่องดังกลาว  คงจะเปนผูบริหารและครู  คุณภาพของโรงเรียน  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จะเปนอยางไร  ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ  ที่สําคัญที่สุดขึ้นอยูกับครูใหญ  อาจารย
ใหญ  หรือผูอํานวยการในฐานะที่เปนผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตองมีลักษณะความ
เปนผูนําทั้งในดานการบริหารการศึกษา  และในฐานะของนักปกครอง  และอีกสวนหนึ่งขึ้นอยูกับ
ครู  อาจารย  หรือผูรวมงาน  ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานโดยตรง  มาชวยในการบริหารงานที่ดี  รวมทั้งให
ความรวมมือ  รวมแรง  รวมใจสนับสนุนและปฏิบัติตาม  นโยบายของผูบริหาร  ซ่ึงก็มีความสําคัญ
มากเชนเดียวกัน  ผูบริหารสวนมากมีความจําเปนตองอาศัยอํานาจหนาที่  (authority)  เปนเครื่องมือ
สําหรับการบริหารงาน  บังคับบัญชาหรือส่ังใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับขององคกรนั้น ๆ  มีสิทธิที่จะใชอํานาจตามตําแหนง  (position)  ที่ตนดํารงอยูใน
สายการบังคับบัญชาเพื่อออกคําสั่งอันชอบธรรมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามเพื่อใหงานสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี  อยางไรก็ตามแมวาอํานาจหนาที่จะเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารที่จะนํามา
ใชในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกรก็ตาม  แตผูบริหารจะบริหารโดยใช
อํานาจหนาที่ที่มีอยูแตเพียงอยางเดียว  ซ่ึงเปนเรื่องระเบียบวินัยการบังคับตามกฎหมายหรือคําส่ังไม
ได  เนื่องจากสมาชิกในองคกรหรือสถานศึกษายังคงมีสิทธิที่จะใชดุลพินิจวา  การใชอํานาจหนาที่
ของผูบริหารนั้นถูกตองหรือไม  และสามารถที่จะเลือกปฏิบัติตามหรือปฏิเสธไมปฏิบัติตามก็ได  
จากเหตุผลดังกลาวผูบริหารจึงจําเปนตองอาศัยอํานาจ  (power)  เปนเครื่องเกื้อกูลอยูเบื้องหลัง  
เพราะอํานาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธกันเปนการสวนตัวระหวางผูบริหารกับสมาชิกในองคกร  
และมีอิทธิพล  (influence)  ตอการจูงใจบุคลากรในหนวยงานใหรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน  และ

                                                       
8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  รายงานการประชุมคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน  คร้ังที่ 4/2546  วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2546  (กรุงเทพมหานคร  :  กองนโยบาย
และแผน,  2546),  11 – 12.
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ดําเนินการตามวัตถุประสงค  ตลอดจนใหบุคคลหรือกลุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผู
บริหารตองการดวยความเต็มใจโดยไมตองใชการบังคับจากความสําคัญของอํานาจดังกลาว  ผู
บริหารตองมีอํานาจเปรียบเสมือนพลังที่ซอนเรน  ที่ชวยใหผูบริหารสามารถใชอํานาจหนาที่บริหาร
งานขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ9

ความเปนมาและภูมิหลังของปญหา
โรงเรียนเปนองคกรทางสังคมอยางหนึ่งที่มีครูใหญ  อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการ

เปนผูบริหาร  โดยมีบุคคลที่ปฏิบัติงานรวมกับผูบริหาร  เรียกวา  ผูรวมงาน  หรือผูปฏิบัติการสอน
ในการบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารที่มีคุณภาพนับไดวาเปนผูนําในรูปของบุคคลที่มีอํานาจอยูโดย
ธรรมชาติและโดยอํานาจหนาที่ที่กอใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติงาน10  ตลอดจนจูงใจใหมวล
สมาชิกเกิดความรวมแรงรวมใจกันทํางานผูบริหารจึงเปรียบเสมือนดวงประทีปเปนสัญลักษณหรือ
จุดรวมพลังของทุกคนในองคกร  และเปนหลักที่สําคัญยิ่งตอสถานศึกษา  ตอครู  อาจารย  และตอ
หนวยงานอันเปนสวนรวม  นับไดวาผูบริหารเปนผลสะทอนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงเปนอันมาก  การบริหารงานสถานศึกษาใหมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลดังกลาว  ผูบริหารยังตองอาศัยอํานาจคอยค้ําจุนในการปฏิบัติหนาที่ของตน  
ซ่ึงอํานาจนี้เปนที่ยอมรับกันวามีอยูในทุกสังคมในบางกรณีมองเห็นไดงาย ๆ แตในบางกรณีก็เปน
เร่ืองที่สลับซับซอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารองคกรหรือสถานศึกษาไมอาจหลีกเลี่ยงประเด็น
เกี่ยวกับอํานาจได  เพราะอํานาจเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการควบคุมและผลักดันการดําเนินการ
ตาง ๆ ภายในองคกรใหเปนไปตามนโยบายและจุดประสงคของผูบริหารสถานศึกษาและขององค
กร  ตลอดจนเปนองคประกอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาหรือองคกรดวย  นอกจากนี้
อํานาจยังสมารถชักจูงบุคคลหรือกลุมคนใหรวมมือกันทํางานดวยความเต็มใจ  อันเปนเหตุใหผล
งานนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว11  อํานาจจึงเปนสวนหนึ่งใหเกิดความมั่นใจใน

                                                       
9 สมบรูณ  นนทสกลุ,  “การใชพลังอาํนาจของผูบริหารโรงเรยีนทีส่งผลตอประสทิธภิาพ

บริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2536),  78.

10 John M. Pfiffner and Robert V. Presthus, Public Administration (New York :
Harold Process Company, 1960),  92.

11 Randall B. Dumbam, Power and Conflict Organizational Behavior (Illinois :
Richard D. Irwin Inc., 1984), 7.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

การใชอํานาจหนาที่ในการบริหารงานมากขึ้น

ปญหา
การบริหารการศึกษาในปจจุบัน  ผูบริหารมักทําหนาที่บริหารมากเกินไป  และทําหนา

ที่ผูนํานอยมาก  ผูบริหารจึงจําเปนตองแสดงความเปนผูนํา  โดยการใชอํานาจการบริหารที่เหมาะ
สมกับเกียรติและศักดิ์ศรีของตําแหนง  จะตองประสานกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม  ที่จําเปนตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมาย  อํานาจของผูบริหารมีอิทธิพลตอโครงสราง  กระบวนการ  วิธี
ทํางาน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลตอขวัญของครูและพฤติกรรมของนักเรียนอีกดวย  ผูบริหารจึง
เปนบุคคลสําคัญที่ใชอํานาจมีผลตอขวัญของครู  อํานาจที่เหมาะสมของผูบริหารจะกอใหเกิดขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครู  ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา12

สถานศึกษาเอกชนในระดับประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4  เปนสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  กลาวคือ  โรงเรียน
เอกชนในระดับประถมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  มีบุคคลธรรมดา  มีบาทหลวง  มีนักบวช  เปนผู
บริหารงาน  ซ่ึงมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเปนระยะสั้น ๆ  (ประมาณ  3 – 5  ป)  การเปลี่ยน
แปลงโยกยายใชความเหมาะสม  สวนโรงเรียนที่มีฆราวาสเปนผูบริหาร  ตําแหนงผูบริหารโรงเรียน
เอกชนนั้น  บางโรงเรียนผูรับใบอนุญาตหรือผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการและครูใหญเปน
บุคคลซึ่งแตกตางจากรูปแบบการบริหารของโรงเรียนรัฐมาก  นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนหลาย
ทานก็มิไดศึกษามาทางสายบริหารการศึกษาโดยตรง  และขาดประสบการณในการบริหารโรงเรียน  
จากการสํารวจระบบการบริหารโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ใน
ประเด็นดานบุคลากร  ซ่ึงเปนผูบริหาร  พบปญหาผูบริหารขาดความรูความเขาใจในการบริหาร  ไม
มีรูปแบบการบริหารที่เปนหนึ่งเดียวกัน  ไมมีเวลาเกี่ยวกับการบริหาร  โรงเรียน  รวมทั้งขาดการ
เตรียมบุคลากรในการทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน13  นอกจากนี้ยังพบวาในปจจุบันการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชนยังปรากฏรูปแบบของการบริหารเปนไปในเชิงธุรกิจ  ผูบริหารยึดติดอยูกับ

                                                       
12 อนุชา  ดํารงศักดิ์,  “การศึกษาพฤติกรรมของบริหารของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอขวัญ

ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี”  (วิทยา
นิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2539),  7.

13 กระทรวงศึกษาธิการ,  รายงานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(กรุงเทพมหานคร  :  กองตรวจและรายงาน,  2545),  8.
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ความคิดของตนเองเปนหลัก  ตัดสินใจดวยตนเองโดยไมใชกระบวนการบริหารประกอบการตัดสิน
ใจ  การจัดการยังไมเปนระบบ  ครูผูสอนไมตรงตามวุฒิ  เงินและผลตอบแทนนอย  ขาดวัสดุ
อุปกรณที่ทันสมัย  เนื่องจากผูบริหารไมกลาที่จะลงทุนเพื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะกลัว
ขาดทุน  การจัดการศึกษาบางโรงเรียนไมไดมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และมี
ปจจัยหลายประการที่เปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  เชน

1. งบประมาณในการดําเนินงาน  เนื่องจากโรงเรียนเอกชนมีการจัดสรรทรัพยากรที่
แตกตางกันโดยเฉพาะโรงเรียนในเครือของคริตศาสนาที่มีโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศอยูเปน
จํานวนมาก  มีงบประมาณที่จะลงทุนในดานการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและทั่วถึง  สวนโรง
เรียนเอกชนบางแหงมีทุนที่จะดําเนินการบริหารงานนอยทําใหคุณภาพของการจัดการศึกษาดอยลง
ไป

2. จํานวนคุณภาพของบุคลากรและวัสดุอุปกรณมีอยูจํากัด  โดยเฉพาะคาตอบแทน
และสวัสดิการตาง ๆ ของครู – อาจารย  เมื่อเทียบกับโรงเรียนในสังกัดของรัฐ  พบวายังแตกตางกัน
อยูมาก  โดยเฉพาะหลักประกันของความมั่นคงในชีวิต

3. กระบวนการบริหารและการจัดการ  พบวา  ผูบริหารหรือผูจัดการสวนใหญ  ยังใช
ระบบการบริหารในเชิงธุรกิจ  ซ่ึงมองแตผลกําไรที่ไดรับ  โดยไมสนใจถึงคุณภาพของการจัดการ
ศึกษาที่จะเกิดขึ้น  พฤติกรรมการบริหารยังเปนลักษณะของการบริหารแบบการตลาด  ซ่ึงเปนการ
มองสภาพของปญหาแตเพียงดานเดียว  ซ่ึงผูบริหารนั้นมีความสําคัญเพราะจะเปนกลไกที่จะทําให
การดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหบรรลุเปาหมาย
ได  ทั้งนี้เพราะผูบริหารเปนผูมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในระดับโรง
เรียนวาภายใตเงื่อนไขของทรัพยากรอันไดแก  คน  เงิน  วัสดุ  การจัดการ  ที่มีอยูอยางจํากัด  ผู
บริหารควรแสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารอยางไรจึงทําใหการบริหารงานบรรลุเปาหมาย14

จะเห็นไดวาปญหาของการบริหารงานมีนานัปการผูบริหารจําเปนตองใชอํานาจเปน
เครื่องมือที่มีศักยภาพในการดําเนินงานตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหเปนไปตามจุดประสงคขององคกร  
และในขณะเดียวกันผูถูกใชอํานาจจะเกิดความรูสึกยินดีรวมปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  ดวยเหตุนี้
จึงเห็นไดวาอํานาจเปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งในทุกระดับขององคกรที่ประกอบดวยคน  
อนึ่ง  การใชอํานาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือของกลุมใดก็ตาม  ยอมเกิดผลกระทบทางสังคม
เสมอ  ฉะนั้นการใชอํานาจในการตัดสินใจประเมินผล  ใหรางวัล  หรือการลงโทษภายในขอบเขต

                                                       
14 ฐิติภัทร  ประสิทธิ์พร,  “ระบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเอกชน,”

วารสารวิชาการ  4,  11  (พฤศจิกายน  2545)  :  14.
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ตลอดจนคํานึ่งถึงขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา  หรือครู  เปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาพึง
กระทํา

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหผลงานการวิจัยสอดคลองกับประพจนปญหาดังกลาวขางตน  การศึกษาวิจัยครั้ง

นี้  จึงไดตั้งวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  คือ
1. เพื่อทราบระดับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
2. เพื่อทราบระดับขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน
3. เพื่อทราบการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน

ขอคําถามการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้  เปนความพยายามที่จะตอบขอปญหาของการวิจัยใหไดอยางนอย         

3  ประการ  คือ
1. การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับใด
2. ขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับใด
3. การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา

เอกชนหรือไม

สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบคําถามใหขอคําถามของการวิจัย  จึงกําหนดสมมติ

ฐานเพื่อการตรวจสอบไวดังนี้
1. การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับปานกลาง
2. ขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับปานกลาง
3. การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา

เอกชน

ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
สถานศึกษาเปนสถานที่ใหการศึกษาอบรมแกเยาวชนเพื่อใหเขาเหลานั้นเจริญเติบโต

เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ  มีคุณภาพและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  รวม
ทั้งรูจักการที่จะทําคุณประโยชนใหแกสังคม  ชุมชน  ทองถ่ินและประเทศชาติที่ตนอาศัยอยู  ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษา  นั่นก็คือมีผล
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ผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  ซ่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นจําเปนตองอาศัย
กระบวนการตาง ๆ คือกระบวนการบริหารและกระบวนการนิเทศการศึกษาควบคูไปกับกระบวน
การเรียนการสอนในรูปของระบบคือ  มีปจจัยนําเขา  มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงปจจัยใหเปนผล
ผลิตที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนดวย  ซ่ึงปจจัยนําเขาของโรงเรียนไดแก
ทรัพยากรบุคคล  เชน  ผูบริหารโรงเรียน  พนักงานครู  นักเรียนและทรัพยากรที่ใชในการดําเนิน
การ  เปนตน  ซ่ึงคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นไดจะตองประกอบไปดวยกระบวนการสําคัญสาม
ประการคือ  1)  กระบวนการบริหาร  2)  กระบวนการเรียนการสอน  และ  3)  กระบวนการนิเทศ15  
กระบวนการทั้งสามจะเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาตาง ๆ ใหเปนผลผลิตที่มีคุณภาพ  ซ่ึงก็คือ  คุณ
ลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  อันเปนที่พึงพอใจของผูปกครองและชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
กระบวนการบริหารที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชความสามารถทางการบริหารของตนเองทั้งศาสตร
และศิลป  เพื่อใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยผูบริหารโรงเรียนจะตองใชอํานาจตาม
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงาน  หากแตการใชอํานาจตามตําแหนงอยาง
เดียวอาจไมเพียงพอสําหรับการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและราบรื่น  เพราะการยอมรับใน
อํานาจหนาที่ของผูบริหารก็ตอเมื่อผูใตบังคับบัญชาเขาใจคําสั่ง  และแนใจวาการใชอํานาจหนาที่
เปนไปตามวัตถุประสงคและไมขัดกับผลประโยชนของตนรวมทั้งคําส่ังดังกลาวสามารถปฏิบัติตาม
ไดอีกดวย16  ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายนั้น  ผูบริหารสถาน
ศึกษาจําเปนตองอาศัยอํานาจหนาที่  (authority)  อันเปนเครื่องมือหลักในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายใชสิทธิตามตําแหนง  (position)  ซ่ึงดํารงในสายการบังคับบัญชาเพื่อออกคําส่ังอันชอบ
ธรรมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม  ดังที่  เฟร็นซ  และเรเวน  (French  and  Raven)  ไดเสนอผล
การศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่กอใหเกิดอํานาจหรือฐานอํานาจประกอบดวย  อํานาจการใหรางวัล  
(reward  power)  อํานาจบังคับ  (coercive  power)  อํานาจตามกฎหมาย  (legitimate  power)  

                                                       
15 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การประกันคุณภาพการศึกษา

เลมที่ 5  :  การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงโรงเรียน  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
2541),  2 – 3.

16 วาที่พันตรี นภดล  เจนอักษร,  ไผเสียดยอดลงคืนเลาขลุย  (กรุงเทพฯ  :  มติชน,
2538),  4.
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อํานาจอางอิง  (referent  power)  และอํานาจความเชี่ยวชาญ  (expert  power)17  ขวัญที่ใชในการ
ศึกษาครั้งนี้  ใชขวัญตามขอบขายแนวความคิดของ  วัตสัน  (Watson)  ซ่ึงมี  5  ดาน  คือ  ความรูสึก
เกี่ยวกับจุดหมายในทางบวก  (a  sense  of  positive  goal)  การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  (mutual  
support)  ความรูสึกของการผูกมัด  (a  sense  of  commitment)  ความรูสึกของการชวยเหลือ  (a  
sense  of  contribution)  และความกาวหนา  (advance)18  นอกจากนี้การศึกษาขวัญคือ  แรงจูงใจ
ภายใน  ที่เปนพลังผลักดันใหบุคลากรในหนวยงานตั้งใจ  กระตือรือรนในการทํางานดวยความ
สมัครใจ  ซ่ึงในเรื่องนี้  ฟลิบโป  (Flippo)  เปนคนอีกคนหนึ่งที่กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญใน
การปฏิบัติงาน  เขามีความเห็นวาองคประกอบของขวัญมี  10  ประการ  คือ  (1)  เงินเดือน  (2)  
ความมั่นคง  (3)  สภาพในการทํางาน  (4)  ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานใหลุลวง  (5)  ลักษณะและ
รูปแบบของการปกครองบังคับบัญชา  (6)  โอกาสกาวหนา  (7)  ความเขาใจกับเพื่อนรวมงาน  (8)  
ผลประโยชนตอบแทนอื่น  (9)  สถานะทางสังคม  และ  (10)  การมีโอกาสประกอบกิจกรรมที่คา19  
สวน  เบนทเลย  และเรมเพล  (Bentley  &  Remple)  ไดศึกษาองคประกอบของขวัญ  10  ประการ
ดวยกัน  คือ  (1)  ความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหาร  (2)  ความพึงพอใจในการสอน  (3)  สัม
พันธภาพระหวางครู  (4)  เงินเดือน  (5)  ปริมาณการสอน  (6)  ขอวิพากษเกี่ยวกับหลักสูตร  (7)  
สถานภาพของครู  (8)  การสนับสนุนการศึกษาของชุมชน  (9)  เครื่องอํานวยความสะดวกและการ
บริการของโรงเรียน  และ  (10)  แรงกดดันของชุมชน20  จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาแลวนั้น  ผู
วิจัยมีความเชื่อวาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอขวัญของครู  ทําใหครูปฏิบัติทํา
การสอนและดําเนินการอื่น ๆ ในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามลําดับ  ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนํา
แนวคิดดังกลาวขางตนมาศึกษาเปนขอบขายทางทฤษฎีการวิจัย  ปรากฏดังแผนภูมิที่ 1

                                                       
17 John R.P. French Jr., and Bertram H. Raven,  “The Bases of Social Power,” in D.

Cartwright, ed. Studies in Social Power (Ann Arbon : University of Michigan Institute for Social
Research, 1959), 141, 150 – 157.

18 Goodwin Watson, Five factors in morale (New York : Holt Rinehcart and Winson
Inc., 1942), 30 – 47.

19 Edwin B. Flippo, Principle of Personnel Administration (New York : McGraw –
Hill Book Company, Inc.), 417.

20 Ralph R. Bentley and Averno M. Rempel, Manual of the Purdue Teacher
Opinionnaire (West Lafayette : Indiana University Book Store, 1970), 4.
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แผนภูมิที่ 1  ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา :  Danial Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. 
(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.

:  John R.P. French Jr., and Bertram H. Raven, “The Bases of Social Power,” in D. 
Cartwright, ed. Studies in Social Power (Ann Arbor : University of Michigan Institute for Social 
Research, 1959), 141, 150 – 157.

:  Goodwin Watson, Five factors in morale (New York : Holt Rinehart and Winson Inc., 
1942), 30 – 47.

• บุคลากร
• วัสดุอุปกรณ
• งบประมาณ
• การจัดการ
• ทรัพยากรอื่น ๆ

• ครูพึงพอใจ
• ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน

• การจัดการเรียนการสอน
• การนิเทศ

บริบท  (context)
สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ

• ขวัญในการ
ปฏิบัติงาน

• การบริหาร
• การใชอํานาจ

กระบวนการ  process ผลผลิต  outputปจจัยนําเขา  input

ขอมูลยอนกลับ  (feedback)
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้  ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะในสวนที่เปนฐานอํานาจตามแนวคิดทฤษฎี

ของ  เฟร็นซ  และเรเวน  (French  and  Raven)  คือ อํานาจการใหรางวัล  (reward  power)  อํานาจ
บังคับ  (coercive power) อํานาจตามกฎหมาย  (legitimate  power)  อํานาจอางอิง  (referent  power)  
และอํานาจความเชี่ยวชาญ  (expert  power)  มีพื้นฐานมาจากผูบริหารที่สามารถใหคุณใหโทษ  และ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูตามแนวคิดของ วัตสัน  (Watson)  ซ่ึงมี  5  ดาน  ที่นํามาศึกษา
ประกอบดวย  1)  ความรูสึกเกี่ยวกับจุดหมายในทางบวก  (a sense of  positive  goal)  การมีส่ิงจูงใจ
ใหครูเกิดความตองการ  ความทะเยอทะยาน  2)  การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  (mutual  support)  
การที่จะสํานึกถึงความรูสึกที่ยิ่งใหญของการสนับสนุนมากกวาการมีภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม
เกี่ยวของ  3)  ความรูสึกของการผูกมัด  (a  sense  of  commitment)  ความพึงพอใจเกี่ยวกับโรงเรียน
และคานิยม  ซ่ึงโรงเรียนแสดงใหเห็นเปนพันธุกรรมอยางหนึ่ง  4)  ความรูสึกของการชวยเหลือ     
(a  sense  of  contribution)  ผูกํากับดูแลตองหาทางที่จะชวยแตละบุคคลใหชวยเหลืองานกลุม  และ
ใหรางวัลสําหรับความพยายามของบุคคล  และ  5)  ความกาวหนา  (advance)  ผูดูแลเนนประมาณ
ของความกาวหนาโดยมีจิตสํานึกเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น  ดังแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา :  John R.P. French Jr., and Bertram H. Raven, “The bases of Social Power,” in D. 
Cartwright, ed. Studies in Social Power (Ann Arbor : University of Michigan Institute for Social 
Research, 1959), 141, 150 – 157.

:  Goodwin Watson, Five Factors in Morale (New York : Holt Rinehart and Winson Inc., 
1942), 30 – 47.

การใชอํานาจของผูบริหาร
อํานาจการใหรางวัล
อํานาจการบังคับ

อํานาจตามกฎหมาย
อํานาจอางอิง

อํานาจความเชี่ยวชาญ

ความรูสึกเกี่ยวกับจุดหมายในทางบวก
ขวัญในการปฏิบัติงานของครู

การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ความรูสึกของการผูกมัด

ความรูสึกของการชวยเหลือ
ความกาวหนา
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตอความหมายและขอบเขตของคําบางคําอยางชัดเจนและตรง

กัน  ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้
อํานาจ  หมายถึง  การกระทํา  หรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผู

บริหารสถานศึกษาในการนําอํานาจจากแหลงที่มาไปใชในการบริหาร  ดวยการชักจูงครูใหรวมมือ
กันปฏิบัติงานตามจุดประสงค  ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม  ไดแก  อํานาจการใหรางวัล  อํานาจ
บังคับ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  และอํานาจความเชี่ยวชาญ

ขวัญ  หมายถึง  สภาวะทางจิตใจของบุคลากรแตละคนที่มีความรูสึกตองาน  ส่ิงแวด
ลอม  เพื่อนรวมงานและองคการ  ซ่ึงแสดงพฤติกรรมออกทางดานอารมณ  จิตใจ  ดวยการกระทํา
ดวยความสนใจ  กระตือรือรน  และความพึงพอใจ  มี  5  ดาน  คือ  ความรูสึกเกี่ยวกับจุดหมายใน
ทางบวก  การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ความรูสึกของการผูกมัด  ความรูสึกของการชวยเหลือ  และ
ความกาวหนา

สถานศึกษาเอกชน  หมายถึง  โรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยูในเขต
ตรวจราชการที่ 4  โดยมี  7 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยอยูใตการดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูใน
สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 4  ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ  ประกอบดวย  ความเปนมาของสถานศึกษาเอกชน อํานาจ ขวัญ  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความเปนมาของสถานศึกษาเอกชนและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชนเปนสิ่งที่มีควบคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการศึกษาใน

ระบบโรงเรียน  การศึกษาเอกชนมีขึ้นกอนการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐ  นั่นคือ  ตั้งแตสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช  (พ.ศ.  2194 – 2231)  และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  เร่ิมในตนสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ.  2394 – 2411)  โดยที่ทั้งสองระยะดําเนินการโดย
บุคคลที่เขามาเผยแผคริสตศาสนา  การศึกษาที่มีขึ้นใหมในสังคมไทยนี้  ผูนําในระดับสูงของไทย  
ก็ไดใหความสนใจอยูไมนอย  เพราะเห็นคุณคาและความจําเปนที่จะตองหาความรูทั้งภาษาและ
วิทยาการตาง ๆ นอกเหนือจากวิธีการสอน  การทดสอบความรู  ดังนั้นการศึกษาเอกชนในระบบ
โรงเรียนจึงมีผลกระทบตอการปฏิรูปการศึกษาของรัฐ  ประกอบกับในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 
25  การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกที่มีตอประเทศไทยรุนแรงยิ่งขึ้น  ความตองการผูที่รูใน
ภาษาและวิทยาการตะวันตกก็เปนความตองการที่สําคัญและเรงดวยดวย1

พัฒนาการของการศึกษาเอกชนตั้งแตเร่ิมแรกถึงปจจุบัน  แบงออกไดเปน  5  ระยะ
ดวยกัน  คือ

ระยะแรก  คือชวงเวลากอน  พ.ศ.  2461  กอนที่จะมีพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  
ในระยะนี้รัฐบาลใหโรงเรียนเอกชนทั้งหลายดําเนินการอยางอิสระ  การที่รัฐไมไดดําเนินการควบ
คุมโรงเรียนของเอกชนในระยะแรกนั้น  กลาวไดวาเปนผลจากสถานการณทางการเมืองระหวาง
ประเทศที่ชาติตะวันตกกําลังขยายอํานาจทางการเมือง  ในเวลานั้นมีโรงเรียนเอกชน  127  โรง     

                                                       
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ

เอกชน  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพและทําปกเจริญผล,  2532),  1 – 5.
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นักเรียน  9,482  คน
ระยะที่สอง  เปนระยะที่รัฐเขาไปควบคุมการศึกษาเอกชน  (พ.ศ.  2461 – 2480)  โดย

ไดออกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  2  ฉบับ  คือ  พ.ศ.  2461  และ  พ.ศ.  2479  ซ่ึงมีการกําหนด
รายละเอียด  บทลงโทษ  หากมีการสอนหรือสนับสนุนใหสอนลัทธิการเมืองที่ผิดตอกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดีจะถูกสั่งปด  เปนตน  ในระยะนี้มีโรงเรียน  1,230  โรง  นักเรียน  100,800  คน

ระยะที่สาม  เปนระยะเฟองฟูของการศึกษาเอกชน  ระหวาง  พ.ศ.  2480 – 2503  เปน
ระยะที่โรงเรียนเอกชนขยายตัวอยางเต็มที่โดยมีโรงเรียนเพิ่มเปน  2,587 โรง  นักเรียน  683,860 คน  
ซ่ึงเทากับ  1  :  9  และ  1  :  5  เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนและนักเรียนรัฐบาล  ในป  พ.ศ.  2503  
ตามลําดับ

ระยะที่สี  เปนระยะหยุดชะงักและขยายตัวของโรงเรียนเอกชน  ระหวาง  พ.ศ.  2503 –
2518  เพราะรัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับเปน  7  ป  ทําใหจํานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน  
ในป  พ.ศ.  2518  จึงยังคงเปน  1  :  6  เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล  แตจํานวน
โรงเรียนมีจํานวนมากกวา  พ.ศ.  2503  เพียงเล็กนอย

ระยะที่หา  การแสวงหาแนวทางใหม  การประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  
พ.ศ.  2518  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2525  และการประกาศใชแผนการศึกษาแหง
ชาติ  พ.ศ.  2520  สงผลอยางมากตอการดําเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน  เพราะมีการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาเขมงวดยิ่งขึ้น  ควบคุมการเก็บคาเลาเรียนใหอยูในอัตราที่กําหนด  เพื่อไมใหได
กําไรเกินพอดี  ตั้งหนวยงานควบคุมในระดับใหญขึ้น  คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
ดังนั้นโรงเรียนเอกชนตองปรับตัวเองหลายครั้งตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไป  แตอยางไรก็ดีก็ตอง
สงเสริมใหโรงเรียนเอกชนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่เชนเดียวกัน  จะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษาของชาติโดยสวนรวมดวย

ในป  พ.ศ.  2544  มีจํานวนโรงเรียนเอกชนทั้งส้ิน  7,458  โรง  นักเรียน  1,905,452  
คน  โดยมีการจัดการศึกษา  2  ระบบ  คือ  การศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน  โดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียนสายสามัญ  มีโรงเรียนทั้งส้ิน  
3,016  โรง2  ในจํานวนนี้เปนระดับประถมศึกษา  1,553  โรง

                                                       
2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  สถิติการศึกษาเอกชน  ปการศึกษา  2544

(กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2545),  9.
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การจัดการศึกษาเอกชนระหวางป  2540  ถึงปจจุบัน  เปนการจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  ซ่ึงมีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพและเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  จําเปนตองมีการปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อใหเกิดระบบและปจจัยที่มีคุณภาพที่ดีเอื้อตอการจัดการศึกษาและเพียงพอตอการจัดการ
ศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย3

การปฏิรูปดังกลาว  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดกรอบและแนวทางไว
หลายประการ  แตเพื่อความชัดเจนไดสรุปเปนนโยบายได  5  ดาน  เรียกวา  ปญจปฏิรูป  คือ  การ
ปฏิรูประบบการศึกษา  การปฏิรูปการเรียนรู  การปฏิรูประบบครูคณาจารย  และบุคลากรทางการ
ศึกษา  การปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  และการปฏิรูประบบบริหารและจัด
การศึกษาโดยเฉพาะการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชนนั้นไดใหความสําคัญตอการจัดการ
ศึกษาเอกชนใหเปนไปอยางอิสระ  คลองตัวมากขึ้นโดยไดกําหนดใหสถานศึกษาเอกชนที่เปนโรง
เรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ  ซ่ึงจะสงผลตอการบริหารโรงเรียน
เอกชน  โดยเฉพาะเรื่องการใชพลังอํานาจของผูบริหารที่จะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการ
บริหารโรงเรียนเอกชนยุคปฏิรูปการศึกษาตอไป

โครงสรางสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
หลังการปฏิรูปราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดเปลี่ยนชื่อ  หนวย

งานเปนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เปนหนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลักกระทรวงศึกษาธิการ  และไดแบงการบริหารภายในเปน  5  สํานัก  คือ  สํานักอํานวยการ  
สํานักสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  สํานักวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน  สํานัก
สนับสนุนการศึกษาเอกชน  สํานักประสานเขตพื้นที่และทะเบียนกลาง  ซ่ึงอํานาจหนาที่และอัตรา
กําลังทั้ง  5  สํานักดังกลาว  สํานักงาน  ก.พ.  กําลังวิเคราะห  จึงยังไมมีขอสรุปในเวลานี้  สวนโรง
เรียนเอกชนที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคนั้น  เดิมจะมีศึกษาธิการจังหวัดเปนผูกํากับ  ดูแล

                                                       
3 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  ปญจปฏิรูปการศึกษาแนวทางสูปฏิบัติ

(กรุงเทพมหานคร  :  บริษัทพิมพดี  จํากัด,  2545),  1 – 3.
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ติดตาม  ปจจุบันมอบใหเขตการศึกษา 1 ของจังหวัดนั้นเปนผูดําเนินการตาง ๆ เชน ออกใบอนุญาต  
ขยาย  ยาย  โอนโรงเรียนเอกชน4

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับอํานาจ
อํานาจ  (Power)
นักปรัชญาไดพยายามอธิบายวาทําไมคนเดียวจึงสามารถควบคุมกลุมคนหรือบุคคล

อ่ืนได  คําตอบที่ไดรับคือ  บุคคลนั้นมีอํานาจ  “อํานาจ”  (power)5  ซ่ึงอํานาจเปนปรากฏการณทาง
สังคมที่บุคคลหนึ่งสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่น ๆ และสามารถควบคุมสถานการณทาง
สังคมได  และมีอยูในความสัมพันธทางสังคมทุกชนิด6  เนื่องจากวาอํานาจไมวาจะเปนไปใน
ลักษณะใดก็ตาม  ยังมีอิทธิพลตอความเปนอยูและการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในสังคมอยูตลอด
เวลา7  อํานาจเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในการบริหารองคการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เปนผูนํา  
อํานาจเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานเพราะการบริหารงานในองคการยอมเกี่ยวของกับ
บุคคลเปนจํานวนมาก  ผูนําองคการจึงจําเปนตองมีอํานาจเพื่อควบคุมใหผูอ่ืนเชื่อฟงและปฏิบัติตาม  
ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ  แมคคลีแลนด  (McClelland)  วา  บุคคลที่จะเปนผูบริหารที่ดีได  
ตองมีความตองการอํานาจ  เพราะผูบริหารเพียงคนเดียวไมสามารถจะทําใหงานทั้งหมดขององค
การสําเร็จลุลวงไปได  แตตองบริหารงานเพื่อใหคนอื่น ๆ ทํางานเพื่อองคการ  ผูบริหารจึงจําเปน

                                                       
4 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  รายงานความกาวหนาการปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ  (กรุงเทพมหานคร  :  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  2546),  5.
5 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research

(New York : The Free Press, 1974), 275.
6 Lewis A. Goser and Bernard Rosenberg, Sociological Theory (New York :

McMillan Publishing Company, Inc., 1976), 126 – 136.
7 William V.D. Antonio and Howard J. Ehrlich, “Democracy in America :

Reprospect and Prospect,” in Power and Democracy in America (Notre Dame : University of
Notre Dame Press, 1961), 132.
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ตองมีอํานาจ8  ฉะนั้นอํานาจจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของความเปนผูนํา  สวนการใชอํานาจอยาง
ไรนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของผูนําแตละคน9

อํานาจ  (power)  เปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา  “potere”  ซ่ึงหมายถึง  “ถามี
ความสามารถเหนือปรากฏการณหรือเหนือบุคคลอื่น”10  ในศัพทภาษาไทยนั้น  คําวาอํานาจหมาย
ถึง  “อานุภาพ”  หรือ  “พลัง”  และในรากศัพทภาษาบาลี  คําวา  พละ  หมายถึง  “กําลังในการควบ
คุม”11  อยางไรก็ดีมีผูรูใหคํานิยามของอํานาจไวหลาย ๆ ทางดวยกัน  เชน

เวเบอร  (Weber)  กลาวถึง  อํานาจ  หมายถึง  ความเปนไปไดในขอบเขตของสังคมที่
คนคนหนึ่งจะทํางานของเขาใหลุลวงไปไดโดยปราศจากการตอตาน12

ดาทล  (Dahl)  สรุปอยางงาย ๆ วา  อํานาจ  หมายถึง   ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่
ทําใหอีกคนหนึ่งทําตามได  ซ่ึงโดยปกติคนที่ทําตามนั้นจะไมทํา13

ซีน  (Schein)  กลาววา  อํานาจ  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  หรือ
กลุมหนึ่งกลุมใดที่ทําใหบุคคลอื่นหรือกลุมอ่ืนเปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติหรือวิถีชีวิตได14

                                                       
8 David C. McClelland, Power : The Inner Experience (New York : Irvington

Publishers, Inc., 1975), 263.
9 Edwin B. Flippo, Principle of Personnel Management (New York : NcGraw –

Hill Book Co., 1975), 451.
10 D.G. Winte, The Power Motive (New York : The Free Press, 1973), 4.
11 สมบูรณ  นนทสกุล,  “การใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิ

ภาพการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรม
หาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2536), 33.

12 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization in A.M.
Henderson and Talcott Parsons Trans (New York : Prentice – Hall, 1947), 152.

13 Robert A. Dahl, The concept of power, Behavioral Science (New Yourk : Prentice
– Hall, 1957), 201 – 205.

14 Edgar Schein, Organization Psychology (New York : Prentice – Hall, 1965), 13 –
14.
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มอรแกนทัว  (Morgenthaur)  สรุปวา  อํานาจ หมายถึง  ความสามารถของบุคคลหนึ่ง
ในการควบคุมเหนือภาวะจิตใจความนึกคิดและความประพฤติปฏิบัติของบุคคลอื่น15

ไซเคนเบอรก  และสนาโดวิสกี  (Scidenberg and Snadowsky)  ใหความหมายของ
อํานาจวา  เปนความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่นใหเปนไปในทิศทาง
ที่ตนตองการ16

คาเพลน  (Kaphan)  ใหความหมาย  อํานาจ  คือ  ความสามารถของบุคคลหรือกลุมคน
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่นได17

เนซีวิซ  (Knezevich)  กลาววา  อํานาจ  หมายถึง  การเปนเจาของหรือครอบครอง
ทรัพยากรทั้งหลายไมวาจะเปนทรัพยากรทางกายภาพ  ทางเฉพาะบุคคล  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  
หรือทางจิตวิทยาที่บุคคลอื่นอยากจะมีอยากจะใหได18

คอสเซอร  (Coser)  สรุปวา  อํานาจเปนปรากฏการณทางสังคมที่คนคนหนึ่งสามารถที่
จะกําหนดพฤติกรรมของคนอื่น ๆ และสามารถควบคุมสถานการณทางสังคมได19

วอเรน  (Warren)  อธิบายวา  อํานาจ  คือ  ความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจ  
สามารถควบคุมชะตาชีวิตของคนอื่น ๆ ได  โดยมีผูมีพลังอํานาจสรางความชอบธรรมในการใช
อํานาจดวยการบังคับหรือแสดงใหเห็นวา  การใชอํานาจนั้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล20

                                                       
15 Han J. Morgenthaur, Politics Among Nations (New York : Alfred A. Loopf,

1978), 28.
16 Scidenberg and Snadowsky, “Power and Bargaining,” in Social Psychology : An

Introduction (New York : The Free Press, A Davision of McMillan Publishing Co., 1967), 343.
17 Elhott McGinneis, Social Behavior : A Functional Analysis (Boston : Houghton

Mifflin Company, 1970), 242.
18 Stephen J. Knezevich, Administration of Public Education (New York : Harper &

Row, 1959), 44.
19 Lewis A. Coser, Sociological Theory, 4th ed. (New York : McMillan Publishing

Co., Lid., 1976), 126.
20 Carol A.B. Warren, Sociology : Change and Continuity (Illinois : The Dorsey

Press, 1970), 239.
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รอบบินส  (Robbins)  สรุปวา  การใชอํานาจจะตองมีคนอยางนอยสองคน  คือ  ผูใช
อํานาจและผูยอมตามอํานาจ  หรือผูถูกใชอํานาจ  อํานาจอาจมองในเรื่องของความมุงมาด  (intent)  
ความสามารถ  (capacity)  หรือศักยภาพ  (potentiality)

ลุกซ  (Lukes)  อธิบายวา  อํานาจ  หมายถึง  การที่บุคคลคนหนึ่งทําการตัดสินใจมีผล
บังคับใหผูอ่ืนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสวนรวม21

ยุกเกิล  (Yukl)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชอํานาจของ  เฟร็นซ  และเรเวน  (French and 
Laven)  และใหความหมายของพลังอํานาจวา  อํานาจ  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งในการชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลใหเปล่ียนแปลงเจตคติ  หรือพฤติกรรมในทิศทางที่คน
ตองการ22

ลูธันส  (Luthans)  อธิบายวา  อํานาจ  หมายถึง  ความสามารถที่จะทําใหคนหรือกลุม
คนไดทําบางสิ่งบางอยาง  ทําใหคนหรือกลุมคนไดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางหนึ่ง23

ไพโรจน  หอมณี24  สรุปไววา  อํานาจเปนศักยภาพของบุคคลบุคคลหนึ่งที่จะชักจูงให
บุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตนตองการ  นั่นคือ  บุคคลใดก็ตาม
เมื่อมีอํานาจมากเทาใดก็ยอมที่จะมีความสามารถในการใหผูอ่ืนยอมรับ  และปฏิบัติตามตนมากเทา
นั้น  อยางไรก็ตามคําวา  “อํานาจ”  (power)  ยังมีผูอภิปรายและกลาวถึงมาก  ยากที่จะหาขอยุติได  

                                                       
21 S. Lukes, Power : A Radical View (London : The Macmillan Press, Ltd., 1980),

27 – 28.
22 Gary A. Yukl, Leadership in Organization (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice –

Hall, Inc., 1981), 10.
23 Luthans,  อางใน  สมบูรณ  นนทสกุล,  “การใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่

สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,  2536), 37.

24 ไพโรจน  หอมณี,  “พลังอํานาจนิยมและกระบวนการควบคุมรวมที่สัมพันธกับผล
การปฏิบัติงานในหนาที่ของประธานกลุมโรงเรียนประถมศึกษา”  (วิทยาวิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ศิลปากร,
2534), 38.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

แตหากพิจารณากันอยางจริงจังแลว  “อํานาจ”  นาจะเปนสิ่งที่เกิดจากความสัมพันธที่มีพื้นฐานของ
การกระทําโตตอบกันระหวางบุคคล  กลุมบุคคล  และหนวยงานซึ่งมีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออก
มานั่นเอง  สมบูรณ  นนทสกุล  สรุปไววา  อํานาจ  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลหนึ่งหรือกลุม
หนึ่ง  ที่จะมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผูอ่ืน  กลุมอ่ืนใหทําตามความตองการได  ซ่ึงโดยปกติ
บุคคลอื่น  กลุมอ่ืนที่ทําตามนั้นไมทํา  และมีความสามารถที่จะปองกันมิใหผูอ่ืน  กลุมอ่ืนมามีอิทธิ
พลเหนือพฤติกรรมของตน  นอกจากนั้นยังรวมถึงความสามารถในการที่จะบรรลุแกไข  ตนเองที่
ไดกระทําอยูจริง  และมีความสามารถที่จะกระทําได25

ความสําคัญของอํานาจ
อํานาจเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งขององคกรทุกองคกร  ไบเออรสเตท  

(Bierstedt)  กลาวไววา  อํานาจจะเปนที่ตองการสําหรับการริเร่ิมการรวมกันเปนกลุมเปนประการ
แรก  เพื่อประกันความคงอยูของกลุม  และทําใหบรรทัดฐานของกลุมมีผลใชบังคับ  ถาปราศจาก
อํานาจแลว  ก็จะไมมีองคกรและไมมีความเปนระเบียบ26  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ  อรุณ  
รักธรรม  ที่กลาวไววา  ส่ิงที่จําเปนและสําคัญที่สุดตอการดํารงอยูขององคกร  มิใชระบบการสื่อสาร
ที่ดีเลิศ  หรือหลักมนุษยสัมพันธ  หรือการเขารวมกิจกรรมของสมาชิก  แตเปนอํานาจ  (power)  ดัง
นั้น  อํานาจจึงเปรียบเสมือนตัวยึดเหนี่ยวโครงสรางและกิจกรรมขององคกรเขาดวยกันเปนตัวหลัก
ในการผลักดันใหกลไกตาง ๆ ภายในองคกรใหทํางานไปตามปกติในทิศทางที่สอดคลองกับผล
ประโยชนและความเจริญกาวหนาขององคกร27

นอกจากอํานาจเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอองคกรดังกลาวแลว  อํานาจที่มีอยู
ในตัวบุคคลที่ทําหนาที่บริหารองคกรในระดับตาง ๆ ก็มีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  
เพราะหนาของนักบริหาร  คือ  การคนคิดริเร่ิม  การวางแผน  จัดตั้งองคกร  การจูงใจใหผูใตบังคับ
บัญชาทําตาม  การติดตอส่ือสารและการตัดสินใจ  ควบคูไปกับการควบคุม  เพื่อใหทุกอยางดําเนิน

                                                       
25 สมบูรณ  นนทสกุล,  “การใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิ

ภาพการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสต
รมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ศิลปากร,  2536), 38.

26 Robert Bierstedt, “An Analysis of Social Power,” American Sociological Review
13 (December 1950) : 735.

27 อรุณ  ภาวิไล,  หลักมนุษยสัมพันธการบริหาร  (กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,
2538),  58.
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ไปตามเปาหมายที่วางไว  ถาผูบริหารมีอํานาจเพียงพอยอมหมายถึง  มีความสามารถที่จะมีอิทธิพล
มากพอที่จะทําใหกิจกรรมของบุคคลอื่น  ซ่ึงเปนผูอยูใตบังคับบัญชาประสานกัน  เพื่อใหองคกรมี
บทบาทและกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพตรงกันขาม ผูบริหารที่ขาดอํานาจหรือมีไมเพียงพอ
ยอมทําใหผูบริหารมีอิทธิพลไมมากพอที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ ในองคการใหเปน
ไปในทิศทางที่ตองการได  อันจะนํามาซึ่งความสับสนและความขัดแยงภายในองคการ  อนึ่งบุคคล
โดยทั่วไปอาจมีอํานาจหรืออํานาจหนาที่เพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได  แตสําหรับผูที่ทําหนาที่บริหาร
องคกรแลว  จะตองมีทั้งอํานาจหนาที่และอํานาจ  เพราะอํานาจเปนพลังที่ซอนเรน  (latent energy)  
ที่ชวยใหบุคคลสามารถใชอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ28

แหลงท่ีมาของอํานาจ
แตเดิมคําวา  แหลงที่มาของพลังอํานาจ  และฐานอํานาจมีความหมายใกลเคียงกันมาก  

ยากตอการแยกแยะในเรื่องของความหมาย  ในบางครั้งจะมีผูใชในความหมายเดียวกัน  ปจจุบันมี
การใชคําทั้งสองในความหมายแตกตางกันไป  แตบุคคลโดยทั่วไปมักจะสับสนวา  คําทั้งสองคํานี้มี
ความหมายและเปนสิ่งเดียวกัน  ในปคริสตศักราช  1959  เฟรนซและราเวน  (French and Raven)  
ไดใหความหมายของแหลงที่มาและฐานของอํานาจ  หมายถึง  แหลงที่ทําใหเกิดอํานาจ29  ในป คริ
สตศักราช  1973  ชารพ  (Sharp)  ไดเสนอแนะเกี่ยวกับแหลงที่มาของอํานาจวาจะมาจากสิ่งตอไปนี้  
1)  อํานาจหนาที่  คือ  สิทธิที่จะไดออกคําส่ังหรือนําคนอื่น ๆ ใหทําตามโดยยอมรับอยางไมมีขอโต
แยง  ไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนผูที่มีอํานาจเหนือ  (superior)  หรืออํานาจหนาที่เปนที่มา
สําคัญของอํานาจ  2)  ความรูความสามารถผูที่มีความรอบรูยอมมีอํานาจเหนือผูอ่ืน  3)  ทรัพยากร
ทางวัตถุ  หมายถึง  การที่ผูปกครองสามารถคุมทรัพยสิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  เงิน  ระบบ  
เศรษฐกิจ  การสื่อสาร  การคมนาคม  ส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกําหนดขอบเขตของอํานาจถาผูปกครอง
สามารถควบคุมส่ิงเหลานี้ไดมาก  ก็จะมีขอบเขตอํานาจกวางขวางดวย  4)  ปจจัยทางจิตวิทยา  เชน  
ทัศนคติตอผูที่อยูเหนืออุดมการณ  อุดมคติ  ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอความสัมพันธระหวางผูมีอํานาจ

                                                       
28 John R. French Jr., and Beraeam H. Raven, “The Base of Social Power,” in

Studies Power, ed. D. Cartwright (An Arbor : University of Michigan Institute for Social
Research, 1959), 141,  อางถึงใน  นภดล  เจนอักษร,  “การใชอํานาจในการบริหารของผูนําทางการ
บริหารการศึกษาไทย  :  กรณีเชิงคุณภาพ”  (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาบริหารการ
ศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2537),  13 – 14.

29 เร่ืองเดียวกัน.
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และคนอื่น ๆ 5)  การลงโทษที่มาอันสุดทายของอํานาจ  คือการลงโทษผูที่ตอตาน  หรือมีความเห็น
ขัดแยงตอผูนํา  การลงโทษเปนการบังคับผูที่ไมเชื่อฟงใหยอมรับในอํานาจ  อาจเปนการลงโทษที่
รุนแรงหรือไมรุนแรงก็ได30  ตอมาในปคริสตศักราช  1980  แบชชาแรช และ          เลเยอร  
(Bacharach and Lawyer)  ไดใหความหมายของคําทั้งสองแตกตางกันออกไป  กลาวคือ  แหลงที่มา
ของอํานาจ  หมายถึง  การกระทําของบุคคลที่มาควบคุมฐานอํานาจ  สวนฐานอํานาจหมายถึง  ส่ิงใด
ก็ตามที่บุคคลหรือกลุมบุคคลไปควบคุมและสามารถใชส่ิงนั้นไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่นได31  
ในปคริสตศักราช  1983  รอบบินส  (Robbins)  ไดใหความหมายของแหลงที่มาของอํานาจวา  
หมายถึง  วิธีที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขามาคุมฐานอํานาจ  สวนฐานอํานาจ  หมายถึง  ส่ิงที่ผูมีอํานาจ
มีอยู  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ทําใหมีอํานาจหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  แหลงที่มาของอํานาจ  หมายถึง  วิธีการที่
จะไดอํานาจมาจากที่ใด  สวนฐานอํานาจ  หมายถึง  การนําอํานาจจากแหลงที่มาใชในเรื่องอะไร  
โดย  รอบบินส  (Robbins)  ไดใหแนวคิดแหลงที่มาของอํานาจวามาจากสิ่งตอไปนี้  1)  อํานาจตาม
ตําแหนง  (position power)  เกิดจากการที่กลุมคนและองคการ สวนใหญยอมรับบุคคลที่มีอํานาจ
ตามตําแหนงของบุคคลนั้น ๆ 2)  อํานาจเฉพาะตัวบุคคล  (personal power)  เกิดจากบุคลิกภาพที่มี
ลักษณะเดน  เปนที่ศรัทธาของบุคคลอื่น  บางครั้งมักจะอนุโลมเรียกวาเปนอํานาจที่เกิดจาก  
“บารมี”  สามารถทําใหคนอื่นกระทําตามในสิ่งที่ตนปรารถนา  3)  อํานาจความเชี่ยวชาญ  (expert 
power)  ผูเชี่ยวชาญเปนผูมีอํานาจในการควบคุมขาวสารพิเศษ  ซ่ึงเปนที่ถกเถียงกันวาอํานาจนี้เปน
อํานาจเกี่ยวกับความรูผูเชี่ยวชาญสวนมากจะเปนผูมีอํานาจในแหลงที่มีอิทธิพลและจะเปนผูเชี่ยว
ชาญที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทาง  4)  อํานาจทางโอกาส  (opportunity power)  เปนการจัดความ
เหมาะสมในเรื่องเวลาและโอกาสใหบุคคลที่มีอํานาจความเชี่ยวชาญ32

                                                       
30 Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (Boston : Porter Sarogent

Publisher, 1973), 11 – 12.
31 Samuel B. Bacharach and Edward J. Lawer, Power and Bliticin Organization

(San Francisco : Jossey – Bass, 1980), 34.
32 Stephen P. Robbins, Essentials of Organizational Behavior (Englewood Cliffs :

Prentice – Hall, Inc., 1983), 132 – 134.
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อํานาจ  (base of power)
อํานาจมีที่มาจากหลายแหลงดวยกัน  ฐานหรือแหลงที่เกิดอํานาจที่เปนที่รูจักกันแพร

หลายคือ  ฐานอํานาจของ  เฟรนซ  (French)  และ  ราเวน  (Raven)  ในปคริสตศักราช  1959  เฟ
รนซและราเวน  ไดเสนอฐานเปนแหลงที่เกิดอํานาจ  5  ฐาน  คือ33

1. อํานาจจากากรใหรางวัล  (reward power)  เกิดจากความสามารถของผูบริหารที่จะ
ใหรางวัลตอบแทนบุคคลอื่นที่ยอมปฏิบัติตาม  รางวัลตอบแทนดังกลาว  ไดแก  การยกยอง
สรรเสริญ  การขึ้นเงินเดือน  การเลื่อนตําแหนง  เปนตน  ความเขมของอํานาจการใหรางวัลนี้จะมี
มากขึ้นเมื่อบุคคลรับรูวาผูใชอํานาจมีอํานาจที่จะใหรางวัลแกเขาไดจริงและโดยตรง

2. อํานาจการบังคับ  หรือการลงโทษ  (coercive power)  เกิดจากความสามารถของผู
บริหารที่ทําใหผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษโดยอํานาจที่เขามีอยู  ความ
เขมของอํานาจการบังคับหรือการลงโทษนี้  จะมีมากขึ้นเมื่อบุคคลรับรูวาผูใชอํานาจมีอํานาจที่จะ
บังคับหรือลงโทษเขาไดจริงหรือโดยตรง

3. อํานาจตามกฎหมาย  (legitimate power)  เกิดจากคานิยมภายในบุคคลที่ส่ังสมมา
จนยอมรับวาผูใชอํานาจมีสิทธิหรืออํานาจอันชอบธรรมที่จะมีอิทธิพลเหนือตนโดยทั่วไป  อํานาจ
ตามกฎหมายหรือความชอบธรรมนี้  เกิดขึ้นเนื่องจากตําแหนงที่ผูใชอํานาจครองอยูที่เรียกวา  
อํานาจหนาที่  (authority)  แตในบางกรณี  อํานาจจากฐานอํานาจนี้อาจไมเกี่ยวของกับตําแหนงก็ได  
หากแตเกี่ยวกับความเชื่อ  คานิยม  และการยอมรับที่บุคคลมีตอผูใชอํานาจโดยตรง

4. อํานาจอางอิง  (referent power)  เกิดจากคุณลักษณะของผูใชอํานาจที่เปนที่ช่ืนชม
ของบุคคล  จนประสงคที่จะมีลักษณะเชนนั้นบาง  ความเขมของอํานาจอางอิงจะมีมากขึ้นตามความ
ช่ืนชมหรือความอยากเปนเหมือนผูใชอํานาจของบุคคลนั้นที่เพิ่มมากขึ้น

5. อํานาจเชี่ยวชาญ  (expert power)  เกิดจากผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะและ
ความรูจนเปนที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป  ฐานอํานาจเชนนี้ทําใหผูใตบังคับบัญชายอมทําตาม  
เพราะเชื่อวาผูบริหารมีความรูความสามารถเหนือตนสองปตอมา  เอทซิโอนี  (Etzioni)  ไดศึกษา
เกี่ยวกับฐานอํานาจ  ตามแนวทางการปฏิบัติในองคการ  ไดแก  1)  อํานาจการบังคับ  (coercive 
power)  เปนอํานาจที่เกิดจากการบังคับขูเข็ญหรือการลงโทษ  2)  อํานาจเกิดจากอรรถประโยชน  
(renumerative power)  เปนอํานาจที่เกิดจากผูมีอํานาจมีทรัพยากรที่จะใหผลประโยชนตอผูอ่ืนได

                                                       
33 John R. French and Beraeam H. Raven, “The Base of Social Power,” in               

Studies Power, 150 – 167.
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หรือการใหคาตอบแทน  เชน  การใหคาจาง  เงินเดือน  คาลวงเวลา  3)  อํานาจปทัสถาน  
(normative power)  เปนอํานาจที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับบุคคล  เชน  ความตองการในความ
สําเร็จ  ความเปนเพื่อน  และคานิยมของกลุม  หรือการใชความสามารถในการจัดการกระตุนให
บุคคลอื่นคลอยตาม  หรือปฏิบัติตามที่เราตองการ  นอกจากนี้  เอทซิโอนี  (Etzioni)  ไดกลาวถึง
อํานาจตามตําแหนง  (position power)  และอํานาจบุคคล  (personal power)  ที่มีการถกเถียงกันวา  
อํานาจทั้งสองเปนแหลงที่มีหรือฐานอํานาจ  ซ่ึงกอนหนานั้นในราวศตวรรษที่สิบหก  ตางก็มีการ
เสนอแนะพิจารณาอํานาจดังกลาว  โดยสรุปวา  อํานาจบุคคลมีความสัมพันธกับความรัก  สวน
อํานาจตามตําแหนงขึ้นอยูกับความกลัวอยางไรก็ตามทั้งอํานาจตามตําแหนงและอํานาจบุคคล  นับ
วาสําคัญและเปนประโยชนในการพิจารณาฐานอํานาจ34

ตอมาในปคริสตศักราช  1962  พีบอดี  (Peabody)  จึงไดจัดและแบงกลุมฐานอํานาจ
ออกเปน  4  ฐาน  คือ  1)  อํานาจที่มีฐานเปนกฎหมาย  (ligitimacy)  ขอบังคับหรือกฎเกณฑที่
กําหนดอํานาจใหแกตําแหนงงานนั้น ๆ เปนอํานาจที่จะออกคําส่ังและทําใหเกิดความเชื่อฟง  2)  
อํานาจที่มีฐานตําแหนง  (position)  ในแตละองคการยอมมีการแบงสายการทํางานและการบังคับ
บัญชา  (hierarchy)  ทําใหผูอยูใตบังคับบัญชาทราบไดทันทีวาขึ้นตรงตอใครและใครมีอํานาจใน
การใหรางวัล  ลงโทษ  บุคคลที่อยูในตําแหนงที่สามารถที่จะดลบันดาลสิ่งที่ปรารถนาของผูอยูใต
บังคับบัญชา  จัดวาเปนผูใชอํานาจในแงนี้ดวย  3)  ฐานอํานาจอยูที่ตัวบุคคล  (personal)  เปน
ลักษณะที่เปนตัวของตัวเอง  อาจเปนลักษณะที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี  เปนคนดีมีศีลธรรม  คนอื่น ๆ 
จึงใหความเคารพนบนอบและนับถือ  จัดเปนอํานาจที่มีเฉพาะคนเทานั้น  และ  4)  ฐานของอํานาจ
อยูที่ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล  (competence)  ไมจํากัดเฉพาะที่การบังคับบัญชาแตอยางใด  
เชน  ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ 35

ในปคริสตศักราช  1975  ราเวน  (Raven)  ไดรวมกับ  กรูกลันสกี้  (Kruglanski)  ได
เสนอฐานหรือแหลงที่เกิดอํานาจขาวสาร  (information power)  ซ่ึงอํานาจขาวสารนี้เกิดจากผู
บริหารมีความรู  ขาวสาร  หรือรายละเอียดขาวสารที่มีประโยชนและคุณคาตอผูใตบังคบบัญชา  
อํานาจนี้มีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา  เพราะผูใตบังคับบัญชาตองการขาวสารนี้  หรือตองการเรียน

                                                       
34 Amitai Etzioni. A Comparative Analysis of Complex Organization (New York :

The Free Press, 1961), 12 – 21.
35 Robert L. Peabody, “Perceptions of Organization Authority : A Comparative

Analysis,” in Organizations : Structure and Behavior (New York : The Free Press, 1971), 115.
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รูส่ิงเหลานี้36  ตอจากนั้นสีป  คือในปคริสตศักราช  1985  เฮอรเซย  และบลันซารด  (Hersey and 
Blanchard)  รวมกับ  โกลดสมิธ  (Goldsmith)  ไดเสนอฐานหรือแหลงที่เกิดอํานาจพึ่งพา  
(Connection power)  ซ่ึงอํานาจพึ่งพานี้เกิดจากผูบริหารที่มีเสนสายเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพลหรือ
บุคคลสําคัญภายในหรือภายนอกองคการ  ผูบริหารที่มีอํานาจนี้สูง  สามารถทําใหคนอื่นยอมปฏิบัติ
ตาม  เพราะตองการไดรับความพึงพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากอํานาจพึ่งพา37

การใชอํานาจ
วีกา  และยาโนซา  (Vega and Yanouzas)  กลาววา  ผูบริหารที่มีอํานาจจะเปนผูที่มีแรง

จูงใจสูงและในทํานองเดียวกันก็จะมีความสามารถในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาสูงดวย  เชนกัน  ผู
บริหารที่มีอํานาจจะสามารถดึงเอาความสามารถพิเศษของผูใตบังคับบัญชามาใชแทนที่จะเก็บเอา
ไว  และเนื่องจากการมีสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืนในทางกวาง  ดังนั้นผูบริหารที่มีอํานาจจึงมักเปด
โอกาสใหผูรวมงานในระดับลาง ๆ พัฒนาความสามารถในการทํางานอยางอิสระ  นอกจากนี้ยังได
กลาวถึงลักษณะของผูบริหารที่มีอํานาจไวดังนี้  1)  ไดรับความสําเร็จในการไกลเกลี่ยเพื่อชวยเหลือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประสบปญหาในหนวยงาน  2)  สามารถจัดสรรตําแหนงที่ดี ๆ ใหแกผูใต
บังคับบัญชาที่มีความสามารถ  3)  ไดรับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณตามที่เสนอ  4)  ผูใตบังคับ
บัญชาไดขึ้นคาจางในระดับที่สูง  5)  ไดรับการบรรจุเร่ืองเขาที่ประชุมในระดับนโยบาย  6)  เรื่องที่
เสนอผานการตัดสินวินิจฉัยอยางรวดเร็วเสมอ  และ  7)  รับรูขาวสารเกี่ยวกับการตัดสินใจและ
นโยบายใหม ๆ อยางรวดเร็ว38  ไซเมนเดนเจอร  และมัวร  (Simendinger and Moore)  กลาวถึง
ลักษณะเฉพาะตัวของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในการใชอํานาจไวดังนี้  1)  เปนผูที่มีความ
สภาพเรียบรอย  2)  ไมใสใจในเรื่องหยุมหยิม  3)  เปนผูที่ไมปลอยใหเวลาเปนของผูอ่ืนและของตน
เองเสียไปโดยเปลาประโยชน  4)  มีการแสดงออกอยางเชื่อมั่นและแสดงออกอยางที่ตนเองเปนอยู
จริง  5)  มักจะไมพบเห็นผูบริหารเหลานี้แตงตัวดวยเสื้อผาราคาถูก  6)  เปนผูที่มีความสนใจในเรื่อง

                                                       
36 Bertram H. Raven and W. Kruglanski, “Conflict and Power,” in The Structure of

Conflict, ed. P.G. Swingle (New York : Academic Press, 1975), 177.
37 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization Behavior

Utilizing Human Resources, 4th ed. (New Delhi : Prentice – Hall of India Private Limited, 1985),
178.

38 John F. Vega and John N. Yanozas, The Dynamic of Organization Theory, 2nd ed.
(Minnesota : West Publishing, 1984), 147.
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ตาง ๆ  7)  ทํางานหนักกวาผูรวมงานในการทําส่ิงที่ถูกตอง  8)  รูจักวิธีการควบคุมตนเอง  9)  เลือก
ใชอํานาจแบบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับโอกาส  และสถานการณ  จากหลักการดังกลาวสรุปไดวา  ผู
บริหารที่มีอํานาจนั้นเปนผูที่มีความสามารถในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา  และสามารถเลือกใช
อํานาจแบบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ  กระทําการใด ๆ ใหเกิดผลสําเร็จไดโดย
งายไดรับความรวมมือจากผูอ่ืนเสมอ39  ซ่ึงในเรื่องของการใชอํานาจนั้นไดมีผูกลาวถึงไว  ดังนี้

แมคคลีแลนด  (McClelland)  ไดอธิบายถึงการใชอํานาจไว  2  แนวทางดวยกัน  คือ
1. การใชอํานาจแบบครอบงําผูใตบังคับบัญชา  โดยทําใหผูใตบังคับบัญชาตองพึ่งพา

ผูบังคับบัญชาอยูเสมอ  การใชอํานาจแบบนี้จะทําใหเกิดการยึดตัวบุคคลมากกวาจุดหมายขององค
การ  ทําใหบุคคลขาดความคิดริเร่ิม  ถาองคการขาดผูนําประเภทนี้อยางฉับพลันอาจทําใหเกิดวิกฤต
การณขึ้นในองคการได

2. การใชอํานาจแบบสรางทักษะและความมั่นใจในตัวเองแกบุคลากรในองคการเพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจภายในและการควบคุมตนเองของผูใตบังคับบัญชาสรางความผูกพันกับองคการมาก
กวาความผูกพันกับผูนํา  มีการมอบอํานาจในระดับที่เหมาะสม  ใหขอมูลขาวสารอยางเปดเผย  และ
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ40

อดัมส  (Adams)  ศึกษาเรื่อง  “โครงสรางของการควบคุมองคการและฐานอํานาจใน
ภาควิชาของมหาวิทยาลัย  และความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน  และผลงานทางวิชา
การของอาจารย”  พบวา  ฐานอํานาจที่คณะบดีและคณะกรรมการบริหารใชควบคุมบุคคลอื่นไดแก  
ฐานอํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญ  และอํานาจความชอบธรรมมากที่สุด  ใชฐานอํานาจอางอิงปาน
กลาง  สวนอํานาจการใหรางวัลและอํานาจจากการบังคับใชนอยที่สุด  อํานาจความเชี่ยวชาญกับ
อํานาจอางอิงมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจ  อํานาจการใหคุณกับอํานาจการใหโทษมี
ความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจ  สวนอํานาจตามกฎหมายไมมีความสัมพันธกับความพึงพอ
ใจ

                                                       
39 Earl A. Simendinger and Terence F. Moore, Organization Buenout in Health Care

Facilities for Prevention and Change (Rockvill : Aspen Publication, 1985), 321.
40 David C. McClelland,  อางถึงใน  นพดล  เจนอักษร,  “การใชอํานาจในการบริหาร

ของผูนําทางการบริหารการศึกษาไทย  :  กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ”  (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2537),  147.
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แนวคิดเกี่ยวกับฐานอํานาจ  จากการศึกษาของ  เฟรนซและเรเวน  ไดใหแนวคิดเกี่ยว
กับฐานอํานาจวา  ประกอบดวย  5  ฐาน  คือ  1)  อํานาจการใหรางวัล  (reward power)           2)  
อํานาจการบังคับ  (coercive power)  3)  อํานาจตามกฎหมาย  (Legitimate power)  4)  อํานาจอางอิง  
(referent power)  5)  อํานาจความเชี่ยวชาญ  (expert power)41  โดยมีรายละเอียดอํานาจแตละฐานดัง
นี้

1. อํานาจการใหรางวัล  (reward power)  อํานาจประเภทนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของผูนํา
ในการใหรางวัล  ทั้งที่เปนรางวัลในลักษณะของวัตถุ  และไมใชวัตถุ  ซ่ึงเชื่อวาส่ิงเหลานี้จะมีผลตอ
การยินยอมปฏิบัติตาม  โดยสวนใหญแลวรางวัลหรือส่ิงลอใจที่กอใหเกิดประโยชนในทางบวก  ได
แก  เงินเดือน  การเลื่อนตําแหนง  การยกยองชมเชย  การประกาศเกียรติคุณ  ฯลฯ

2. อํานาจการบังคับ  (coercive power)  อํานาจประเภทนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
กลัว  ผูที่มีอํานาจนี้จะมีความสามารถลงโทษผูอ่ืนหรือการทําใหผูอ่ืนเกิดความเจ็บปวดและเสียหาย  
รูปแบบของอํานาจประเภทนี้  คนทั่วไปมักมองวาเปนอํานาจทางลบ  ผูนําที่มีอํานาจการบังคับสูงจะ
มองวา  อํานาจการบังคับนั้นเปนวิธีการที่สามารถจูงใจใหยินยอมปฏิบัติตามเพราะหากละเลยหรือ
ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้น  จะนําไปสูการลงโทษได  บางครั้งจึงเรียกวา  “อํานาจการใหโทษ”

3. อํานาจตามกฎหมาย  (Legitimate power)  อํานาจประเภทนี้  ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยู  โดยปกติแลวตําแหนงยิ่งสูง  อํานาจตามกฎหมายก็จะมีแนวโนมมากขึ้น  
และผูนําที่มีอํานาจตามกฎหมายสูงยอมมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น  หรือสามารถจูงใจใหบุคคลอื่น
ปฏิบัติตามได  บางครั้งเรียกวา  “อํานาจอันชอบธรรม”

4. อํานาจอางอิง  (referent power)  อํานาจประเภทนี้จะเกิดจากความประสงคของผู
อ่ืน  ที่จะเปนพวกเดียวกับตัวแทนหรือผูมีอํานาจโดยไมคํานึงถึงผลที่จะไดรับหรือตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของสถานภาพสวนตัวของผูนํา  โดยทั่วไปแลวผูที่มีอํานาจอางอิงจะไดรับความยินยอม    นับถือ
และศรัทธาจากบุคคลอื่น  เพราะมีบุคลิกภาพที่นาเล่ือมใส  และความนิยมชมชอบ  การนับถือ
ศรัทธาและการปฏิบัติตอผูนําเชนนี้  ทําใหผูนํามีอิทธิพลตอบุคคลอื่น  ซ่ึงบางครั้งเรียกวา  “อํานาจ
บารมี”

5. อํานาจความเชี่ยวชาญ  (expert power)  อํานาจประเภทนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
มีความชํานาญ  ความรูและทักษะของผูนํา  จึงทําใหไดรับการยกยอง  นับถือ  ศรัทธานาเลื่อมใส

                                                       
41 French, John R.P. and Bertrarn H. Raven, “The Bases of Power,” in Darwin in

Cartwright and Alvin Zander, Group Dynamics : Research and Theory, 3rd ed. (New York :
Irvington Publishers, Inc., 1968), 14.
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และมีอิทธิพลตอบุคคลอื่น  ผูนําประเภทนี้มักจะถูกมองวาเปนผูที่สามารถเอื้ออํานวยตอการทํางาน  
ซ่ึงจะนําไปสูการยินยอมและปฏิบัติตาม

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
อํานาจมีความสําคัญตอองคการและการใชอํานาจอาจกอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย  แต

ผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองใชอํานาจ  อํานาจหนาที่  อิทธิพลและกุศโลบาย  เพื่อชวยใหองคการ
และบุคลากรในองคการปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุจุดประสงคที่วางไว  และชวยใหความตองการของ
สมาชิกไดรับการตอบสนอง42  ดังนั้นผูบริหารจึงตระหนักถึงความเขาใจและบริหารในเรื่องอํานาจ
ใหดี  ทั้งนี้เพราะการใชอํานาจอยางผิด ๆ ใชฟุมเฟอยหรือละเวนการใชอํานาจในบางจุด  จะทําให
เกิดความขัดแยงและขอบาดหมางสรางความระส่ําระสายในหนวยงานได

การบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารควรจะสํานึกเสมอวา  ผูบริหารสถานศึกษากับครู
อาจารยเทานั้นที่ถือวามีความรูเฉพาะในทางวิชาชีพโดยตรง  คือ  การใหการศึกษา  การทํางานใน
สถานศึกษาตางกับการทํางานในองคการอื่นตรงที่วา  ครูอาจารยเปนบุคคลหลัก  มีเสรีภาพในการ
ทํางาน  หางจากการควบคุมโดยใกลชิด  ไมมีผูบริหารระดับรองที่ลดหล่ันกันลงมาเพื่อควบคุมดูแล
อยางใกลชิดเหมือนในองคการอื่น ๆ การบังคับบัญชาเปนไปอยางหลวม ๆ ถือวาเปน  “ผูรวมงาน”  
มากกวา  “ผูบังคับบัญชา”  กับ  “ผูใตบังคับบัญชา”

อํานาจมีมากมายหลายแหลง  เมื่อบุคคลไดสะสมอํานาจจากแหลงตาง ๆ มาไวในตัว
เองแลว  มิไดหมายความวาจะมีอํานาจเสมอไป  ทั้งนี้เพราะอํานาจที่แทจริงเกิดขึ้นจากการยอมรับ
ของผูถูกใชอํานาจ  และวิธีที่จะทําใหบังเกิดผลแหงอํานาจขึ้นเต็มที่นั้น  ขึ้นอยูกับการใชอํานาจของ
ผูใชที่จะตองยึดวิธีการใชอํานาจตามสถานการณ  (contingency approach)  ซ่ึงมีหลักการดังนี้  1)  
เลือกใชใหถูกคนในองคการตาง ๆ นั้น  ประกอบไปดวยบุคคลหลายประเภท  หลายแนวคิด  หลาย
ความตองการ  ผูบริหารตองใชสติปญญาอยางมากในการจําแนกวาคนใดชอบอะไรและชอบแบบ
ไหน  2)  เลือกใชใหถูกกาลเวลา  ความตองการของคนนั้นบางครั้งก็ขึ้นอยูกับกาลเวลา  วันนี้
ตองการแบบนี้  พรุงนี้อาจตองการอีกอยางหนึ่ง  ผูบริหารตองรูวา  อํานาจชนิดนั้นตองใชเวลาใดจึง

                                                       
42 G.C. Hormans, Social Behavior (New York : Harcourt Brade Jovanavich, Inc.,

1974), 91 – 92.
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จะไดผล  และ  3)  เลือกใชใหถูกสถานที่  การเลือกใชอํานาจตองคํานึงถึงสถานที่เปนสําคัญ  เพราะ
อํานาจชนิดหนึ่งอาจจะใชไดผลเฉพาะที่หนึ่ง  แตอาจไมไดผลสําหรับอีกที่หนึ่ง43

กลาวโดยสรุป  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอาจกอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย
ตอสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรจะตระหนักและทําความเขาใจ
ในเรื่องอํานาจใหดี  ทั้งนี้เพราะการใชอํานาจอยางไมระมัดระวัง  ไมรอบคอบหรือละเวนไมใช
อํานาจในบางกรณี  จะทําใหเกิดความขัดแยง  บาดหมาง  หรือเกิดอุปสรรคตาง ๆ ตอการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษา  รวมทั้งไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานตาง ๆ ได

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับขวัญ

ความหมายของขวัญ
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ไดใหคําจํากัดความของคําวา  “ขวัญ”  คือ  

กําลังใจ  มิ่งมงคล  สิริความดี  เปนสิ่งไมมีตัวตน44  นอกจากนี้  เปลื้อง  ณ  นคร  ไดใหความหมาย
คําวา  “ขวัญ”  ไววา  กําลังใจ45  จากคําแปลและความหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวามีคําวา  ขวัญ
และกําลังใจ  เปนคําคําเดียวกัน  ดังนั้นจากการศึกษาตําราและเอกสารตาง ๆ ที่ไดนํามาอางอิงไวใน
งานวิจัยนี้  ผูวิจัยจึงขอใชคําวา  “ขวัญ”

เมื่อพูดถึงขวัญ  จะเกี่ยวของกับอารมณ  ความรูสึก  และทัศนคติ46  ในทํานองเดียวกับ
สมพงษ  เกษมสิน  กลาวไววา  “ขวัญกําลังใจเปนนามธรรมที่ไมมีรูปราง”  ดังนั้นขอเสนอ  ความ
หมายของคําวาขวัญตามทัศนะของทานตาง ๆ ดังนี้

เสนาะ  ติเยาว  กลาววา  “ขวัญ”  (morale)  คือ  สภาพทางใจที่สะทอนใหเห็นถึงการ
ทํางานของคนหรือเปนความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมของคนตอการทํางาน  นอกจากนี้  วิจิตร อาวะกุล  
ไดสรุปวา  ขวัญ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด  ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสภาพการทํางาน  เปนความ

                                                       
43 รสสุคนธ  พหลเทพ,  อํานาจในสถาบันอุดมศึกษา  (กรุงเทพมหานคร  :  จุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย,  2539),  69 – 70.
44 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525

(กรุงเทพมหานคร  :  สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน,  2530),  132.
45 เปลื้อง  ณ นคร,  ปทานุกรมนักเรียน  (กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2535),  44.
46 อารี  เพชรผุด,  มนุษยสัมพันธในการทํางาน  (กรุงเทพฯ  :  เนติกุลการพิมพ,  2530),

37.
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สนใจของบุคคลในกลุมที่จะมุงหนาทํางานในความรับผิดชอบของตนอยางไมลดละ  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กลุมไดวางไว47  ในขณะที่  พนัส  หันนาคินทร  ไดใหความหมายไววา  ขวัญ  หมาย
ถึง  ปฏิกิริยาทางอารมณที่คนในองคการมีตองาน  อันมีจุดมุงหมายที่แนนอนชัดเจน48  สวน  สถิต  
กองคํา  กลาววา  ขวัญ  หมายถึง  พลังและความรูสึกของอารมณของบุคคลที่จะฟนฝาอุปสรรคอัน
อาจเกิดขึ้นจากสภาพการทํางาน  และสภาพแวดลอมใหสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงไปไดตามจุด
มุงหมาย49  ในขณะที่  สุเมธ  เดียวอิศเรศ  ไดสรุปไววา  ขวัญ  หมายถึง  สภาพทางจิตใจหรือความรู
สึกของบุคคลที่มีตอการทํางานในหนวยงานที่ตนเองเปนสมาชิกอยู  ความรูสึกนี้อาจเปนความรูสึก
เกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  หรือบรรยากาศในหนวยงานก็ได  สําหรับ  อารี  เพชรผุด  
ใหคําจํากัดความวา  ขวัญเปนสภาวะความรูสึกและอารมณจิตใจของบุคคลที่กอใหเกิดทัศนคติและ
ความพึงพอใจในการทํางาน50

กลาวโดยสรุป  ขวัญ  หมายถึง  สภาพทางจิตใจ  ทัศนคติ  หรือความรูสึกของอารมณ
ของผูปฏิบัติงาน  ที่ตั้งใจฟนฝาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสภาพการทํางานใหสามารถทํางานไดบรรลุจุด
หมายขององคการ

ลักษณะสภาพขวัญในการปฏิบัติงาน
การที่ผูบริหารจะสามารถเสริมสรางและบํารุงขวัญในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค

การไดนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงลักษณะขวัญดีและไมดีอยางไร  ซ่ึง  วัฒนา          สูต
สุวรรณ  ไดแบงลักษณะของบุคคลที่ขวัญดีและไมดี  โดยบุคคลที่มีขวัญดีจะมีลักษณะดังตอไปนี้

1. บรรยากาศในหนวยงานแจมใสราเริง
2. งานดําเนินไปดวยความเรียบรอย  ราบรื่น  ถูกตอง  และเชื่อถือได
3. สมาชิกในหนวยงานมีความสนใจหรือสนุกเพลิดเพลินกับงานของตน
4. สมาชิกในหนวยงานจะใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงใหดีขึ้นเสมอ

                                                       
47 วิจิตร  อาวะกุล,  เทคนิคมนุษยสัมพันธ,  พิมพคร้ังที่ 8  (กรุงเทพฯ  :  โอ.เอส.

พร้ินติ้งเฮาส,  2542),  223.
48 พนัส  หันนาคินทร,  หลักการบริหารโรงเรียน,  พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ  :

ไทยวัฒนาพานิช,  2534),  301.
49 สถิต  กองคํา,  มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร  (นครราชสีมา  :  ภาควิชาพื้นฐาน

การศึกษา  คณะครุศาสตร  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา,  2540),  301.
50 อารี  เพชรผุด,  มนุษยสัมพันธในการทํางาน,  38.
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5. สมาชิกในหนวยงานจะทําใหการวิพากษวิจารณหรือความคิดเห็นตาง ๆ ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ

6. สมาชิกในหนวยงานพรอมที่จะใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  ในยามฉุกเฉิน
รีบดวน

7. สมาชิกในหนวยงานจะยอมรับการมอบหมายหนาที่การงานพิเศษเพิ่มเติมดวย
ความยิ้มแยมแจมใส

8. สมาชิกในหนวยงานจะยังคงดํารงสภาพความเปนปกติสุขดีอยูตามเดิม  แมจะมี
เหตุผิดปกติบางอยางเกิดขึ้นก็ตาม

สวนลักษณะของบุคคลที่ขวัญกําลังใจไมดีจะมีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีการลาออกจากงานหรือโยกยายไปอยูที่อ่ืนเพิ่มมากขึ้น
2. มีความเฉื่อยชาหรือเหงาหงอยในการปฏิบัติงาน
3. มีการขาด  การลา  มากผิดปกติ
4. มีความผิดพลาดและความไมถูกตอง  ความเชื่อถือไมไดมากขึ้นผิดปกติ
5. มีการทะเลาะเบาะแวงในหมูสมาชิกของหนวยงาน
6. ผูใตบังคับบัญชามีความเย็นชาตอผูบังคับบัญชา
7. มีความไมเชื่อฟง  ไมออนนอม  ไมสุภาพ
8. มีการแสดงออกซึ่งความไมพอใจ
9. ผูใตบังคับบัญชาไมสนใจหรือไมเอาใจใสตอผูอ่ืน
10. ผูใตบังคับบัญชาเดินเกรไปเกรมา  หรือทํางานไมเสร็จสักที
11. มีคํารองทุกขหรือคํารองเรียนมาจากประชาชนมากผิดปกติ
12. มีการแสดงออกอารมณตาง ๆ นานา
ขณะที่  สถิต  กองคํา  ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาการที่แสดงวาคนมีขวัญดีหรือ

ไมดีไวดังนี้
1.  คนมีขวัญกําลังใจดีจะมีอาการบางอยางแสดงออกใหเห็นดังตอไปนี้คือ

1.1 บรรยากาศในองคการเปนกันเอง  ทุกคนแจมใสราเริง  มีความกระตือรือรน  
สนใจในการทํางาน

1.2 งานดําเนินไปดวยความเรียบรอย  ถูกตอง  และเชื่อถือไดแมจะมีปญหา
1.3 สมาชิกในองคการใหขอเสนอในการปรับปรุงใหดีขึ้น
1.4 สมาชิกเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎขอบังคับและระเบียบขององคการ
1.5 สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองคการและพูดถึงแตส่ิงที่ดี
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2. คนที่มีขวัญกําลังใจไมดีจะมีอาการบางอยางแสดงออกใหเห็นดังตอไปนี้
2.1 มีการขาดงาน  ลาหยุดงานมากผิดปกติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาที่มี

งานมาก
2.2 มีความเบื่อหนาย  เฉื่อยชา  หงอยเหงา  ไมอยากทํางาน
2.3 มีความผิดพลาดและความไมถูกตองเกิดขึ้นในการปฏิบัติหนาที่
2.4 ผูใตบังคับบัญชาเฉยเมยตอผูบังคับบัญชา  สังเกตไดจากเวลาตอบคําถาม  ผู

บังคับบัญชาเมื่อถามมาก็ตอบไปโดยไมมีคําอธิบายขยายความ
2.5 ผูใตบังคับบัญชาไมสนใจที่จะพูดคุย  หรือสนทนากับเพื่อนรวมงาน  แตถา

จําเปนก็กระทําดวยความรีบรอน
2.6 มีการรองเรียน  รองทุกข  หรือวิพากษวิจารณในการบริหารงานของผูบริหาร

อยูตลอดเวลา51

นอกจากนี้  วิจิตร  อาวะกุล  กลาววา  ลักษณะของขวัญกําลังใจดีและขวัญกําลังใจไมดี
หรือขวัญกําลังใจต่ําดังนี้

1. ลักษณะของขวัญกําลังใจดี  ไดแก
1.1 การแสดงออกของบุคคลในการสรางบรรยากาศของหนวยงานแจมใสราเริง
1.2 การดําเนินงานราบรื่นเรียบรอย  รวดเร็ว  ไมขัดแยง  การงานไมผิดพลาด  

ความถูกตองแมนยําสูงเชื่อถือได
1.3 การทํางานของบุคคลสนุกและเพลิดเพลินกับงาน  ตั้งใจและสนใจงาน
1.4 สมาชิกในหนวยงานจะชวยกันเสนอแนะ  ชวยช้ีขอแกไขในการปรับปรุง

งานใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
1.5 การวิพากษวิจารณ  คําติชม  ตลอดจนความคิดเห็นตาง ๆ เปนไปดวยความ

บริสุทธิ์ใจ
1.6 สมาชิกในหนวยงานมีความเสียสละ  เอื้อเฟอ  พรอมที่จะใหความชวยเหลือ

หนวยงานเปนกรณีพิเศษ  นอกเหนือจากงานประจําหรือในยามฉุกเฉิน  เรงดวน  ฯลฯ
1.7 ยอมรับการมอบหมายหนาที่การงานพิเศษนอกเหนือไปจากงานหนาที่ดวย

ความภูมิใจ  เต็มใจ  ดวยความยิ้มแยมแจมใส
1.8 แมจะมีเหตุการณผิดปกติบางอยางเกิดขึ้นก็ตาม  สมาชิกในหนวยงานก็ยังคง

ดํารงสภาพความเปนปกติสุขดีอยูอยางเดิม

                                                       
51 สถิต  กองคํา,  มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร,  306 – 309.
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2. ลักษณะของขวัญกําลังใจที่ไมดีหรือขวัญกําลังใจต่ํา  ไดแก
2.1 มีอาการหวาดผวา  ตื่นเตน  ตื่นตระหนกตกใจตอขาวและเหตุการณตาง ๆ 

ไดงาย  แมมีเหตุการณเล็ก ๆ นอย ๆ ก็มีการวิพากษวิจารณเปนเรื่องราวใหญโต  มีขาวลือและการ
ซุบซิบนินทาวารายกันมาก

2.2 มีอาการซบเซา  เศราสรอย ไมคอยร่ืนเริงแจมใส มักแสดงอาการมึนชาบึ้งตึง  
เฉื่อยชา  เงื่องหงอยในการปฏิบัติตนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

2.3 มีการขาด  การลา  การมาทํางานสายเพิ่มขึ้นผิดปกติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขณะที่มีปริมาณงานที่จะตองทํามาก

2.4 การทํางานผิดพลาด  ไมแนนอน  เชื่อถือไมได  และมีอาการผิดปกติ
2.5 มีการลาออก  หรือโยกยายงาน  ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางผิดปกติ
2.6 ขาดความสามัคคีในหนวยงาน  มีการทะเลาะเบาะแวง  แกงแยง  ชิงดีกัน  

อิจฉาริษยา  กระทบกระทั่งกันในระหวางบรรดาสมาชิกของหนวยงาน52

การแสดงออกของบุคคลในการทํางานซึ่งแสดงวาขวัญกําลังใจดีนั้น  ผูบริหารสามารถ
พิจารณาไดจากบรรยากาศในหนวยงานราเริงแจมใส  การดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  
สมาชิกมีความพอใจในงาน  ยอมรับในงานทุกอยางดวยความเต็มใจ  มีสุขภาพดีมีความปรารถนาดี  
มีไมตรีจิตตอกัน  มีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน  มีความภูมิใจในองคการ  พูดถึงแตส่ิงดี  เต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎขอบังคับขององคการ  รวมทั้งใหขอเสนอแนะ  แสดงความคิด
เห็นรวมแกปญหาดวยความบริสุทธิ์ใจ  พรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เสียสละ  และชวยเหลือ
กลุมใหมีการพัฒนา  เจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ

กลาวโดยสรุป  ลักษณะที่แสดงวาขวัญกําลังใจไมดีหรือต่ํานั้นสังเกตไดจาก  สมาชิกมี
การหวาดผวา  ตื่นเตนตอเหตุการณไดงาย  มีการซุบซิบนินทาวารายกันมาก  ซ่ึงกลุมจะรวมตัวกัน
แบบหลวม ๆ บรรยากาศไมราเริงแจมใส  มีความเบื่อหนาย  เฉยเมยตอผูบังคับบัญชา  มีการรอง
ทุกข  มีการวิพากษวิจารณในการบริหาร  มีการขาด  การลา  การมาทํางานสายผิดปกติ  การทํางาน
ผิดพลาดบอย  มีการลาออกหรือโยกยายงานมากขึ้นผิดปกติ  ขาดความสามัคคีในหนวยงาน  ขาด
ความรูสึกรวมในเปาหมายและคานิยมของกลุม  ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอกลุมและองคการ

                                                       
52 วิจิตร  อาวะกุล,  เทคนิคมนุษยสัมพันธ,  255 – 226.
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มาตรการวัดและตรวจสอบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในการบริหารงานควรมีมาตรการที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการวัดขวัญกําลังใจ  

เพื่อเปนการตรวจสอบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ  เพื่อใหทราบระดับ
ขวัญกําลังใจ  รวมทั้งมีความรูสึกตอพฤติกรรมการบริหาร  นโยบายขององคการ  และความสัมพันธ
ระหวางผูรวมงาน  สําหรับมาตรการในการวัดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค
การนั้น  มีนักวิชาการที่เสนอมาตรการที่นาสนใจไวดังนี้

สมพงษ  เกษมสิน  ไดกลาวถึงมาตรการที่ใชเปนเครื่องมือวัดและตรวจสอบขวัญกําลัง
ใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการหรือหนวยงาน  สรุปไดดังนี้

1. ระดับความสม่ําเสมอของผลงาน  กลาวคือ  การที่ผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ลดลงอยางรวดเร็ว  หรือลดแลวไมยอมขึ้นสูระดับปกติเปนเวลานาน  ซ่ึงเปนเครื่องชี้ใหทราบถึง
ความบกพรองของการปฏิบัติงาน  อาจจะเนื่องมาจากขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานก็ได  ผูบริหาร
ตองตรวจสอบดูวาเกิดจากสาเหตุใด  และขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานอยูในระดับใด

2. การขาดงานหรือความเฉื่อยชา  กลาวคือ  บุคคลมีขวัญกําลังใจดี  การแสดงออกใน
ลักษณะของความกระตือรือรนและมีความตั้งใจปฏิบัติงาน  การขาดงาน  หรือการลางานบอย  ของ
บุคลากรในองคการ  ยอมจะกระทบกระเทือนตอผลผลิต  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เหตุ
ผลในการลา  หรือพฤติกรรมในการหยุดงาน  อาจชี้ใหเห็นถึงสภาพที่แทจริงเกี่ยวกับระดับขวัญ
กําลังใจของผูปฏิบัติงาน  สวนความเฉื่อยชาก็เชนกัน  จะตองมีเหตุทําใหเปนเชนนั้น  หรือเปน
เพราะสภาพจิตของผูปฏิบัติงานไดรับความกระทบกระเทือน  ทําใหขาดความกระตือรือรน  แตถา
บุคคลมีความกระฉับกระเฉงในการทํางาน  จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน
อยูในระดับดี

3. การลาออกจากงานหรือการโอนยายงาน  แมวาองคการจะจัดสวัสดิการตาง ๆ จัด
ส่ิงแวดลอมในการทํางานไวดวยความเปนธรรมแลวก็ตาม  แตยังมีคนโอนยายหรือลาออกเปน
จํานวนมาก  ส่ิงนี้ก็พอจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงระดับขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานไดวา  อาจมีบาง
ส่ิงบางอยางผิดปกติ  นาจะนํามาวิเคราะหดูวาอะไรเปนเหตุทําใหขวัญกําลังใจเสื่อมเพื่อหาแนวทาง
แกไข  ปรับปรุงขวัญกําลังใจตอไป

4. คํารองทุกขหรือบัตรสนเทห  การรองทุกขหรือมีบัตรสนเทหของคนในองคการ
บอย ๆ เสมอ ๆ ก็เปนเครื่องชี้ใหทราบถึงความบกพรองในการทํางาน  คํารองทุกข  บัตรสนเทหจึง
เปนเครื่องมือบอกสภาพขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูทํางานได
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5. การกรอกแบบสอบถาม  การกรอกแบบสอบถามตามระยะเวลาอันเหมาะสมทุก ๆ 
6  เดือน  นับวาเปนเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบขวัญกําลังใจของการทํางานโดยทั่วไปได  ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับลักษณะของคําถามและวิธีการสอบถาม

6. การสัมภาษณ  เปนวิธีการสนทนาโดยตรงไดคําตอบตรงไปตรงมา  ผูสัมภาษณ
ตองใชเทคนิคที่ถูกตองในการสัมภาษณ53

สําหรับ  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  กลาววา  การวัดขวัญกําลังใจมี  2  ลักษณะคือ
1. การวัดแบบอัตนัย  (subjective measurement)  การวัดขวัญกําลังใจแบบนี้เปนการ

ทดสอบกลุมและความสัมพันธภายในกลุม  ที่เรียกวา  สังคมมิติ  (sociometry)  ซ่ึงนักจิตวิทยาชื่อ  
โมเรโน  (Moreno)  ใชศึกษาพฤติกรรมในกลุม  โดยใหแตละคนในกลุมเขียนชื่อบุคคลในกลุมที่เขา
คิดวาเปนพนักงานที่ดี  เปนหัวหนางานที่ดี  เปนคนที่มีความยุติธรรมตอทุกฝาย  แลวนําชื่อที่เขียน
มาโยงกัน  เปนผังเชื่อมโยงบุคคลที่เปนหัวหนาจริง ๆ และเมื่อเขียนสังคมมิติก็ไดรับเลือกเปนหัว
หนา  แสดงถึงวาบุคคลนั้นเปนหัวหนาในทุกสถานการณ

2. การวัดแบบปรนัย  (objective  measurement)  เปนการวัดขวัญกําลังใจโดยการใช
แบบสอบถาม  ซ่ึงวัดเกี่ยวกับเจตคติในเชิงปริมาณการวัดมักจะใชควบคูกันไประหวางสังคมมิติและ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาเจตคติ  รวมทั้งการสัมภาษณจะชวยใหขวัญกําลังใจไดดี  ซ่ึง
ตัวช้ีบงที่เกี่ยวกับขวัญกําลังใจต่ํา  จะบอกไดจากการนัดหยุดงาน  การลาออก  การขาดงาน  ความ
เบื่อหนายในการทํางาน  และผลผลิตที่ต่ํา54

นอกจากนี้  ประสิทธิ์  จันทรดา  ไดกลาวถึงวิธีที่สามารถวัดขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติ
งานที่สําคัญมีดังนี้

1. การสังเกต  ผูบริหารจะตองสังเกตจากการกระทําวามีอะไรที่ผิดไปจากปกติ  แต
ในบางครั้งการแสดงออกหรือพฤติกรรมอาจจะไมไดออกมาจากใจจริง  เปนการเสแสรงขึ้น  จึงเปน
การยากที่จะวินิจฉัยไดถูกตอง  ในบางครั้งเหตุการณนั้น ๆ ก็อาจจะไมเกี่ยวกับสภาพขวัญกําลังใจ
ในการทํางานของเขาเลยก็ได

                                                       
53 สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม  (กรุงเทพฯ  :  การศาสนา,

2538),  343 – 344.
54 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ  :  ศูนย

หนังสือเสริม,  2535),  165.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36

2. การสัมภาษณ  เปนวิธีหนึ่งที่ผูบริหารสามารถวัดขวัญกําลังใจได  แตตองมีการวาง
แผนการสัมภาษณไวลวงหนา  หรือบางครั้งขาดความระมัดระวังในการสัมภาษณอาจไดคําตอบที่
ผิดไปจากความเปนจริงก็ได

3. การใชแบบสอบถาม  แบบสอบถามนั้นตองกําหนดคําถามที่สามารถวัดทาทีและ
ความรูสึกของผูปฏิบัติงานได  อาจใชคําถามที่ตองการคําตอบวาใชหรือไมใช  หรือใหอธิบายความ
คิดเห็น  แตถาเปนคําตอบที่ตองการวัดความรูสึก  จะตองแสดงระดับของความรูสึกไวดวย  เชน  
พอใจมาก  พอใจพอสมควร  พอใจ  บางครั้งมักไมพอใจ  ไมพอใจมาก

4. การเก็บบันทึก  เปนการเก็บรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแตละคน  เชน  มา
สาย  ขาด  ลา  ฝาฝนกฎระเบียบ  ขอบังคับและอื่น ๆ เพื่อเปนหลักฐานในการวัดขวัญกําลังใจ55

กลาวโดยสรุป  ขวัญกําลังใจเปนเรื่องของความรูสึกที่อยูในจิตใจของคน  ไมอาจวัดได
โดยตรงเหมือนวัดขนาดหรือปริมาณสิ่งของ  การวัดจึงตองอาศัยวิธีออม  ซ่ึงวิธีวัดขวัญกําลังใจของ
ผูปฏิบัติงานมีวิธีวัดคือ  การสังเกต  การสัมภาษณ  การออกแบบสอบถาม  การเก็บบันทึก  สําหรับ
การวิจัยครั้งนี้ใชการออกแบบสอบถาม

ปจจัยซ่ึงกําหนดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในโรงเรียน
ความขัดแยงระหวางการจัดการของโรงเรียนและความตองการของคณาจารยไดกอให

เกิดผลที่ตามมาซึ่งไมเปนที่พึงปรารถนา  เชน  ความแตกแยกของครูเปนสวนตัว  การตอตาน  ความ
เปลี่ยนแปลง  และการโตคารมกันระหวางแผนก  บทนี้กลาวถึงในแงโครงสรางทางสังคมของโรง
เรียน  ซ่ึงเกี่ยวของกันทั้งความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล  ความมีประสิทธิภาพอางถึง
ขอบเขตที่โรงเรียนใหความพึงพอใจแกสมาชิก  ความมีประสิทธิผลหมายถึงระดับที่โรงเรียนบรรลุ
ความมุงหมาย

ขวัญกําลังใจและโครงสรางทางสังคมของโรงเรียน
ในชวงหลายปของสงครามโลกครั้งที่ 2  และหลังสงครามไดมีการแนะนําแนวคิด  

เชน  ขวัญกําลังใจและความพึงพอใจใหแกโรงเรียน  ขวัญกําลังใจถูกพิจารณาในฐานะทัศนคติและ
พฤติกรรมซึ่งแสดงถึงความเต็มใจที่จะเขาไปผูกพันกับโรงเรียนและกิจการงานของโรงเรียนส่ิงที่นา
สนใจเกี่ยวกับเรื่องการกระตุน  วิธีการซึ่งเกี่ยวของกับความสัมพันธของครูและมนุษยสัมพันธ  เพื่อ

                                                       
55 ประสิทธิ์  จันทรดา  และคณะ,  ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง

(กรุงเทพมหานคร  :  บริษัทคัมปายอินเมจิ้ง  จํากัด,  2541),  59.
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นําไปสูการกําดับดูแลไดมีการแสดงความหมายที่สําคัญในบทความทางดานการศึกษาจนกระทั่ง
เมื่อเร็ว ๆ นี้  เมื่อส่ิงที่สําคัญหรือนาสนใจเกี่ยวกับความสําเร็จทางวิชาการ  และการแสวงหาความ
เปนเลิศเริ่มที่จะเขามาเกี่ยวของในการพิจารณาดานผลกระทบและความเทาเทียมกัน  เพื่อเปนการ
เสริมความ  เราสามารถพูดไดวา  ความพยายามที่จะเชื่อมโยงขวัญกําลังใจในระดับสูงกับความ
สําเร็จไมสามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่สอดคลองกัน  ขวัญกําลังใจระดับสูงไมเปน
เงื่อนไขที่พอเพียงสําหรับความเปนเลิศในความสําเร็จ  แตกระนั้น  เพราะขวัญกําลังใจมีคุณคาใน
ฐานะความมุงหมายในตัวของมันเอง  ผูกํากับ  ดูแลไดพยายามที่จะจัดการเกี่ยวกับมัน

ปจจัย  5  ประการ  ในเรื่องขวัญกําลังใจของ  วัตสันต  (Watson)  ไดกําหนดเปาหมาย
และแสดงนัยเกี่ยวกับสมมติฐานของการปฏิบัติ  ซ่ึงมุงไปยังพฤติกรรมของผูกํากับดูแล

1. ความรูสึกเก่ียวกับจุดหมายในทางบวก
การปราศจากความรูสึกเกี่ยวกับความมุงหมายกิจกรรมดูเหมือนไมชัดเจน  และ

บรรดาครูก็ไมมาเกี่ยวของดวย  ตองมีส่ิงที่จูงใจใหครูเกิดความตองการ/ความทะเยอทะยาน           
คําจํากัดความของจุดหมาย  (goals)  ก็คือ  งานที่ทุกคนควรชวยเหลือ

2. การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ถาครูหลายคนมีภารกิจอยูกับงานธรรมดาสามัญโดยทั่ว ๆ ไป  ซึ่งมีความมุงหมาย

บางทีพวกเขาจะคํานึงถึงความรูสึกที่ยิ่งใหญของการสนับสนุนมากกวาการที่พวกเขามีภารกิจเกี่ยว
กับกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของ

3. ความรูสึกของการผูกมัด
ความพึงพอใจเกี่ยวกับโรงเรียนและคานิยมซึ่งโรงเรียนแสดงใหเห็นเปนพันธุ

กรรมอยางหนึ่ง  ปจจุบันนี้มีการโจมตีโดยนัย  สําหรับแนวคิดของโรงเรียนของรัฐที่เขมแข็งแหง
หนึ่ง  และการสัญญาวาทุกคนควรไดรับการศึกษา  ครูควรจะถูกชวยเหลือเพื่อใหสํานึกถึงการผูกมัด  
สวนตัวที่มีตออุดมคติทางทฤษฎีเหลานี้  และพรอมที่จะปองกันตนจากความเสียหาย

4. ความรูสึกของการชวยเหลือ
ผูกํากับดูแลตองหาทางที่จะชวยแตละบุคคลใหชวยเหลืองานกลุม  และใหรางวัล

สําหรับความพยายามของพวกเขา  ความสําเร็จสูงสุดของงานซึ่งไมเปนสิ่งที่มั่นใจไดจะนํามาซึ่งผล
ตอบแทนที่ยิ่งใหญที่สุด

5. ความกาวหนา
ผูกํากับดูแลเนนปริมาณของความกาวหนา  โดยมีจิตสํานึกเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น  

ความกาวหนาถูกวัดโดยการกําหนดวาครอบคลุมระยะทางมากเทาใดและยังตองครอบคลุมอีกเทา
ใดเพื่อมาถึงจุดหมาย  ผูกํากับดูแลมีคุณวุฒิที่จะประเมินความกาวหนาไดเพราะแนวคิดและความรู
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เกี่ยวกับการประเมินของเขา  มันไมพอเพียงที่จะมีจุดหมายและรูวามีเทคนิคในการบรรลุผล  ซ่ึง
บุคคลคนหนึ่งตองสํานึกตนเองในการกาวมุงหนาไปยังจุดหมายนั้น  ขวัญกําลังใจเขมแข็งมากขึ้น
เมื่อครูสามารถเห็นวาเขามีความสามารถที่จะปรับปรุงสภาพที่เปนอยูได56

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยภายในประเทศ
บาทหลวงอนุชา  ดํารงศักดิ์  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู

บริหารที่มีอิทธิพลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆ
มณฑลจังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัยพบวา  1)  ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอก
ชนโดยภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานปรากฏวาอยูในระดับมาก  
2  ดาน  และระดับปานกลาง  4  ดาน  สําหรับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอก
ชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีเพียงดานกําหนดเปาหมายอยูในระดับ
ปานกลาง  สวนระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
และอยูในระดับปานกลาง  3  ดาน  คือ  อาคารสถานที่และการบริการ  เงินเดือนและหลักสูตร  
สําหรับระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  และอยูในระดับ 4  ดานคือ  ความสัมพันธระหวางเพื่อนครู  อาคารสถานที่และการ
บริการ  เงินเดือนและหลักสูตร  2)  เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
เอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  การเปนผูนํา
และการจูงใจไมมีความแตกตางกัน  สําหรับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนและโรง
เรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  มีเพียงอาคารสถานที่และการ
บริการเทานั้นที่มีความแตกตางกัน  3)  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับ

                                                       
56 Goodwin Watson, “Fire Factors in Morale,” in Gookwin Watson, ed. (New York :

Civilian Morale, Second Yearbook, Society for the Psychological Study of Social Issues, Holt,
Rinehart and Winston, Inc., 1942), 30 – 47.
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ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  ทั้งโดยภาพรวมและแยกเปนรายดาน  มีความ
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .0557

รองรัตน  วิเศษ  ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหาร 
กับขวัญของบุคลากรในการปฏิบัติงานในสํานักงานการศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 พบวา

1. ผูบริหารใชอํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง อํานาจตามกฎหมาย อํานาจการ
ใหรางวัล  อํานาจการบังคับ  อํานาจพึ่งพา  และอํานาจขาวสาร  กับบุคคลที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 12 ทุกฐานอยูในระดับมาก และเมื่อแยกรายอํานาจที่ใชกับ
บุคลากรแยกรายฝาย  การอํานาจกับทุกฝายจะอยูในระดับมากทุกฐาน

2. ขวัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตการศึกษา 12 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อแยกรายฝาย ขวัญของบุคลากรในฝายบริหารงานทั่วไป          
ฝายการเงินและบัญชี  ฝายสงเสริมการศึกษา ฝายสงเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม และฝายติดตาม
ประเมินผลอยูในระดับปานกลาง

3. ความสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารกับขวัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตการศึกษา 12  มีความสัมพันธในภาพรวม และเมื่อแยกราย
อํานาจและฝายแลวสวนมากมีความสัมพันธกัน58

วสันต  ชมสวัสดิ์  ไดศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนในถิ่น
กันดาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พบวา ขาราชการครูในถ่ินกันดาร สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความรูสึกรับผิด
ชอบอยูในระดับสูงที่สุด  ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงานอยูในระดับสูงมาก ดานความรู
สึกประสบผลสําเร็จ  ดานความรูสึกพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ  ดานความสัมพันธในหนวยงาน และ

                                                       
57 อนุชา  ดํารงศักดิ์ “การศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอขวัญในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

58 รองรัตน  วิเศษ, “ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับขวัญของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540),87.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมทุกดานอยูในระดับสูง ดานความรูสึกมั่นคงในการทํางานอยู
ในระดับปานกลาง59

ชัยสิทธิ์  หลาธรรม  ไดวิจัยเร่ือง “การใชพลังอํานาจของหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอ ที่สงผลตอคุณภาพของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ เขตการศึกษา 11” ผลการวิจัยพบ
วา  1)  การใชอํานาจของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2)  
ระดับคุณภาพของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาราย
มาตรฐานพบวาอยูในระดับดี 8 มาตรฐานตามมาลําดับดังนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 3 มาตร
ฐานที่ 5 มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 9 และมาตรฐานที่ 8 และระดับพึงพอใจ 1มาตร
ฐาน คือมาตรฐานที่ 1  3)  ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ
กับคุณภาพของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ โดยรวมและรายดานพบวามีความสัมพันธเชิง
บวกอยูในระดับมาก  4)  การใชอํานาจของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอที่สงผลตอคุณภาพของ
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโดยรวมคือ อํานาจโดยรวม อํานาจขาวสาร และอํานาจตาม
กฎหมาย60

จันทรลอย  เครือเชา  ไดทําวิจัยเร่ือง “ผูบริหารกับการเสริมสรางพลังอํานาจตามการ
รับรูของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี”  ผลการวิจัย
สรุปไดวา  1)  ระดับการเสริมสรางอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของครูในโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับ
ปานกลาง และ  2)  ผูบริหารที่มีความแตกตางดานเพศและระดับการศึกษา มีการเสริมสรางอํานาจ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยผูบริหารเพศชายและผูบริหารที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีการเสริมสรางอํานาจมากที่สุด สวนผูบริหารที่มีความแตกตางทางดานอายุ อายุ
ราชการ และประสบการณการบริหาร มีการเสริมสรางอํานาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผูบริหารที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีความแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุมากหวา  50 ป  
โดยผูบริหารที่มีอายุมากกวา 50 ป มีการเสริมสรางอํานาจมากที่สุด ผูบริหารที่มีอายุราชการมากกวา 

                                                       
59 วสันต  ชมสวัสดิ์,  “ขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนที่กันดาร

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย”  (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 103 – 107.

60 ชัยสิทธิ์  หลาธรรม,  “การใชอํานาจของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอที่สงผลตอ
คุณภาพของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขตการศึกษาที่ 11”  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาลิทยาลัยศิลปากร, 2543), ฆ.
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20 ป มีความแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุราชการระหวาง  11 – 15  ป  และอายุราชการระหวาง 16 –
20  ป โดยผูบริหารที่มีอายุราชการมากกวา 20 ป มีการเสริมสรางอํานาจมากที่สุด ผูบริหารที่มี
ประสบการณ การบริหารระหวาง 11 – 15  ป  มีความแตกตางกับผูบริหารที่มีประสบการณบริหาร
มากกวา  15  ป  โดยผูบริหารที่มีประสบการณการบริหารมากกวา  15  ป  มีการเสริมสรางอํานาจ
มากที่สุด61

จุฑารัตน  ชํานาญกิจ  ไดทําการวิจัยเร่ือง พลังอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา  1)  อํานาจของผูบริการโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ยกเวนอํานาจการบังคับอยูในระดับปานกลาง  2)  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และ 3) อํานาจของผูบริหาร
โรงเรียนที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนโดยภาพรวมมี
สองดาน คือ อํานาจการใหรางวัลและอํานาจตามกฎหมาย62

งานวิจัยตางประเทศ
กอรโลว  (Gorrow)  ไดศึกษาวิจัย  การลงความเห็นของครูในโรงเรียนประถม

ศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารที่มีผลตอบรรยากาศการทํางานของครูในโรงเรียน  ผูวิจัยได
สังเกตพฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหารในชวงเวลา  3  ป  โดยศึกษาจากโรงเรียนประถม  14  
โรง  พบวา  โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จสูงนั้น  ผูบริหารใชอํานาจเชี่ยวชาญมากที่สุด  โดยทําให
บรรยากาศการทํางานของครูอยูในระดับสูง63

                                                       
61 จันทรลอย  เครือเชา, “ผูบริหารกับการเสริมสรางพลังอํานาจตามการรับรูของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),ฆ–ง.

62 จุฑารัตน  ชํานาญกิจ, “พลังอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา จังหวัดพังงา” (วิทยา
นิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2544),ง.

63 Teena Gorrow,  อางถึงใน  ประวิต  เอราวรรณ,  “การเสริมสรางอํานาจครู  :  การ
วิจัยแบบสนทนากลุม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539),  83.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42

ทัฟ  (Taff)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอความ
สําเร็จของโรงเรียน  โดยศึกษาเพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารโรงเรียนจาก
ครู  536  คน  ใน  25  โรงเรียน  เปนครูที่สอนเต็มเวลาในภาคตะวันออกเฉียงใตของรัฐอลาบามา  
สหรัฐอเมริกา  พบวา  พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนมีผลตอการประสบความสําเร็จ
ของโรงเรียน64

เนทเมเยอร  (Natemeyer)  อางใน  รองรัตน  วิเศษ  ไดศึกษาเรื่อง  “การสืบสวนเชิง
ประจักษถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับฐานอํานาจของผูนํากับการกระทําและความพอ
ใจของผูใตบังคับบัญชา”  พบวา  ผูนําที่ใชวิธีการใหเงินหรือส่ิงตอบแทนในการควบคุมผูใตบังคับ
บัญชา  จะมีความสัมพันธในทางลบกับความพอใจ  และผูใตบังคับบัญชา  สวนผูนําที่มีความเชี่ยว
ชาญใหคําแนะนําในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา  จะมีความสัมพันธในทางบวกกับความพอใจของ
ผูใตบังคับบัญชา  ผูนําที่ใชอํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิงมีความสัมพันธในทางบวก
กับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา  สวนอํานาจใหรางวัล  อํานาจการบังคับ  และอํานาจตาม
กฎหมายของผูนํามีความสัมพันธในทางลบกับความพอใจของผูใตบังคับบัญชา65

ริงโรส  (Ringrose)  อางใน  รองรัตน  วิเศษ  ไดศึกษาเรื่อง  “ความสัมพันธระหวาง
การรับรูของครูกับฐานอํานาจครูใหญ  ระบบการบริหารโรงเรียนและบุคลิกลักษณะของครูใหญ”  
พบวา  เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชฐานนิยม  (mode)  แลว  ฐานอํานาจครูใหญที่ครูยอมรับ  คือ  
อํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจตามกฎหมาย  และถาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย  (mean)  ฐาน
อํานาจที่ครูใหญใชมากที่สุด  คือ  ฐานอํานาจความเชี่ยวชาญ  และอํานาจการบังคับ  ตามลําดับ  รอง
ลงมาคือ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  และอํานาจการใหรางวัล66

                                                       
64 Taff,  อางถึงใน  สุพิศ  กิตติรัชดา,  “การเสริมสรางอํานาจในงานกับความยึดมั่นผูก

พันตอองคการของพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการพยาบาล  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2540), .

65 Netemeyer,  อางใน  รองรัตน  วิเศษ,  “ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของ
ผูบริหารกับขวัญของบุคลากรในการปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  เขตการศึกษา 12”
(ปริญญานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา,  2540),  50.

66 Ringrose,  อางใน  รองรัตน  วิเศษ,  “ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผู
บริหารกับขวัญของบุคลากรในการปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  เขตการศึกษา 12”
(ปริญญานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา.  2540),  89.
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เพนเนเบเกอร  (Penebaker)  ไดศึกษาวิจัยพบวา  ปจจัยสําคัญที่สุดที่สงผลถึงขวัญของ
ครู  คือ  อิทธิพลจากการสรางของครูใหญ  ที่ใดที่ครูทั้งหลายเห็นวาครูใหญทํางานหนักและเอาอก
เอาใจ  ซ่ึงเปนตัวอยางที่ดีและขวัญจะสูง  ปจจัยที่ไมสงผลถึงขวัญของครูคืออายุและคุณวุฒิทางการ
ศึกษา67

ชอมเมอร  (Sommer)  ซ่ึงไดวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญของครูโรงเรียนมัธยม
ศึกษา  ไดสรุปวาครูใหญเปนผูกําหนดขวัญที่สําคัญที่สุด  ครูสวนใหญตองการมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายของโรงเรียนมากขึ้น  และรูสึกวาขาดการติดตอส่ือสารระหวางครูและผูบริหาร  
สวนเรื่องเงินไมใชปจจัยที่สงผลตอขวัญอยางมีนัยสําคัญ68

ฮีลี  (Healy)  ไดศึกษาขวัญของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูในชุมชนคาทอลิกใน
สหรัฐอเมริกา  พบวา  ขวัญของครูต่ําเกี่ยวกับสถานภาพความมั่นคงทางการเงิน  การมีสวนรวมใน
การบริหาร  ความกาวหนาในวิชาชีพ  การเปนสมาชิกใหม  และความมั่นคงในการทํางาน  สภาพ
การทํางาน  สวนปจจัยที่สงผลตอขวัญของครู  ไดแก  เพศ  อายุ  ประสบการณในการสอน  การ
เตรียมตัวในทางวิชาการ  และวุฒิบัตรของครู69

เบนเดอร  (Bender)  ไดวิจัยขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษา  และพบวาความ
สัมพันธระหวางครูกับครูใหญเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่กําหนดใหขวัญสูง  ขวัญต่ํา  ความสัมพันธ
ระหวางครูกับครูอ่ืน ๆ เปนอันดับรอง  ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูและเงินเดือนเกี่ยวของกับขวัญสูง  
ขวัญต่ํานอยมาก  อายุและประสบการณในการสอนเกี่ยวกับขวัญอยางเปนนัยสําคัญทางสถิติและ
กลุมครูที่มีประสบการณตั้งแต  2  ปขึ้นไปมีขวัญอยูในระดับสูง70

                                                       
67 Wiliam Dirtley Peneker, “The Correctation of Teachers of Teachers and Pricipals

Behavior and its Effect on Teacher Morale,” Dissertation Abstracts International 80, 9 (March
1970) : 3696 - A.

68 Louis Oman Sommer, “Factors Influencing Teacher Morale in Selected Secondary
Schools,” Dissertation Abstracts International 31, 3 (September 1970) : 969 – A.

69 Brother Vincent Heaiy, “A Study of Lay Teacher Morale in the Catholic Diocess
Secondary Schools of the Continental United States as Revealed by a Comparison of their
Responses with those of their Principals on a Morale Questionnaire,” Dissertation Abstracts
International 31, 6 (May 1972) : 144.

70 Edward on Bender, “W Morale of Elementary School Teacher,” Dissertation
Abstracts International 33, 8 (February 1972) : 3984 - A.
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กิลเบอรท  (Gilbert)71  ไดทําการวิจัยพบวา  ขวัญของครูไมขึ้นอยูกับขนาดของโรง
เรียนในระดับมัธยมตอนปลาย  และมัธยมศึกษาตอนตนขวัญดีเพราะครูกลมเกลียวกับผูบริหาร  มี
ความกลมเกลียวระหวางเพื่อนดวยกันพอใจตอการสอนครูระดับประถมศึกษามีกําลังขวัญสูงกวา
มัธยม

โฮเวลล  (Howell)  ก็ไดทําวิจัยขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา
และไดสรุปไววาขวัญในการปฏิบัติงานของครูมักสูง  เมื่อครูใหญยึดหลักการประชาธิปไตย  
สนับสนุนใหครู  อาจารย  ตัดสินใจโดยไมดวนตัดสินใจเสียเอง  และพบวาขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูจะสูงเมื่อครูใหญแสดงวามีคุณสมบัติในทางวิชาชีพ  เห็นคุณคาและความสําคัญของครูทุก
คนใหนับถือและสรรเสริญแกผูสมควรจะไดรับ  และไมลังเลที่จะใหความชวยเหลือใหเด็กประสบ
ความสําเร็จ72

ชาพลิน  (Sharplin)  ไดศึกษาเรื่อง  “การรับรูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฐานอํานาจ”  
พบวา  ฐานอํานาจที่ทําใหพนักงานเชื่อฟงและ/หรือปฏิบัติมากที่สุด  คือ  อํานาจความเชี่ยวชาญ  
รองลงมาคือ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  อํานาจการใหรางวัล  และอํานาจการบังคับ  ตาม
ลําดับ73

ซูเทอรแลนด  (Sutherland)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการรับรูของครูในเรื่องการใชอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียน  พบวา  ครูสวนใหญมีความเห็นวาผูบริหารมีการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ
มากที่สุด  รองลงมาอํานาจตามกฎหมายและอํานาจอางอิง  และเห็นวาอํานาจที่ผูบริหารใชมีความ
สัมพันธกับความพึงพอใจของครูในระดับสูง  อํานาจการบังคับไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของครู74

                                                       
71 A.R. Gilbert, “A Study of The Relationship Between School Size and Teacher

Morale of Selected School in New York State, DISSERTATION Abstracts International 34
(1974) : 7488 - A.

72 Varon L Howell, “Staff Morale in Elementary Schools, : Infuenced by Principal
Initiated Common Behavioral Incidents,” D5SSERTATION Abstracts (June 1974) : 748 - a.

73 Sharplin, Arthur D., “Power Base Effectiveness Perceptions, Ad Emirical Study,”
Dissertation Abstracts International 38 (June 1978) : 7436 – A.

74 Frankie Sutherland, “Teachers’ Percetions of Power and Authority,” Journal of
Educational Administration 12 (1995) : 72.
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เบกเกอร  (Berger)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ขวัญกําลังใจของครูในภาวะวิกฤตของประเทศ
รัสเซีย  พบวา  ปจจัยดานอายุและสถานที่ปฏิบัติงานมีผลตอขวัญกําลังใจของครูที่มีอายุระหวาง  25 
– 59  ป  ที่สอนในโรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา  มีขวัญกําลังใจดีกวาครูที่มีอายุมากกวา  60  ป  ที่สอน
อยูในโรงเรียนสามัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ75

แมคอัลรีท  และคนอื่น ๆ (McElreath and others)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษา
ทัศนะดานขวัญกําลังใจของบุคลากรในคณะวิชาตาง ๆ พบวา  ทัศนคติที่ดีและภารกิจตอสถาบันมี
ความสัมพันธกันทางบวกในทุกดาน  ยกเวนในเรื่องรายได76

คารลเวล  (Caldwel)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ผลกระทบของความสําเร็จของอาจารยใหญที่
สงผลตอขวัญกําลังใจของครู  พบวา  ช่ัวโมงสอนของครูและสถานภาพของครูมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และโรงเรียนที่ผลสําเร็จของอาจารยใหญตางกัน  ไมทําให
ขวัญกําลังใจของครูแตกตางกัน77

                                                       
75 Berger jertrude, “The morale of the teacher in crisis : Russia 1992,” Journal of

Research and Development in Education (CD – ROM), 27(1) : 24 – 27 Available : 1998 FBSCO
(January 1983 – April 1998) : 24 – 27.

76 McElreath Davis and other, “A Studied view of faculty morale,” Journal of
Marketing for Higher Education (CD – ROM), 7(1) : 1 – 8 Available : 1998 EBSCO (January
1983 – April, 1998) : 22.

77 Caldwell, Betty J., “The Effects of Principal Succession on Teacher Morale,”
Auailable : UMI. A Bell & Howell  (January 1997 – March 1999) : 93.
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สรุป

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของอํานาจ  มีผูใหความหมายอํานาจไวหลากหลาย
ยากที่จะหาขอยุติใหตรงกันได  ผูบริหารตองอาศัยอํานาจหนาที่เปนเครื่องมือหลัก  ในขณะเดียวกัน
ผูบริหารจําเปนตองมีอํานาจและควรระมัดระวังในการใชอํานาจ  โดยวิเคราะหสรุปจากแนวคิด
ทฤษฎี  เฟรนซ  และเรเวน  (French  and  Raven)  ประกอบดวย  อํานาจการใหรางวัล  อํานาจการ
บังคับ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  และอํานาจเชี่ยวชาญ  อํานาจที่ผูบริหารใชอยูนั้น  
สามารถทําใหผูรวมงานยอมรับและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ  และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงจะเกี่ยวของกับขวัญในการปฏิบัติงาน  จากแนวคิดทฤษฎีขวัญของ  วัตสัน  (Watson)  ในการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดเปน  5  ดาน  คือ  ความรูสึกเกี่ยวกับจุดหมายในทางบวก  
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ความรูสึกของการผูกมัด  ความรูสึกของการชวยเหลือและความกาว
หนา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการใชอํานาจของผูบริหารสถาน
ศึกษาเอกชนที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนในระดับประถมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 
4  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)  โดยมีครูผูสอนในสถานศึกษาเอกชนเปนหนวย
วิเคราะห  (unit of analysis)  การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยกระบวนการดังนี้  ขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสราง
เครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ระบบและระเบียบ  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว  3  ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาปญหา  นิยามปญหา  ศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของและวิธีดําเนินการวิจัยเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดสรางเครื่องมือและ
ปรับปรุงแกไขเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง  นําขอมูลที่รวบรวมไดมา
ตรวจสอบความถูกตอง  ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการรายงานผลการวิจัยเสนอคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  การจัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  เพื่อเสนอขอ
อนุมัติโครงการวิจัยปรับปรุงแกไข  ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  พิมพและ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอจบการ
ศึกษา
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ระเบียบวิธีการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย  แผนแบบของการวิจัย  ตัวแปร
ที่นํามาศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประชากรเปาหมาย  กลุมตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล  
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังมีรายละเอียดดังนี้

แผนแบบของการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)  
ที่มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะกลุมเดียวตรวจสอบตามสภาพที่เปนจริงไมมีการทดลอง  (the one 
shot, non – experimental case study)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง  (diagram)  ดังนี้

                O

  R X

R หมายถึง  ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา เขต

ตรวจราชการที่ 4  ซ่ึงมี  7  จังหวัด  คือ  ราชบุรี  กาญจนบุรี  นครปฐม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ  
สมุทรสงคราม  และสมุทรสาคร  จํานวน  154  โรงเรียน

กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยคร้ังนี้ใชการสุมอยางงาย  (simple random sampling)  โดยใชตาราง  

Krejcie  และ  Morgan1 ไดกลุมตัวอยางสถานศึกษาเอกชน  110  โรง  โดยผูใหขอมูลแตละโรง
ประกอบดวย  ครูผูสอนโรงละ  4  คน  (ชวงชั้นละ  2  คน)  ซ่ึงระดับประถมศึกษามี  2  ชวงชั้น  
รวมทั้งส้ิน  440  คน  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

                                                       
1 บุญชม  ศรีสะอาด,  การวิจัยเบื้องตน  (กรุงเทพมหานคร  :  สุวิริยาสาสนการพิมพ,

2535),  40.
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ตารางที่ 1   จํานวนสถานศึกษาเอกชน  ระดับประถมศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 4
แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจังหวัด

ประชากร ตัวอยาง
จังหวัด

โรงเรียน ครู โรงเรียน ครู
ราชบุรี 29 1,572 23 92
กาญจนบุรี 30 1,581 23 92
นครปฐม 30 1,601 23 92
เพชรบุรี 8 573 2 8
ประจวบคีรีขันธ 21 911 15 60
สมุทรสงคราม 25 384 19 76
สมุทรสาคร 11 657 5 20

รวม 154 7,279 110 440

ตัวแปรที่ศึกษา
สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย  ตัวแปรตนและตัวแปร

ตาม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณในการ

ทํางาน
2. ตัวแปรตน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับอํานาจของผูบริหาร  ตามแนวคิดของ  เฟร็นซ

และเรเวน  (French and Raven)  ประกอบดวย
2.1 อํานาจการใหรางวัล  (reward power)  หมายถึง  การที่บุคคลใหผลตอบแทน

ในรูปแบบตาง ๆ เชน  การเลื่อนตําแหนง  การยกยองชมเชย  การประกาศเกียรติคุณ  ฯลฯ  ตอ
บุคคลอื่นจนเปนสิ่งลอใจใหผูอ่ืนยําเกรง

2.2 อํานาจการบังคับ  (coercive power)  หมายถึง  การที่บุคคลมีตําแหนงการ
งาน  มีบทบาทหนาที่ที่จะลงโทษ  หรือทําใหบุคคลอื่นเกิดความเจ็บปวดเสียหาย  ซ่ึงไดรับผล
กระทบในทางลบ  หากละเลยไมปฏิบัติตามที่ตองการ

2.3 อํานาจตามกฎหมาย  (legitimate power)  หมายถึง  การที่บุคคลมีตําแหนง
หนาที่การงานซึ่งมีความชอบธรรมและมีบทบาทหนาที่ที่จะตองบังคับบัญชาใหผูอ่ืนปฏิบัติตามที่
กฎหมายบัญญัติไว
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2.4 อํานาจอางอิง  (referent power)  หมายถึง  การที่บุคคลมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และอื่น ๆ เหนือบุคคลอื่นทั่วไป  ประกอบกับมีบุคลิกภาพที่นาเล่ือมใสจนไดรับ
ความนิยมชมชอบและความศรัทธาจากบุคคลอื่น

2.5 อํานาจความเชี่ยวชาญ  (expert power)  หมายถึง  การที่บุคคลมีความ
สามารถและทักษะเฉพาะตัวโดดเดน  ทําใหไดรับการยอมรับนับถือ  เปนแบบอยางตอบุคคลอื่นจน
ทําใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม

3. ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู  ตามแนวคิดของ
วัตสัน  (Watson)  ประกอบดวย

3.1 ความรูสึกเกี่ยวกับจุดหมายในทางบวก  (a sense of positive goal)  หมายถึง  
ส่ิงจูงใจใหครูเกิดความตองการ  ความทะเยอทะยานตอผลสําเร็จของงาน

3.2 การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  (mutual support)  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีใน
การสนับสนุนชวยเหลือกันและกัน

3.3 ความรูสึกของการผูกมัด  (a sense of commitment)  หมายถึง  ความรูสึกที่ดี
ในการสนับสนุนหนวยงานหรือโรงเรียน

3.4 ความรูสึกของการชวยเหลือ  (a sense of contribution)  หมายถึง  ความรูสึก
ที่จะชวยเหลือกัน  ทําใหงานบรรลุความสําเร็จและไดรางวัลเปนผลตอบแทน

3.5 ความกาวหนา  (advance)  หมายถึง  ความรูสึกหรือความสามารถที่จะปรับ
ปรุงสถานที่เปนอยูใหดีขึ้น

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  (questionnaire)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย

ศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  นํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับการใชวัดการใช
อํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  ระดับประถมศึกษา  เขตตรวจราช
การที่ 4  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  3  ตอน  คืน

ตอนที่ 1  การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบในเรื่องของ  เพศ  อายุ  
ประสบการณในการทํางาน  วุฒิการศึกษา  แบบสอบถามตอนนี้เปนแบบเลือกตัวเลือกที่กําหนดไว

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ที่ผูวิจัย
ไดนําแนวคิดของ  เฟร็นซ  และเรเวน  (French and Raven)  โดยครอบคลุมอํานาจทั้ง  5  องค
ประกอบ โดยสรางเครื่องมือจากแนวคิดของ รองรัตน  วิเศษ
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ตอนที ่3  เปนแบบสอบถามวดัขวญัในการปฏบิตังิานของคร ู ซ่ึงผูวจิยัสรางขึน้จากแนวคดิ
ของ  บาทหลวงอนชุา  ดาํรงศกัดิ์

การตอบแบบสอบถาม ขอคําถามแตละขอม ี  5 ตวัเลือก แตละตวัเลือกจะมมีาตราวดัเกณฑ
ประมาณคา (rating scale) ซ่ึงมนี้าํหนกัของคะแนนตามระดบัของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา
วามคีามากเพยีงใด ตัง้แตระดบั  1  ถึง  5  โดยมคีวามหมายดงันี้
ระดบั 1  หมายถงึ  การใชอํานาจของผูบริหารหรอืขวญัอยูในระดบันอยทีสุ่ด มคีาเทากบั  1 คะแนน
ระดบั 2  หมายถงึ  การใชอํานาจของผูบริหารหรอืขวญัอยูในระดบันอย มคีาเทากบั  2 คะแนน
ระดบั 3  หมายถงึ  การใชอํานาจของผูบริหารหรอืขวญัอยูในระดบัปานกลาง มคีาเทากบั  3 คะแนน
ระดบั 4  หมายถงึ  การใชอํานาจของผูบริหารหรอืขวญัอยูในระดบัมาก มคีาเทากบั  4 คะแนน
ระดบั 5  หมายถงึ  การใชอํานาจของผูบริหารหรอืขวญัอยูในระดบัมากทีสุ่ด มคีาเทากบั  5 คะแนน

การสรางเครือ่งมอื
ขัน้ตอนที ่1  ศกึษาหลกัการ  แนวคดิ  ทฤษฎ ี วรรณกรรมทีเ่กีย่วของ  และรายงานการวจิยั

เพือ่เปนแนวทางในการพฒันาเครือ่งมอื  โดยใชแบบสอบถามตามทีผู่วจิยัสรางขึน้  โดยศกึษาคนควาจาก
เอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วของนาํมาปรบัปรงุใหสอดคลองกบัการใชวดั

ขัน้ตอนที ่2  ตรวจสอบความถกูตอง  ความครอบคลมุเนือ้หา  (content validity)  ของแบบ
สอบถามและปรบัแกรายละเอยีดตามทีอ่าจารยทีป่รึกษาและผูเชีย่วชาญ  5  ทาน  ใหคาํแนะนะโดยใช  
(IOC  Index of  item Objective Congruence)

ขัน้ตอนที ่ 3  นาํแบบสอบถามทีป่รับปรงุแกไขแลวไปทดลองใช  (try out)  กบัครสูถาน
ศกึษาเอกชน  ระดบัประถมศกึษา  จงัหวดักาญจนบรีุ  8  สถานศกึษา  ซ่ึงไมใชสถานศกึษากลุมตวัอยาง  
จาํนวน  32  คน

ขัน้ตอนที ่4  นาํแบบสอบถามทีไ่ดกลับคนืมาคาํนวณหาคาความเชือ่มัน่  (reliability)  ตาม
วธีิการของครอนบาค  (Cronbach)  โดยใชสัมประสทิธิแ์อลฟา  (α - coefficient)2  ไดคาความเชือ่มัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัเทากบั  0.96

                                                       
2 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed (New York : Harper

& Row Publishers, 1974), 161.
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การเกบ็รวบรวมขอมูล
ในการเกบ็รวบรวมขอมลู  ผูวจิยัไดดาํเนนิการตามขัน้ตอนดงันี้
1. ทาํหนงัสอืถึงบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศลิปากร  เพือ่ขอความรวมมอืจาก เขต

ตรวจราชการที ่ 4  แจงใหผูบริหารสถานศกึษาในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนทีเ่ปน
กลุมตวัอยางใหความอนเุคราะหในการตอบแบบสอบถามการวจิยั

2. ผูวจิยัสงแบบสอบถาม  และเดนิทางไปเกบ็แบบสอบถามทีส่ถานศกึษาตวัอยางดวยตน
เอง

การวเิคราะหขอมูล
การวจิยัคร้ังนีม้หีนวยการวเิคราะหขอมลู  คอื  ครูในสถานศกึษาเอกชน  จาํนวน  440  คน  

แลวนาํมาวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป  SPSS

สถติท่ีิใชในการวจัิย
เพือ่ใหการวเิคราะหขอมลูตรงตามวตัถุประสงคของการวจิยัในครัง้นี ้  ผูวจิยัไดใชสถิตใิน

การวเิคราะหขอมลู  ดังนี้
1. การวเิคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคารอยละ  (%)
2. การวเิคราะหระดบัการใชอํานาจของผูบริหาร  และขวญัของครใูนสถานศกึษาเอกชน

ระดบัประถมศกึษา  เขตตรวจราชการที ่4  ใชคาเฉลีย่  ( )x   และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และเกณฑ
ในการวเิคราะหตามแนวคดิของ  เบสท  (Best)  มรีายละเอยีดดงันี้

คาเฉลีย่  4.50  ถึง  5.00  หมายถงึ การใชอํานาจของผูบริหารและขวญัของครู
อยูในระดบัมากทีสุ่ด

คาเฉลีย่  3.50  ถึง  4.49  หมายถงึ การใชอํานาจของผูบริหารและขวญัของครู
อยูในระดบัมาก

คาเฉลีย่  2.50  ถึง  3.49  หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารและขวญัของครู
อยูในระดบัปานกลาง

คาเฉลีย่  1.50  ถึง  2.49  หมายถงึ การใชอํานาจของผูบริหารและขวญัของครู
อยูในระดบันอย

คาเฉลีย่  1.00  ถึง  1.49  หมายถงึ การใชอํานาจของผูบริหารและขวญัของครู
อยูในระดบันอยทีสุ่ด
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3. การวเิคราะหการใชอํานาจของผูบรหิารทีส่งผลตอขวญัของครใูนสถานศกึษาเอกชน  
ใชวธีิวเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  (stepwise multiple regression analysis)

สรปุ

การวจิยัคร้ังนีจ้ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ทราบ  1)  ระดบัการใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน  2)  ระดบัขวญัของครใูนสถานศกึษาเอกชน  3)  การใชอํานาจของผูบริหารทีส่งผลตอ
ขวญัของครใูนสถานศกึษาเอกชน  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั การใชอํานาจของผูบริหารตามแนวคดิของ 
รองรัตน  วเิศษ  สวนขวญัในการปฏบิตังิานของครตูามแนวคดิของ  บาทหลวงอนชุา  ดาํรงศกัดิ ์ กลุมตวั
อยางทีใ่ชในการวจิยั ประกอบดวย  สถานศกึษาเอกชนทีส่อนระดบัประถมศกึษา  เขตตรวจราชการที ่ 4  
จาํนวน  110  โรงเรยีน  โดยมคีรูผูสอนในระดบัชวงชัน้ที ่ 1 – 2  จาํนวน  440  คน  เปนผูใหขอมลูสถิตทิี่
ใชในการวจิยั  ประกอบดวย  การวเิคราะหหาคารอยละ  (%)  คาเฉลีย่เลขคณติ  ( )x   และคาเบีย่งเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  วเิคราะหการถดถอยพหคุณูตามลาํดบัความสาํคญัของการนาํเขาสมการ  (stepwise 
multiple regression analysis)  โดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป  SPSS

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4

การวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารที่สง
ผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค  และตอบคําถามของการ
วิจัยในเรื่องนี้  ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา 
เขตตรวจราชการที่ 4  ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน  110  โรงเรียน  โดยมีครูผูสอนโรงเรียนละ  4  คน  
เปนผูใหขอมูลรวมผูใหขอมูล  440  คนเปนหนวยวิเคราะห  และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
ครบทุกฉบับ  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกเปน  3  ตอน  
คือ

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่2  การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติ

งานของครูสถานศึกษาเอกชน
ตอนที่ 3  การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญของ

ครูสถานศึกษาเอกชน

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สถานสภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามครูในสถาน
ศึกษาเอกชน จํานวน  440  คน  เมื่อแยกพิจารณาตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ
ในการทํางาน  ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  จํานวนรอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการ
ศึกษา  และประสบการณในการทํางาน

ความถี่สถานภาพ จํานวน รอยละ
เพศ

ชาย
หญิง

63
377

14.30
85.70

รวม 440 100.00
อายุ

ต่ํากวา  30  ป
30 – 40  ป
41 – 50  ป
51  ปขึ้นไป

126
162
140
12

28.63
36.81
31.81
2.75

รวม 440 100.00
ระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

3
435
2

0.68
98.86
0.46

รวม 440 100.00
ประสบการณในการทํางาน

ไมเกิน  5  ป
6 – 10  ป
11 – 20  ป
21  ปขึ้นไป

108
142
123
67

24.50
32.30
28.00
15.20

รวม 440 100.00

จากตารางที่ 2  แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง  
(รอยละ  85.70)  มีอายุระหวาง  30 – 40  ป  มากที่สุด  (รอยละ  36.81)  รองลงมา  41 – 50  ป         
(รอยละ  31.81)  และ  51  ปขึ้นไปเปนลําดับสุดทาย  สวนระดับการศึกษาพบวา  จบการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีมากที่สุด  (รอยละ  98.86)  ในขณะที่ประสบการณในการทํางานพบวา  มีประสบการณ  
6 -10  ป  มากที่สุด  (รอยละ  32.30)  รองลงมา  11 – 20  ป  (รอยละ  28.00)  และ  21  ปขึ้นไปเปน
ลําดับสุดทาย  (รอยละ  15.20)

ตอนที่ 2  การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
สถานศึกษาเอกชน

ในการวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสถานศึกษาเอกชน  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  ( )x   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)        
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  และ  4

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
(N  =  110)

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา x S.D. ระดับ
อํานาจการใหรางวัล  (X1) 3.36 0.80 ปานกลาง
อํานาจการบังคับ  (X2) 3.71 0.65 มาก
อํานาจตามกฎหมาย  (X3) 3.63 0.61 มาก
อํานาจอางอิง  (X4) 3.69 0.71 มาก
อํานาจความเชี่ยวชาญ  (X5) 3.68 0.62 มาก

รวม  (Xtot) 3.61 0.59 มาก

จากตารางที่ 3  พบวา  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  ( x   =  3.61, S.D.  =  0.59)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย  พบ
วา  ผูบริหารใชอํานาจการบังคับอยูในลําดับสูงสุด  ( x   =  3.71,  S.D.  =  0.65)  รองลงมาอํานาจ
อางอิง  ( x   =  3.69,  S.D.  =  0.71)  อํานาจเชี่ยวชาญ  ( x   =  3.68,  S.D.  =  0.62)  อํานาจตาม
กฎหมาย  ( x   =  3.63,  S.D.  =  0.61)  และอํานาจการใหรางวัล  เปนลําดับสุดทาย  ( x   =  3.36,
S.D.  =  0.80)
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ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขวัญในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน
(N  =  110)

ขวัญในการปฏิบัติงานของครู x S.D. คาระดับ
ความรูสึกเกี่ยวกับจุดมุงหมายในทางบวก  (Y1) 3.38 0.61 ปานกลาง
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  (Y2) 3.77 0.57 มาก
ความรูสึกของการผูกมัด  (Y3) 3.60 0.61 มาก
ความรูสึกของการชวยเหลือ  (Y4) 3.37 0.70 ปานกลาง
ความกาวหนา  (Y5) 3.34 0.70 ปานกลาง

รวม  (Ytot) 3.49 0.57 ปานกลาง

จากตารางที่ 4  พบวา  ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน  โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง  ( x   =  3.49,  S.D.  =  0.57)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก
สองดาน  ไดแก  การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ( x   =  3.77,  S.D.  =  0.57)  และความรูสึกของการ
ผูกมัด  ( x   =  3.60,  S.D.  =  0.61)  อยูในระดับปานกลางสามดานเรียงตามลําดับ  ไดแก  ความรูสึก
เกี่ยวกับจุดมุงหมายในทางบวก  ( x   =  3.38,  S.D.  =  0.61)  ความรูสึกของการชวยเหลือ  ( x   =  
3.37,  S.D.  =  0.70)  และความกาวหนา  ( x   =  3.34,  S.D.  =  0.70)

ตารางที่ 5  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนกับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน

ขวัญในการปฏิบัติงานของครู

การใชอํานาจของผูบริหาร
(Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Ytot)

อํานาจการใหรางวัล  (X1) - .549* .814* .853* .729* .799*
อํานาจการบังคับ  (X2) - .620* .436* .483* .581*
อํานาจตามกฎหมาย  (X3) - .805* .782* .754*
อํานาจอางอิง  (X4) - .798* .712*
อํานาจความเชี่ยวชาญ  (X5) - .638*

รวม  (Xtot) .808*
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนกับขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชน พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน มี
ความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนโดย  ภาพรวมอยูในระดับสูง
(r  =  .808)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  มีความสัมพันธกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05

ตอนที่ 3  การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญของครู
สถานศึกษาเอกชน

การวิเคราะหใชการวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ
ของครูสถานศึกษาเอกชน  ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise multiple 
regression analysis)  พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการ  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6 – 11

ตารางที่ 6  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ
ของครูสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวม  (Ytot)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean
Squares F Sig

Regression 2 23.92 11.96 109.98 0.00**
Residual 107 11.63 0.10

Total 109 35.56
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R) .820
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R square) .673
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R square) .667
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard error) .329

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std.Error Beta
t Sig

คาคงที่ 0.969 0.228 4.25 0.00**
ภาพรวม  (Xtot) 0.460 0.137 0.477 3.35 0.00**
อํานาจการใหรางวัล  (X1) 0.256 0.101 0.359 2.52 0.01*
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  การใช
อํานาจโดยภาพรวม  (Xtot)  อํานาจการใหรางวัล  (X1)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณใน
การทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนในภาพรวม  (Ytot)  เทากับรอยละ  82  คาสัมประสิทธิ์
ในการทํานาย  (R2)  เทากับรอยละ  67.3  หมายความวา  การใชอํานาจโดยภาพรวม  (Xtot)  อํานาจ
การใหรางวัล  (X1)  สามารถทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวม  (Ytot)  ไดรอย
ละ  67.3  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R2)  เทากับรอยละ  66.7  มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (standard error)  เทากับรอยละ  32.9  ในลักษณะนี้
แสดงวา  การใชอํานาจโดยภาพรวม  (Xtot)  อํานาจการใหรางวัล  (X1)  สงผลตอขวัญของครูใน
สถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวม  (Ytot)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงสามารถเขียนเปน
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ytot
)   =  0.969 + .256  (X1)  +  .460  (Xtot)

ตารางที่ 7  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ
ของครูสถานศึกษาเอกชนดานความรูสึกเกี่ยวกับจุดมุงหมายในทางบวก  (Y1)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean
Squares F Sig

Regression 2 22.625 11.31 64.28 0.00**
Residual 107 18.83 0.17
Total 109 41.45

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R) .739
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R square) .546
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R square) .537
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard error) .419

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std.Error Beta
t Sig

คาคงที่ 1.101 0.238 4.61 0.00**
อํานาจการใหรางวัล    (X1) 0.468 0.060 0.609 7.80 0.00**
อํานาจการบังคับ  (X2) 0.191 0.074 0.201 2.58 0.01*
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  การใช
อํานาจการใหรางวัล  (X1)  อํานาจการการบังคับ  (X2)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณใน
การทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนดานความรูสึกเกี่ยวกับจุดมุงหมายในทางบวก  (Y1)  
เทากับรอยละ  73.9  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย  (R2)  เทากับรอยละ  54.6  หมายความวา  การใช
อํานาจการใหรางวัล  (X1)  อํานาจการบังคับ  (X2)  สามารถทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาเอก
ชนดานความรูสึกเกี่ยวกับจุดมุงหมายในทางบวก  (Y1)  ไดรอยละ  73.9  คาสัมประสิทธิ์ในการ
ทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R2)  เทากับรอยละ  53.7  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  
(standard error)  เทากับรอยละ  41.9  ในลักษณะนี้แสดงวา  การใชอํานาจโดยภาพรวม  (X1)  
อํานาจการใหรางวัล  (X2)  สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนดานความรูสึกเกี่ยวกับจุดมุง
หมายในทางบวก  (Y1)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห
การถดถอยไดดังนี้

Y1
)   =  1.101 + .468  (X1)  +  .191  (X2)
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ตารางที่ 8  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ
ของครูสถานศึกษาเอกชนดานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  (Y2)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean
Squares F Sig

Regression 2 19.03 9.51 60.69 0.00**
Residual 107 16.78 0.15

Total 109 25.81
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R) .729
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R square) .531
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R square) .523
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard error) .396

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std.Error Beta
t Sig

คาคงที่ 1.322 0.229 5.78 0.00**
อํานาจตามกฎหมาย  (X3) 0.400 0.104 0.429 3.84 0.00**
อํานาจอางอิง  (X4) 0.270 0.089 0.338 3.02 0.03*
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

จากตารางที่ 8  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  การใช
อํานาจตามกฎหมาย  (X3)  และอํานาจอางอิง  (X4)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ
ทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาดานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  (Y2)  เทากับรอยละ  72.9  คา
สัมประสิทธิ์ในการทํานาย  (R2)  เทากับรอยละ  53.1  หมายความวา  การใชอํานาจตามกฎหมาย  
(X3)  และอํานาจอางอิง  (X4)  สามารถทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนดานการสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน  (Y2)  ไดรอยละ  72.9  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R2)  เทา
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กับรอยละ  52.3  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (standard error)  เทากับรอยละ  39.6  
ในลักษณะนี้แสดงวา  การใชอํานาจตามกฎหมาย  (X3)  และอํานาจอางอิง  (X4)  สงผลตอขวัญของ
ครูในสถานศึกษาเอกชนดานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  (Y2)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Y 2
)   =  1.322 + .400  (X3)  +  .270  (X4)

ตารางที่ 9  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ
ของครูสถานศึกษาเอกชนดานความรูสึกของการผูกมัด  (Y3)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean
Squares

F Sig

Regression 2 23.67 11.83 73.28 0.00**
Residual 107 17.28 0.16

Total 109 40.95
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R) .760
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R square) .578
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R square) .570
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard error) .401

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std.Error Beta
t Sig

คาคงที่ 0.926 0.242 3.82 0.00**
ภาพรวม  (Xtot) 1.059 0.132 1.024 8.00 0.00**
อํานาจความเชี่ยวชาญ (X5) 0.315 0.125 0.321 2.51 0.13*
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
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จากตารางที่ 9  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  การใช
อํานาจโดยภาพรวม  (Xtot)  และอํานาจความเชี่ยวชาญ  (X5)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณในการทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาดานความรูสึกของการผูกมัด  (Y3)  เทากับรอยละ  
76  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย  (R2)  เทากับรอยละ  57.8  หมายความวา  การใชอํานาจโดยภาพ
รวม  (Xtot)  อํานาจความเชี่ยวชาญ  (X5)  สามารถทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนดาน
ความรูสึกของการผูกมัด  (Y3)  ไดรอยละ  76  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted 
R2)  เทากับรอยละ  57  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (standard error)  เทากับรอยละ  
40.1  ในลักษณะนี้แสดงวา  การใชอํานาจโดยภาพรวม  (Xtot)  อํานาจความเชี่ยวชาญ  (X5)  สงผล
ตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนดานความรูสึกของการผูกมัด  (Y3)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Y3
)   =  0.926 + .315  (X5)  +  1.059  (Xtot)

ตารางที่ 10  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ
ของครูสถานศึกษาเอกชนดานความรูสึกของการชวยเหลือ  (X4)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean
Squares F Sig

Regression 2 31.914 15.957 76.93 0.00**
Residual 107 22.194 0.207
Total 109 54.108

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R) .768
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R square) .590
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R square) .582
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard error) .455
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std.Error Beta
t Sig

คาคงที่ 0.731 0.259 2.82 0.00**
อํานาจการใหรางวัล  (  (X1) 0.579 0.065 0.659 8.89 0.00**
อํานาจการบังคับ (X2) 0.118 0.080 0.174 22.34 0.02*
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

จากตารางที่ 10  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  การใช
อํานาจการใหรางวัล  (X1)  อํานาจการบังคับ  (X2)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการ
ทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาดานความรูสึกของการชวยเหลือ  (Y4)  เทากับรอยละ  76.8        
คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย  (R2)  เทากับรอยละ  59  หมายความวา  การใชอํานาจการใหรางวัล  
(X1)  อํานาจการบังคับ  (X2)  สามารถทํานายขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนดานความรูสึกของ
การชวยเหลือ  (Y4)  ไดรอยละ  76.8  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R2)  เทา
กับรอยละ  58.2  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (standard error)  เทากับรอยละ  
45.50  ในลักษณะนี้แสดงวา  การใชอํานาจการใหรางวัล  (X1)  อํานาจการบังคับ  (X2)  สงผลตอ
ขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชนดานความรูสึกของการชวยเหลือ  (Y4)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Y4
)   = .731 + .579  (X1)  +  .188  (X2)

ตารางที่ 11  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญ
ของครูสถานศึกษาเอกชนดานความกาวหนา  (Y5)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean
Squares F Sig

Regression 1 25.984 25.984 102.106 0.00**
Residual 107 27.484 0.254
Total 109 53.468

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R) .697
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R square) .486
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R square) .481
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard error) .504

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std.Error Beta
t Sig

คาคงที่ 0.359 0.299 1.19 .023
อํานาจการใหรางวัล  (X4) 0.824 0.082 0.697 10.10 0.00**
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

จากตารางที่ 11  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  การใช
อํานาจโดยภาพรวม  (Xtot)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายขวัญของครูใน
สถานศึกษาดานความกาวหนา  (Y5)  เทากับรอยละ  69.7  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย  (R2)  เทา
กับรอยละ  48.6  หมายความวา  การใชอํานาจโดยภาพรวม  (Xtot)  สามารถทํานายขวัญของครูใน
สถานศึกษาเอกชนดานความกาวหนา  (Y5)  ไดรอยละ 48.6  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานายที่ปรับ
แลว  (Adjusted R2)  เทากับรอยละ  48.1  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (standard 
error)  เทากับรอยละ  50.4  ในลักษณะนี้แสดงวา  การใชอํานาจโดยภาพรวม  (Xtot)  สงผลตอขวัญ
ของครูในสถานศึกษาเอกชนดานความกาวหนา  (Y5)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึง
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Y5
)   =  .359 + .824  (Xtot)

จากการวิ เ คราะหขอ มูล การใชอํานาจของผูบ ริห ารที่สง ผลตอขวัญของครู
ใน       สถานศึกษาเอกชนโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis)  สามารถสรุปเปนแผนภูมิได  ดังแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญ
ของครูในสถานศึกษาเอกชน

หมายถึง  ตัวแปรที่เขาสมการทํานายที่  α  0.01
หมายถึง  ตัวแปรที่เขาสมการทํานายที่  α 0.05

β หมายถึง  สัมประสิทธิ์การถดถอย

การใชอํานาจของผูบริหาร ขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน

ขวัญของครูโดยรวม  (Ytot)

(X1,  Xtot    Ytot)

การใชอํานาจของผูบริหาร  (Xtot)

Ytot  Y3,  Y5,  β =  .256,  1.05,  .824

อํานาจการใหรางวัล  (X1)

Ytot  Y1,  Y4,  β = 256, .468, .579

อํานาจการบังคับ  (X2)

Y1,  Y4,  β =  .191,  .188

อํานาจตามกฎหมาย  (X3)

Y2,   β =  .400

อํานาจอางอิง  (X4)

Y2,   β =  .270

อํานาจความเชี่ยวชาญ  (X5)

Y3,   β =  .315

1.  ความรูสึกเกี่ยวกับจุดมุงหมาย  (Y1)

(X1,  X2    Y1)

2.  การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  (Y2)

(X3,  X4    Y2)

3.  ความรูสึกของการผูกมัด (Y3)

(X5,  Xtot    Y3)

4.  ความรูสึกของการชวยเหลือ  (Y4)

(X1,  X2    Y4)

5.  ความกาวหนา  (Y5)

(  Xtot    Y5)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของ
ครูในสถานศึกษาเอกชน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  ครูระดับประถมศึกษาในสถาน
ศึกษาเอกชน  เขตตรวจราชการที่ 4  จํานวน  110  โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูลจํานวน  440  คน  และ
ไดรับขอมูลกลับคืนมาครบถวนสมบูรณ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน  1  
ฉบับ  แบงออกเปน  3  ตอน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย               
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  (stepwise multiple regression analysis)

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  
ปรากฏผลดังนี้

1. การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับจากมากไปนอยพบวา  ผูบริหารใชอํานาจการบังคับอยูในลําดับ
สูงสุด  รองลงมาอํานาจอางอิง  อํานาจเชี่ยวชาญ  อํานาจตามกฎหมาย  และอํานาจการใหรางวัลเปน
ลําดับสุดทาย

2. ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน   โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมากสองดาน  ไดแก  การสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน  และความรูสึกของการผูกมัด  อยูในระดับปานกลางสามดานเรียงตามลําดับคือ  ความรูสึกเกี่ยว
กับจุดมุงหมายในทางบวก  ความรูสึกของการชวยเหลือและความกาวหนา

3. การใชอํานาจของผูบริหารสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  โดยภาพ
รวมและรายดานดังนี้

3.1 การใชอํานาจการใหรางวัลสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  โดย
รวม  ดานความรูสึกของการผูกมัดและดานความกาวหนา

3.2 การใชอํานาจการบังคับสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน โดยรวม  
ดานความรูสึกของการชวยเหลือ
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3.3 การใชอํานาจตามกฎหมายสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  ดาน
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

3.4 การใชอํานาจอางอิงสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  ดานการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน

3.5 การใชอํานาจเชี่ยวชาญสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  ดาน
ความรูสึกผูกมัด

การอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจัยที่กลาวขางตน  เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหบรรลุจุดประสงค  
จึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้

1. การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้
การใชอํานาจของผูบริหาร  จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความชํานาญ ความรู และทักษะของผู
นํา จึงทําใหไดรับการยกยอง นับถือ ศรัทธานาเลื่อมใส และมีอิทธิพลตอบุคคลอื่น โดยผูบริหารมัก
จะถูกมองวาเปนผูที่สามารถเอื้ออํานวยตอการทํางาน ซ่ึงจะนําไปสูการยินยอมและปฏิบัติตาม นอก
จากนี้ผูบริการสถานศึกษาเอกชนจะตองมีความรอบรูและเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของบุคลากร มีทักษะและความคิดริเร่ิมสรางสรรคงานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนเอกชน จึงทําใหผลการวิจัยอยูในระดับสูง  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  จุฑารัตน  
ชํานาญกิจ  ไดทําการวิจัยเร่ือง  พลังอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา จังหวัดพังงา  ผลการวิจัยพบ
วา  1)  อํานาจของผูบริหารโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ยกเวนอํานาจการ
บังคับอยูในระดับปานกลาง  2)  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน  
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  และ  3)  อํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน  โดยภาพรวมมีสองดาน  คือ  อํานาจ
การใหรางวัลและอํานาจตามกฎหมาย  เชนเดียวกับ  รองรัตน  วิเศษ  ไดศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธ
ระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับขวัญของบุคลากรในการปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิ
การจังหวัดเขตการศึกษา 12  พบวา  ผูบริหารใชอํานาจความเชี่ยวชาญ  อํานาจอางอิง  อํานาจตาม
กฎหมาย  อํานาจการใหรางวัล  อํานาจบังคับ  อํานาจพึ่งพา  และอํานาจขาวสาร  กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ในเขตการศึกษา 12  ทุกฐานอยูในระดับมาก  และเมื่อ
แยกรายอํานาจที่ใชกับบุคลากรแยกรายฝาย  การใชอํานาจทับทุกฝายจะอยูในระดับมากทุกฐาน  ใน
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ขณะที่ขวัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตการศึกษา 12  ในภาพ
รวมอยูในระดับมาก  แตเมื่อแยกรายฝาย  ขวัญของบุคลากรในฝายบริหารงานทั่วไป  ฝายการเงิน
และบัญชี  ฝายสงเสริมการศึกษา  ฝายสงเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม  และฝายสงเสริม
พลานามัยและกิจการพิเศษอยูในระดับมาก  สวนขวัญของบุคลากรในฝายแผนงานและติดตาม
ประเมินผลอยูในระดับปานกลาง  สวนความสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารกับขวัญของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตการศึกษา 12  มีความสัมพันธในภาพ
รวม  และเมื่อแยกรายอํานาจและฝายแลวสวนมากมีความสัมพันธกัน  สวน  ริงโรส  (Ringrose)  ได
ศึกษาเรื่อง  “ความสัมพันธระหวางการรับรูของครูกับฐานอํานาจครูใหญ  ระบบการบริหารโรง
เรียนและบุคลิกลักษณะของครูใหญ”  พบวา  เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชฐานนิยม  แลวฐานอํานาจ
ครูใหญที่ครูยอมรับ  คือ  อํานาจความเชี่ยวชาญ  และอํานาจตามกฎหมาย  และถาพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ย  ฐานอํานาจที่ครูใหญใชมากที่สุด  คือ  ฐานอํานาจความเชี่ยวชาญ  และอํานาจการ
บังคับ  ตามลําดับ  รองลงมาคือ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  และอํานาจการใหรางวัล

จากผลการวิจัยที่พบวาผูบริหารสถานศึกษาเอกชนมีการใชอํานาจการบังคับเปนลําดับ
แรกที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  สถานศึกษาเอกชนมีลักษณะของการบริหารในเชิงธุรกิจ  ซ่ึงจํา
เปนตองหวังผลกําไรในการประกอบธุรกิจ  ครูและบุคลากรตองตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลงขององค
กรตลอดเวลา  ซ่ึงผูบริหารที่มีอํานาจการบังคับสูงจะมองวา  อํานาจการบังคับนั้นจะเปนวิธีการที่
สามารถจูงใจใหยินยอมปฏิบัติตามหากละเลยหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น  จะไมเปนผลดีตอ
บุคลากรกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของตนเองได จึงตองยอมปฏิบัติตาม  ดังที่  อรุณ  รักธรรม  
กลาววา  อํานาจที่มีอยูในตัวบุคคลที่ทําหนาที่บริหารองคกรในระดับตาง ๆ ก็มีความสําคัญและเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่ง  เพราะหนาที่ของนักบริหาร  คือ  การคนคิดริเร่ิม  การวางแผน  จัดตั้งองคกร  การ
จูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทําตาม  การติดตอส่ือสารและการตัดสินใจ ควบคูไปกับการควบคุม  เพื่อ
ใหทุกอยางดําเนินไปตามเปาหมายที่วางไว  ถาผูบริหารมีอํานาจเพียงพอยอมหมายถึง  มีความ
สามารถที่จะมีอิทธิพลมากพอที่จะทําใหกิจกรรมของบุคคลอื่น  ซ่ึงเปนผูอยูใตบังคับบัญชาประสาน
กัน เพื่อใหองคกรมีบทบาทและกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพตรงกันขามผูบริหารที่ขาดอํานาจ
หรือมีไมเพียงพอ ยอมทําใหผูบริหารมีอิทธิพลไมมากพอที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ ใน
องคการใหเปนไปในทิศทางที่ตองการได  อันจะนํามาซึ่งความสับสนและความขัดแยงภายในองค
การ  ซ่ึงบุคคลโดยทั่วไปอาจมีอํานาจหรืออํานาจหนาที่เพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได  แตสําหรับผูที่
ทําหนาที่บริหารองคกรแลว  จะตองมีทั้งอํานาจหนาที่และอํานาจ  เพราะอํานาจเปนพลังที่ซอนเรน  
ที่ชวยใหบุคคลสามารถใชอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน  โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา  ครูมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
อยูในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้ในโรงเรียนเอกชนสวนใหญมีรูปแบบการจัดการศึกษา ที่แตกตางกับ
บรรยากาศของสถานศึกษาที่เปนของรัฐบาลโดยสิ้นเชิงทั้งนี้สถานศึกษาเอกชนสวนใหญดําเนิน
ธุรกิจเพื่อมุงหวังผลกําไร  ในการบริหารธุรกิจจึงเปนรูปแบบของนายจางกับลูกจาง  ทําใหครูและ
บุคลากรทุกคนตองรวมมือกันในการปฏิบัติงานเพื่อความอยูรอดของตนเองและองคกร  ภายใตพื้น
ฐานของการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ภายใตพื้นฐานของการดําเนินงานที่ราบรื่นเรียบรอย  การ
ทํางานมีความเพลิดเพลิน  บุคลากรสนุกสนานตั้งใจทํางานและสนใจในงาน  ทําใหเกิดบรรยากาศที่
ดีในการทํางาน  จึงทําใหผลการวิจัยดานการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยูในระดับสูง  สอดคลองกับ  
วิจิตร  อาวะกุล  กลาววา  การแสดงออกของบุคคลในการทํางานซึ่งแสดงวาขวัญกําลังใจดีนั้น  ผู
บริหารสามารถพิจารณาไดจากบรรยากาศในหนวยงานราเริงแจมใส  การดําเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอย  สมาชิกมีความพอใจในงาน  ยอมรับในงานทุกอยางดวยความเต็มใจ  มีสุขภาพดี  มี
ความปรารถนาดี  มีไมตรีจิตตอกัน  มีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน  มีความภูมิใจในองคการ  พูด
ถึงแตส่ิงดี  เต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎขอบังคับขององคการ  รวมทั้งใหขอเสนอแนะ  
แสดงความคิดเห็นรวมแกปญหาดวยความบริสุทธิ์ใจ  พรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เสียสละ  
และชวยเหลือกลุมใหมีการพัฒนา  เจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  วสันต  ชมสวัสดิ์  ไดศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโรงเรียนในถิ่นกันดาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  พบวา  ขา
ราชการครูโรงเรียนในถิ่นกันดาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  มีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานดานความรูสึกรับผิดชอบอยูในระดับสูงที่สุด  ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
หนวยงานอยูในระดับสูงมาก  ดานความรูสึกประสบผลสําเร็จ  ดานความรูสึกพึงพอใจในงานที่
ปฏิบัติ  ดานความสัมพันธในหนวยงานและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมทุกดานอยูใน
ระดับสูง  ดานความรูสึกมั่นคงในการทํางานอยูในระดับปานกลาง  สวาริง  (Swaring)  ซ่ึงไดศึกษา
เปรียบเทียบขวัญกําลังใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลกับครูประถมศึกษาเอกชนใน
เมืองเซนตหลุยส  รัฐมิสซูร่ี  สหรัฐอเมริกา  พบวา  ขวัญของครูทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ  6  ประการ  คือ  ความพึงพอใจของครู  ความสามัคคีระหวางครู  สถานะของครู  
ความชวยเหลือทางการศึกษาจากชุมชน  และมี  4  ปจจัย  ที่ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  ไดแก  
ความสามัคคีกับผูบริหาร  เงินเดือน  ครู  ช่ัวโมงการสอนของครู  และเนื้อหาของหลักสูตร  สวน  
วสันต  ชมสวัสดิ์  ไดศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนในถิ่นกันดาร สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  พบวา  ขาราชการครูโรงเรียนในถิ่นกันดาร สังกัด
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สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย  มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความรูสึกรับผิด
ชอบอยูในระดับสูงที่สุด  ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงานอยูในระดับสูง ในแงที่เปน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของครูเชิงปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  และระดับขวัญ
ของครูอยูในระดับต่ํามาก  ดานความรูสึกประสบผลสําเร็จ  ดานความรูสึกพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ  
ดานความสัมพันธในหนวยงาน  และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกดานอยูในระดับสูง  
ดานความรูสึกมั่นคงในการทํางานอยูในระดับปานกลาง  สวน  สุรชาติ  กิ่งมณี  ไดทําการศึกษา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยพบวา  
ทัศนคติตอรายไดไมมีความสัมพันธในแงที่เปนปจจัยที่มีผลกระทบขวัญและกําลังใจของครูโรง
เรียนเอกชน  ความรูสึกไดรับการยกยองจากสังคมไมมีความสัมพันธในแงที่เปนปจจัยที่มีผล
กระทบตอขวัญกําลังใจของครูในเชิงปฏิบัติงานในระดับปานกลางเฉพาะกลุมที่มีอายุไมเกิน  30  ป  
ความรูสึกมีสวนรวมในการบริหารความสัมพันธ  ในขณะที่  ธรรมศักดิ์  กํามะณี  ไดศึกษาเกี่ยวกับ
องคประกอบบางประการแหงขวัญ  ในการปฏิบัติงานของครูที่มีผลตอการเรียนของนักเรียนสอง
คุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ครูโรงเรียนประถมศึกษาในลักษณะรวมมี
ระดับขวัญสูง  โดยที่สูงก็อยูในระดับสูงและกลุมต่ําอยูในระดับปานกลาง  องคประกอบแหงขวัญ
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลการเรียนของนักเรียนทุกองคประกอบ  ยกเวนองคประกอบ
ดานแรงกดดันของชุมชน และเมื่อพิจารณาถึงการสงผลระหวางองคประกอบแหงขวัญทุกองค
ประกอบสงผลตอการเรียนของนักเรียนทุกองคประกอบที่นัยสําคัญที่ .01  โดยที่กลุมสูงมีองค
ประกอบเดียวที่สงผลคือ  องคประกอบดานเงินเดือนและกลุมต่ําก็มีองคประกอบเดียวที่สงผลคือ  
องคประกอบดานความพึงพอใจในดานการสอน

3. การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  
โดยรวม  ทั้งนี้อาจโรงเรียนเอกชนนั้นผูบริหารตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการทํางาน  รวมทั้งจะ
ตองมีความรูความสามารถหรือมีความชํานาญในเรื่องของการบริหารโรงเรียนเอกชนซึ่งเปนการ
บริหารจัดการในเชิงธุรกิจ  มีความเขาใจในภารกิจของงานอยางชัดเจน  มีความรูในสภาพปจจุบัน
และปญหาขององคกร  รวมทั้งมีความรูความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับของกระทรวง
ศึกษาธิการ  และเปนผูนําในการนําส่ือเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนของครู  เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน  รวมทั้งยังตองรูจักสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
ของบุคลากร  ดวยการใหกําลังใจ    ยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชา  ยอมรับในความสามารถของ
พวกเขา  และใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  สรางความรูสึกของการชวย
เหลือซ่ึงกันและกัน  อันจะนํามาซึ่งความกาวหนาของตนเองและองคกร  ซ่ึงเปนผลมาจากการสราง
โอกาสใหแกบุคลากร  และการทุมเทในการทํางานทําใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนา  สอด
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คลองกับผลการวิจัยของ  ชาพลิน  (Sharplin)  ไดศึกษาเรื่อง  “การรับรูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
ฐานอํานาจ”  พบวา  อํานาจที่ทําใหพลังงานเชื่อฟงและ/หรือปฏิบัติมากที่สุด  คือ  อํานาจความเชี่ยว
ชาญ  รองลงมาคือ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  อํานาจการใหรางวัล  และอํานาจการบังคับ
ตามลําดับ

3.1 จากผลการวิจัยที่พบวา  การใชอํานาจการใหรางวัลสงผลตอขวัญของครูใน
สถานศึกษาเอกชนโดยรวม  ดานความรูสึกเกี่ยวกับจุดมุงหมาย  และดานความรูสึกของการชวย
เหลือ  ทั้งนี้เพราะพลังอํานาจการใหรางวัลเปนพลังอํานาจที่จูงใจใหคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  
เต็มความสามารถ  ในเชิงธุรกิจการไดรับรางวัลหรือโบนัส  เปนรางวัลที่มีประสิทธิภาพสูง  พลัง
อํานาจการใหรางวัลนี้จะครอบคลุมทุกพฤติกรรม  หรือทุกสภาพทางจิตวิทยาของบุคคลที่รับรูวา
การยอมทําตามและเปลี่ยนแปลงไปแลวจะไดรางวัลที่ตองการ  การที่บุคคลมีโอกาสไดรวมกับ
สถานศึกษาวางแผนและพัฒนาเพื่อใหการจัดการศึกษาไดมาตรฐาน  ตลอดจนมีแผนงานโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาที่แสดงออกถึงการปฏิบัติงานรวมกันยอมกอใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน  
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และเกิดการยอมรับจากชุมชนวาสถานศึกษามีคุณภาพและไดมาตร
ฐาน  ทําใหหนวยงานไดรับการยอมรับเปนที่เชื่อถือของผูปกครองของชุมชน

3.2 จากผลการวิจัยที่พบวาการใชอํานาจการบังคับสงผลตอขวัญของครูในสถาน
ศึกษาเอกชน  ดานความรูสึกเกี่ยวกับจุดมุงหมาย  ความรูสึกเกี่ยวกับการชวยเหลือ  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะบุคลากรที่เขามาทํางานในสถานศึกษามีความแตกตางกันดานความรูและบุคลิกภาพ  ลักษณะ
สวนตัว  ความคาดหวัง  การใชพลังอํานาจการบังคับกับบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนถือไดวาเปน
เร่ืองปกติ  ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาเอกชนเปนการดําเนินงานจัดการศึกษาในเชิงธุรกิจ  ที่ใชอํานาจ
ในการบังคับบัญชาแบบลูกจางและนายจาง  โดยมุงหวังผลกําไรเปนหลัก  การใชอํานาจการบังคับ
จึงเกิดขึ้นมากในสถานศึกษาเอกชน  แตในขณะเดียวกันตองคํานึงถึงขวัญในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรดวยทั้งนี้  การใชอํานาจบังคับกับบุคคลที่มีพฤติกรรมภาวะต่ําดวยการบังคับหรือลงโทษ  
เชน  การวากลาวตักเตือน  การนิ่งเฉยไมใหความสนใจ  การตัดเงินเดือน  การไลออก  เมื่อมีการฝา
ฝนหรือปฏิบัติผิดไปจากคําส่ังยอมทําใหบุคลากรปฏิบัติตาม  จึงทําใหเกิดผลตอความรูสึกเกี่ยวกับ
จุดมุงหมาย  และเกิดความรูสึกของการชวยเหลือระหวางกันของบุคลากรและผูบังคับบัญชา  และ
ความกาวหนาของตนเอง  ดังที่  เฟร็นซและเรเวน  (French and Raven)  กลาววาผูนําที่มีอํานาจการ
บังคับสูงจะมองวา  อํานาจการบังคับนั้นเปนวิธีการที่สามารถจูงใจใหยินยอมปฏิบัติตามเพราะหาก
ละเลยหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้น  จะนําไปสูการลงโทษได  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  จันทร
ลอย  เครือเชา  ไดทําวิจัยเร่ือง  “ผูบริหารกับการเสริมสรางพลังอํานาจตามการรับรูของครูในโรง
เรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี”  ผลการวิจัยสรุปไดวา  1)  
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ระดับการเสริมสรางอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  โดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง  และ  2)  
ผูบริหารที่มีความแตกตางทางดานเพศและระดับการศึกษา  มีการเสริมสรางอํานาจแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยผูบริหารเพศชายและผูบริหารที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  มีการเสริมสรางอํานาจมากที่สุด  สวนผูบริหารที่มีความแตกตางทางดานอายุ  อายุราชการ  และ
ประสบการณการบริหาร  มีการเสริมสรางอํานาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
ผูบริหารที่มีอายุระหวาง  41 – 50  ป  มีความแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุมากกวา  50  ป  โดยผู
บริหารที่มีอายุมากกวา  50  ป  มีการเสริมสรางอํานาจมากที่สุด  ผูบริหารที่มีอายุราชการมากกวา  
20  ป  มีความแตกตางกับผูบริหารที่มีอายุราชการระหวาง  11 – 15  ป  และอายุราชการระหวาง  16 
– 20  ป  โดยผูบริหารที่มีอายุราชการมากกวา  20  ป  มีการเสริมสรางอํานาจมากที่สุด  ผูบริหารที่มี
ประสบการณการบริหารระหวาง  11 – 15  ป  มีความแตกตางกับผูบริหารที่มีประสบการณการ
บริหารมากกวา  15  ป  โดยผูบริหารที่มีประสบการณการบริหารมากกวา  15  ป  มีการเสริมสราง
อํานาจมากที่สุด

3.3 จากผลการวิจัยที่พบวา  การใชอํานาจตามกฎหมายสงผลตอขวัญของครูใน
สถานศึกษาเอกชน  ดานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานสถาน
ศึกษาเอกชน  ซ่ึงเปนการบริหารจัดการแบบเชิงธุรกิจที่มุงหวังผลกําไร  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผู
บริหารและผูที่เกี่ยวของตองมีความรูความเขาใจในกฎหมาย  ขอบังคับ  และกฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานศึกษาเอกชน  ซ่ึงตองใชความรูความเขาใจใน
การนํากฎหมาย  ขอบังคับไปใชกับบุคลากร  อาจจะใชวิธีออกคําส่ังโดยตรง  หรือส่ังผานผูอ่ืนอยาง
เหมาะสม  หรือส่ังงานตามขั้นตอนสายงานบังคับบัญชาอยางตรงไปตรงมา  ยอมกอใหเกิดความรู
สึกที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร  บุคลากรมีความรูสึกผูกพันกับองคกร  กอใหเกิดความชวย
เหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  สงผลตอความเจริญกาวหนาของบุคลากรและองคกรตอไปดังที่  ภิญโญ  
สาธร  กลาววาการบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารควรจะสํานึกเสมอวา  ผูบริหารสถานศึกษากับครู  
อาจารยเทานั้นที่ถือวามีความรูเฉพาะในทางวิชาชีพโดยตรง  คือ  การใหการศึกษา  การทํางานใน
สถานศึกษาตางกับการทํางานในองคกรอื่นตรงที่วาครูอาจารยเปนบุคคลหลัก  มีเสรีภาพในการ
ทํางาน  หางจากการควบคุมโดยใกลชิดไมมีผูบริหารระดับรองที่ลดหล่ันกันลงมา  เพื่อควบคุมดูแล
อยางใกลชิดเหมือนในองคกรอ่ืน ๆ การบังคับบัญชาเปนไปอยางหลวม ๆ ถือวาเปน  “ผูรวมงาน”  
มากกวา  “ผูบังคับบัญชา”  กับ  “ผูใตบังคับบัญชา”  ดังนั้นการบริหารงานใหมีประสิทธิผลไดนั้นผู
บริหารตองสรางขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
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3.4 จากผลการวิจัยที่พบวาการใชอํานาจอางอิงสงผลตอขวัญของครูในสถาน
ศึกษาเอกชน  ดานการสนับสนุนซ่ึงกันและกันที่เปนเชนนี้เพราะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิ
ภาพนั้นขวัญกําลังใจในการทํางานมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะใหองคกรบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี  
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเขาใจความตองการของบุคคล  สนับสนุน  สงเสริมความรูความ
สามารถของผูใตบังคับบัญชา  และรับทราบถึงความตองการของบุคลากรเหลานั้นใหเปนเปาหมาย
ขององคกรอันทําใหบุคลากรมีขวัญในการปฏิบัติงานที่ดี  ถาผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  มีความ
เปนผูนํา  เปนแบบอยางที่ดี  มีบุคลิกภาพดี  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ทํางานเปนระบบ  มีการคิด
วางแผนลวงหนา  ทําใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นศรัทธา  และชื่นชมแลว  ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดี  
บุคลากรชื่นชมเอาเปนแบบอยางของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  โดยที่ผูบริหารยอมรับความ
สามารถของพวกเขา  ผลการปฏิบัติงานไดรับคําชมเชย  ยอมเปนผลดีตอการปฏิบัติงานอันจะสงผล
ตอคุณภาพของงานที่เปนไปตามมาตรฐานนั้นคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นนั่น
เอง

3.5 จากผลการวิจัยที่พบวาการใชอํานาจเชี่ยวชาญสงผลตอขวัญของครูในสถาน
ศึกษาเอกชน  ดานความรูสึกของความผูกมัด  ที่เปนเชนนี้เพราะการใชอํานาจเชี่ยวชาญเปนอํานาจที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความชํานาญ  ความรู  ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา  จึงทําใหผูใตบังคับ
บัญชายกยอง  นับถือ  ศรัทธานาเลื่อมใสและมีอิทธิพลตอบุคคลอื่น  สงผลตอความรูสึกที่ดีของ
บุคลากร  เต็มใจที่จะปฏิบัติงานดวยความศรัทธา  เกิดความผูกมัดตอองคกรมีขวัญที่ดีในการปฏิบัติ
งาน  ดังที่  โฮเวลล  (Howell)  ไดทําวิจัยขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาและได
สรุปไววา  ขวัญในการปฏิบัติงานของครูมักสูง  เมื่อครูใหญยึดหลักการประชาธิปไตย  สนับสนุน
ใหครูอาจารยตัดสินใจโดยไมดวนตัดสินใจเสียเอง  และพบวาขวัญในการปฏิบัติงานของครูจะสูง  
เมื่อครูใหญแสดงวามีคุณสมบัติในทางวิชาชีพ  มีความเชี่ยวชาญ  เห็นคุณคาและความสําคัญของครู
ทุกคนใหนับถือและสรรเสริญแกผูสมควรจะไดรับ  และไมลังเลที่จะใหความชวยเหลือใหเด็ก
ประสบความสําเร็จ
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ขอเสนอแนะของการวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง  การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา
เอกชน  ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยและความคิดเห็นบางประการเสนอแนะสําหรับเปนแนวทางในการ
นําไปปฏิบัติ  ดังนี้

1. ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา
ไดรับความกาวหนา  เชน  การสงบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือดูงาน  การลาศึกษาตอหรือการเลื่อน
ตําแหนงในหนวยงานใหสูงขึ้น  เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

2. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของควรปรับปรุงวิธีการทํางาน  โดยยอมรับหรือยกยองชม
เชยบุคลากรในความสามารถ  การวิพากษวิจารณติชม  ตลอดจนความคิดเห็นตาง ๆ ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ  ยอมสงผลตอขวัญกําลังใจและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบคุลากร

3. ผูบริหารควรสนับสนุนใหความชวยเหลือบุคลากร  เชน  สวัสดิการประโยชน
เกื้อกูลตาง ๆ  การตอบแทนผลงานดวยการใหรางวัลหรือโบนัส  การไมมุงเนนธุรกิจในผลกําไรที่
มากเกินไป  ยอมจะทําใหเกิดความรูสึกที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา

4. ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของควรพิจารณาจากบรรยากาศในหนวยงานวามีความราเริง
แจมใส  การดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยหรือไม  สมาชิกมีความพอใจในงาน  ยอมรับใน
งานทุกอยางดวยความเต็มใจ  มีสุขภาพดี  มีความปรารถนาดี  มีไมตรีจิตตอกัน  มีการรวมตัวกัน
อยางเหนียวแนน  มีความภูมิใจในองคการ  หรือพูดถึงแตส่ิงดี  เต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามระเบียบ
และกฎขอบังคับขององคการ  รวมทั้งควรใหขอเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็น  รวมแกปญหาดวย
ความบริสุทธิ์ใจ  พรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เสียสละ  และชวยเหลือกลุมใหมีการพัฒนา
เจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ

5. ผูบริหารควรใหความสําคัญและตระหนักถึงอํานาจการใหรางวัลดวยการยกยอง
ชมเชย  การพิจารณาความดีความชอบ  การมอบหมายงานไววางใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  ยอมจะกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถานศึกษาสงผลตอมาตร
ฐานการศึกษาที่สูงขึ้น
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ขอเสนอแนะของการวิจัยคร้ังตอไป

1. ควรมีการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน

2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสรางขวัญของครูในโรงเรียนเอกชน
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ภาคผนวก  ก
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือ  ขอทดลองเครื่อง

และขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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16  กันยายน  2547

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน  นายศักรินทร  จริงจิตร

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ
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ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมกันนี้  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  มา  ณ  โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

                                      (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร)
                                             หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทร.    0 3421 9136
FAX.   0 3421 9136

ที่ ศธ.0520.203.2/1013 ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000
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4.  อาจารยมณี  ศรีวิบูลย ปริญญาโทการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5.  อาจารยมยุรี  ศรีสันต ปริญญาโทการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตําแหนงอาจารย 2  ระดับ 7  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
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25  กันยายน  2547

เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน  ครูใหญโรงเรียนถาวรวิทยา

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ

 ดวย  นางทิพวรรณ  แสงทับทิม  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยา
นิพนธเร่ือง  “การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน”

ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใครขอความอนุเคราะหใหนางทิพวรรณ        
แสงทับทิม  ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง  หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

ขอแสดงความนับถือ

                                      (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร)
                                             หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทร.    0 3421 9136
FAX.   0 3421 9136

ที่ ศธ.0520.203.2/1048 ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000
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6  ตุลาคม  2547

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน

 ดวย  นางทิพวรรณ  แสงทับทิม  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน”  มีความประสงคจะขอ
เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนชวงชั้นที่ 1  และ 2  ในโรงเรียนของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยา
นิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  โปรดแจง
ครูผูสอนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

                                       (รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย  ชินะตัวกูร)
                                   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร.  034243435  ,  034218788

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”

ที่ ศธ.0520.107(นฐ)/พิเศษ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88

รายชื่อโรงเรียนเก็บรวบรวมขอมูล

1. โรงเรียนเขมภัทรศึกษา 29. โรงเรียนสมถวิลหัวหิน
2. โรงเรียนฐิติวิทยา 30. โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม
3. โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 31. โรงเรียนสายวิทยา
4. โรงเรียนดีสมจิตรวิทยา 32. โรงเรียนหวยหนํา
5. โรงเรียนทิพยพิทยา 33. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
6. โรงเรียนประชาสงเคราะห 34. โรงเรียนอนุบาบดรุณวัฒนา
7. โรงเรียนยูเฉียวเซียะเสี้ยว 35. โรงเรียนอรุณวิทยา
8. โรงเรียนราษฎรบํารุง 36. โรงเรียนอุดมศึกษา
9. โรงเรียนวีรศิลป 37. โรงเรียนแกนจันทรวิทยา

10. โรงเรียนศิริวิทยาอนุบาล 38. โรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรี
11. โรงเรียนสิทธิศึกษา 39. โรงเรียนปริยัติรังสรรค
12. โรงเรียนอนุชนศึกษา 40. โรงเรียนราษฎรวิทยา
13. โรงเรียนอํานวยวิทยกาญจนบุรี 41. โรงเรียนศึกษาปญญา
14. โรงเรียนกําเนิดวิทยา 42. โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยา
15. โรงเรียนกิตติคุณ 43. โรงเรียนอรุณประดิษฐ
16. โรงเรียนจันทรศึกษา 44. โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน
17. โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 45. โรงเรียนดรุณานุกูล
18. โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 46. โรงเรียนดรุณานุเคราะห
19. โรงเรียนดรุณศึกษา 47. โรงเรียนถาวรวิทยา
20. โรงเรียนพระแมมารีประจวบคีรีขันธ 48. โรงเรียนประกอบวิทยา
21. โรงเรียนมัธยมนพคุณ 49. โรงเรียนราษฎรยกเอง
22. โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 50. โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ
23. โรงเรียนรักษวิทยา 51. โรงเรียนอนุกูลวิทยา
24. โรงเรียนวราวัฒนวิทยา 52. โรงเรียนเอื้อวิทยา
25. โรงเรียนวังไกลกังวล 53. โรงเรียนจงรักษพิทยา
26. โรงเรียนวันทามารีอา 54. โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา
27. โรงเรียนวิเศษศึกษา 55. โรงเรียนบานแพววิทยา
28. โรงเรียนศิริวิทยา 56. โรงเรียนปฐมพรพิทยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

57. โรงเรียนผดุงราษฎรวิทยา 86. โรงเรียนอนุบาลจันทรสวางกูล
58. โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา 87. โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
59. โรงเรียนศรีทัศนดํารงวิทย 88. โรงเรียนศิริวรรณ
60. โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 89. โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
61. โรงเรียนสาครวิทยา 90. โรงเรียนอํานวยวิทยนครปฐม
62. โรงเรียนอนุบาลศุภามาศ 91. โรงเรียนเอกดรุณ
63. โรงเรียนอนุบาลสกลวิทยา 92. โรงเรียนจี้ใช
64. โรงเรียนอันนาลัย 93. โรงเรียนดรุณาราชบุรี
65. โรงเรียนจารุวรรณวิทยา 94. โรงเรียนดําเนินวิทยา
66. โรงเรียนเจริญศิลปวิทยา 95. โรงเรียนดุสิตวิทยา
67. โรงเรียนเจี้ยนหัว 96. โรงเรียน ทบอ.บูรณวิทยา
68. โรงเรียนเดชอนุสรณ 97. โรงเรียน ทบอ.โยธินวิทยา
69. โรงเรียนเทพนิมิตวิทยา 98. โรงเรียนเทพวิทยา
70. โรงเรียนธรรมภิสมัย 99. โรงเรียนเทพินทรวิทยา
71. โรงเรียนนักบุญเปโตร 100. โรงเรียนธีรศาสตร
72. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 101. โรงเรียนนารีวิทยา
73. โรงเรียนบวรธนวิทย 102. โรงเรียนนารีวุฒิ
74. โรงเรียนบอสโกพิทักษ 103. โรงเรียนบานโปงวิทยาคม
75. โรงเรียนบํารุงวิทยา 104. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภราชบุรี
76. โรงเรียนมารีอุปภัมถ 105. โรงเรียนเพ็ญวิวัฒนวิทยา
77. โรงเรียนเมงฮั้วกงฮัก 106. โรงเรียนแยมวิทยา
78. โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ 107. โรงเรียนราษฎรบํารุงวิทย
79. โรงเรียนราษฎรบํารุงวิทยา 108. โรงเรียนเรืองวิทยพระหฤทัย
80. โรงเรียนสกลวิทยา 109. โรงเรียนวังตาลวิทยา
81. โรงเรียนสวางวิทยา 110. โรงเรียนวิชัยวิชาคม
82. โรงเรียนสหบํารุงวิทยา
83. โรงเรียนสาธิตวิทยา
84. โรงเรียนสุพิทยานุกูล
85. โรงเรียนแสงทองวิทยา
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ภาคผนวก  ข
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับครูผูสอน  ซ่ึงปฏิบัติการสอนอยูในสถานศึกษาเอกชน

ระดับประถมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 7
2. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารที่

สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน
3. การตอบแบบสอบถามนี้จะไมมีผลตอผูตอบแตประการใด  จึงใครขอความกรุณา

จากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ  ตามสภาพความเปนจริง
4. แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอนคือ

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชน

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา  จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  จึงขอขอบพระคุณ
มาในโอกาสนี้

             ทิพวรรณ   แสงทับทิม
            นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแทนแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในชอง  [   ]  ที่ตรงกับสถานภาพของทาน

ขอท่ี สถานภาพของทาน สําหรับผูวิจัย
1. เพศ

[   ]  ชาย [   ]  หญิง [   ]  1

2. อายุ
[   ]  อายุต่ํากวา  30  ป
[   ]  41 – 50  ป

[   ]  30 – 40  ป
[   ]  51  ปขึ้นไป

[   ]  2

3. ระดับการศึกษา
[   ]  ต่ํากวาปริญญาตรี
[   ]  ปริญญาตรี
[   ]  สูงกวาปริญญาตรี

[   ]  3

4. ประสบการณการทํางาน
[   ]  ไมเกิน  5  ป
[   ]  11 – 20  ป

[   ]  6 – 10  ป
[   ]  21  ปขึ้นไป [   ]  4
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ตอนที่ 2 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับพฤติกรรมของผูบริหารที่ปฏิบัติตามความ

เปนจริงวามีพฤติกรรมการปฏิบัติมากนอยเพียงใด

ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ ขอท่ี การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

อํานาจการใหรางวัล
1 ยกยองชมเชยใหกําลังใจหรือใหรางวัล

ลักษณะอื่นแกผูใตบังคับบัญชาตามโอกาสที่
อํานวยให

[   ] 5

2 พิจารณาความดีความชอบเลื่อนหรือแตงตั้ง
ใหผูใตบังคับบัญชาดํารงตําแหนงดวยความ
เปนธรรม

[   ] 6

3 ไววางใจเชื่อมั่นและมอบหมายงานที่สําคัญ
ใหกับผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบ

[   ] 7

4 ทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกอบอุนเปนกันเอง
และสะดวกสบายในการทํางาน

[   ] 8

5 สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความกาว
หนาในตําแหนงหนาที่ราชการ

[   ] 9

อํานาจการบังคับ
6 มีการแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบระเบียบ

และขอบังคับของทางราชการและโทษฝาฝน
[   ] 10

7 ตักเตือนตําหนิผูใตบังคับบัญชากอนสําหรับ
ความผิดเล็กนอย

[   ] 11

8 ดูแลควบคุมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ขอบังคับ

[   ] 12

9 เรงรัดใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหทัน
ตามกําหนดเวลา

[   ] 13

10 เมื่อมีการกระทําผิดมีการดําเนินการทางวินัย
ตอผูใตบังคับบัญชาทันที

[   ] 14
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติขอท่ี การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

อํานาจตามกฎหมาย
11 ใชอํานาจหนาที่ตามบทบาทของผูบริหาร [   ] 15
12 มีวิธีออกคําส่ังโดยตรง หรือส่ังผานผูอ่ืนได

อยางเหมาะสม
[   ] 16

13 มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความ
รูความสามารถที่ไดศึกษา

[   ] 17

14 พิจารณาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
อยางตรงไปตรงมาตามระเบียบกฎหมายที่
วางไว

[   ] 18

15 สงงานไดดีตามขั้นตอนของสายงาน [   ] 19
อํานาจอางอิง

16 เปนแบบอยางที่ดีมีความซื่อสัตยและรับผิด
ชอบ

[   ] 20

17 มีคุณลักษณะพิเศษที่ทําใหทุกคนอยาก
ทํางานดวย

[   ] 21

18 ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมใน
ทุก ๆ ดานและเปนบุคคลที่เขาใจงาย

[   ] 22

19 เปนบุคคลที่ผูใตบังคับบัญชาใหความเชื่อมั่น
ศรัทธาชื่นชม

[   ] 23

20 มีมนุษยสัมพันธเปนกันเองและพบไดงาย [   ] 24
อํานาจความเชี่ยวชาญ

21 มีความรอบรูและเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เปนที่
ยอมรับและสามารถปฏิบัติได

[   ] 25

22 มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติให
เห็นเปนตัวอยางไดเปนอยางดี

[   ] 26

23 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคงานหรือโครงการ
ใหมที่เปนประโยชนตอคุณภาพของโรงเรียน

[   ] 27
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติขอท่ี การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

24 ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงาน
กับผูใตบังคับบัญชา

[   ] 28

25 สามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
อยางฉับพลัน

[   ] 29
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ตอนที่ 3 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชน

ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติขอท่ี ขวัญในการปฏิบัติงานของครู
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

ความรูสึกเก่ียวกับจุดมุงหมายในทางบวก
1 ผลการทํางานของขาพเจาไดรับการชมเชย

จากผูบังคับบัญชา
[   ] 30

2 ผูบังคับบัญชายอมรับความสามารถของ
ขาพเจา

[   ] 31

3 ขาพเจารูสึกวาเพื่อนรวมงานและผูบังคับ
บัญชายอมรับนับถือความรูความสามารถ
ในการทํางาน

[   ] 32

4 งานที่ไดรับผิดชอบบังเกิดผลสําเร็จอยางนา
พอใจ

[   ] 33

การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
5 ขาพเจาไดรับความรวมมือในการปฏิบัติ

งานจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
[   ] 34

6 ขาพเจามักไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน
รวมงานเมื่อประสบปญหาสวนตัวตาม
ความจําเปนและเหมาะสม

[   ] 35

7 ขาพเจาคิดวาโดยทั่วไปแลวเพื่อนรวมงานมี
ความเอื้อเฟอซ่ึงกันและกัน

[   ] 36

8 ขาพเจามีความพึงพอใจในการทํางานรวม
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน

[   ] 37

ความรูสึกของการผูกมัด
9 ในการปฏิบัติงานขาพเจาไดรับการ

สนับสนุนจากสถานศึกษา  ผูปกครอง
หนวยงานภายนอกเปนอยางดี

[   ] 38
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติขอท่ี ขวัญในการปฏิบัติงานของครู
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

10 หนวยงานหรือองคกรเอกชนมักใหความ
ชวยเหลือสถานศึกษา

[   ] 39

11 ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให
แกสถานศึกษานี้

[   ] 40

12 ขาพเจารูสึกวาสังคมใหการยอมรับนับถือ
บุคลากรในสถานศึกษา

[   ] 41

13 ขาพเจามีสวนชวยเหลือแนะนําติดตามการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา

[   ] 42

14 ขาพเจามีโอกาสไดรวมกิจกรรมสังสรรค
กับเพื่อนรวมงาน  ผูปกครอง  และหนวย
งานภายนอก

[   ] 43

ความรูสึกของการชวยเหลือ
15 ขาพเจามักรูสึกวาเพื่อนรวมงานใหการ

สนับสนุนจนประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน

[   ] 44

16 สถานศึกษาจัดสวัสดิการและใหความชวย
เหลือเมื่อขาพเจามีปญหา

[   ] 45

17 งานที่ขาพเจาปฏิบัติอยูมีความสําคัญและได
รับการชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา

[   ] 46

18 ขาพเจาไดรับรางวัลจากผูบังคับบัญชาเปน
การตอบแทนในการปฏิบัติงาน

[   ] 47

19 ขาพเจามักไดรับความชวยเหลือทําใหงาน
บรรลุเปาหมาย

[   ] 48
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติขอท่ี ขวัญในการปฏิบัติงานของครู
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

ความกาวหนา
20 การมีโอกาสไดรับการสงเสริมเพื่อใหเขา

รับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความ
สามารถ

[   ] 49

21 ขาพเจาไดรับมอบหมายงานในตําแหนงที่
สูงขึ้น

[   ] 50

22 ในปที่ผานมาขาพเจาไดรับการเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือนสูงกวาปกอนอยางนาพอ
ใจ

[   ] 51

23 ขาพเจาไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับ
บัญชาในการพิจารณาความดีความชอบ

[   ] 52

24 จากการทุมเทในการทํางานของทานทําให
สถานศึกษามีความกาวหนา

[   ] 53
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ภาคผนวก ค
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
Item – total  Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item –
Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

XA1 160.7500 564.3871 .6900 .9641
XA2 160.7500 569.4839 .6232 .96 44
XA3 160.9875 560.2863 .6405 .9643
XA4 160.4688 571.8700 .445 . 9651
XA5 160.7188 565.0474 .7066 . 9641
XB6 160.2500 564.2581 .6588 . 9642
XB7 160.8438 560.9748 .7633 . 9638
XB8 160.8125 565.1250 .6159 . 9644
XB9 160.8438 557.2329 .7548 . 9638
XB10 160.5625 566.1250 .5776 . 9645
XC11 160.5000 562. 4516 .7857 . 9638
XC12 160.7813 560.0474 .8144 . 9637
XC13 160.7188 565.7571 .7307 . 9640
XC14 160.7500 570.6452 .6323 . 9644
XC15 160.7813 561.8538 .7647 . 9638
XD16 160.4375 561.2863 .7876 . 9638
XD17 160.2813 561.8861 .7438 . 9639
XD18 160.8438 567.1038 .6735 . 9642
XD19 160.9375 555.9315 .7793 . 9637
XD20 160.1563 555.4264 .6683 . 9642
XE21 160.6563 569.9748 .5990 . 9645
XE22 160.6563 573.0071 .4519 . 9650
XE23 160.5000 580.3871 .2617 . 9657
XE24 160.4063 574.6361 .3836 . 9653
XE25 160. 7813 576.3700 .3515 . 9654
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Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item –
Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

YA1 160. 3125 567.8992 .6857 . 9642
YA2 160. 0000 572.5806 .6197 . 9645
YA3 160.7500 572.9677 .6063 . 9645
YA4 160.5313 578.3861 .3540 . 9653
YB5 160.5938 574.1845 .6075 . 9645
YB6 160.6875 578.5444 .4060 . 9651
YB7 160.5938 577.4748 .3776 . 9652
YB8 160.4688 569.4829 .6292 . 9644
YC9 160.8750 571.3387 .6486 . 9644
YC10 160.8438 563.4909 .6631 . 9642
YC11 160.3438 567.2651 .5817 . 9645
YC12 160.3750 568.1129 .6537 . 9643
YC13 160.7813 575.0796 .4952 . 9648
YC14 160.0313 571.5151 .4818 . 9649
YD15 160.8125 568.5444 .5570 . 9646
YD16 160.9375 564.3185 .5839 . 9645
YD17 160.6875 562.2218 .7836 . 9638
YD18 160.5313 558.9667 .5597 . 9649
YD19 160.8438 565.8780 .6683 . 9642
YE20 160.0000 565.7419 .5241 . 9648
YE21 160.3125 569.2540 .5129 . 9648
YE22 160.5938 563.0877 .4943 . 9652
YE23 160.8750 564.1129 .5991 . 9645
YE24 160.3438 577.9748 .3457 . 9653

Reliability Coefficients
N of Cases = 32.0 N of Item = 49
Alpha = .9652
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางทิพวรรณ   แสงทับทิม
ท่ีอยู บานเลขที่ 1  ถนนแสงชูโต 36  ตําบลปากแพรก  อําเภอเมือง

จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทรศัพท  0–3462–2200  ,  0–1857–7642

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.  2518 ระดับประถมศึกษาปที่ 7  โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
พ.ศ.  2523 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห
พ.ศ.  2525 ระดับอนุปริญญา  วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี
พ.ศ.  2533 ระดับปริญญาตรี  คุรุศาสตรบัณฑิต  เอกพลศึกษา  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
พ.ศ.  2544 เขาศึกษาตอระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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