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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ระดับขวัญกำลังใจของครู 3) พลังอำนาจของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 จำนวน 310 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจาย 

ตามอำเภอ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

แบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พลังอำนาจของผูบรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับมากท้ังภาพรวม

และรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี พลังอำนาจเชื่อมโยง พลังอำนาจขอมูลขาวสาร 

พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจบังคับบัญชา และ

พลังอำนาจการใหรางวัล 

 2. ขวัญกำลังใจของคร ูอยูในระดบัดมีากท้ังภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย 
ดังน้ี สวัสดิการของหนวยงาน ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน ความกาวหนาในอาชีพ 

ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล และสภาพการทำงาน 
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2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. พลังอำนาจของผูบรหิารสถานศึกษา ประกอบดวย พลังอำนาจขอมลูขาวสาร พลังอำนาจ

อางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง พลังอำนาจตามกฎหมาย และพลังอำนาจบังคับบัญชา เปนปจจัย 

ที่สงผลตอขวัญกำลังใจของครู โดยสามารถรวมกันทำนาย ไดรอยละ 90.40 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05    

 

คำสำคัญ :  พลังอำนาจ  ขวัญกำลังใจ  ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of administrators’ power; 2) the level of 

teachers’ morale; and 3) the administrators’ power affecting the teachers’ morale.  

The research sample, derived by proportional stratified random sampling and distributed 

by districts, was 310 teachers in educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon 

Pathom Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument was  

a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

 1.  According to teachers’ opinion, overall and in specific aspects, the 

administrators’ power was at the high level. The aspects, ranked from the highest to the 

lowest, were connective power, information power, expert power, legitimate power, referent 

power, coercive power, and reward power. 

 2.  Overall and in specific aspects, the teachers’ morale was at the positive high 

level. The aspects, ranked from the highest to the lowest, were welfare, division, career 

advancement, job security, interpersonal, and working conditions. 
 3.  The administrators’ power in the aspects of information power, referent power, 

connective power, legitimate power, and coercive power together predicted the teachers’ 

morale at the percentage of 90.40 with statistical significance at .05. 
 

Keywords:  administrator’s power,  teacher’s morale,  primary education 
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บทนำ 
 การศึกษานับเปนรากฐานท่ีสำคัญท่ีสุดประการหน่ึง ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา 

และแกปญหาตาง ๆ ในสังคมได เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง

ดานตาง ๆ ตลอดชวงชวิีต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ

ใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ  

กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูทางการศึกษาใหกาวหนา 

ทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 19) คุณภาพ 

การศึกษาหรือคุณภาพของผูเรียนข้ึนอยูกับครู จึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะแสวงหาแนวทาง 

ในการสงเสริมสนับสนุนครูใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักในหนาท่ีของ

ของตน รวมท้ังตั้งใจทำงานดวยความรับผิดชอบและเต็มใจจนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ใหเปนไปตามเปาหมายได กลาวไดวา การบริหารการศึกษาน้ันจำเปนตองคำนึงถึงกำลังใจ 

ในการทำงานของครู เน่ืองจากครูเปนผูกำหนดอนาคตของชาติ ชาติใดก็ตามที่มีครูเปนคนท่ีมีความรู  

เปนคนเกง เปนคนเสียสละ ตั้งใจทำงานเพ่ือนักเรียน ชาตินั้นก็จะมีพลเมืองที่เกง ดี ฉลาด มีศักยภาพ

และมีความสามารถท่ีจะแขงขันกับทุกประเทศในโลกได ในทางตรงกันขามถาไดครูที่มีปญหา 

ไมสามารถพัฒนาทรัพยากรใหมีศักยภาพและมีความสามารถในการแขงขัน ชาตินั้นอาจเส่ือมโทรม

และถึงกับลมสลายได (ศิริพงษ เชื้อดี, 2552: 1) การท่ีบุคลากรทางการศึกษาหรือครูจะมีความมุงมั่น

ในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพน้ัน บุคคลดังกลาวจำเปนตองมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

ขวัญกำลังใจที่ดีจะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได 

 สถานศึกษานับวาเปนองคกรท่ีตองประยุกตทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร เพ่ือให 

สถานศึกษาไดพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพและพรอมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก

สถานศึกษาเปนองคกรทางสังคมท่ีมีเครือขายความสัมพันธทางสังคมท่ีซับซอนท้ังภายในและ

ภายนอกองคการ มีวัฒนธรรมองคการท่ีมีลักษณะเฉพาะท้ังความเปนราชการและความเปนวิชาชีพ 

ดังน้ัน จึงมีเปาหมายขององคกร ผูปฏิบัติงาน โครงสราง และสภาพแวดลอมขององคการท่ีแตกตาง

จากองคกรอื่น ๆ การจะดำเนินการใหจุดมุงหมายของการศึกษาบรรลุผลนั้นตองใหความสำคัญ 
กับครู ดังที่ อัมพร พงษกังสนานันท (2551: 14-16) ไดกลาวไววา คุณภาพของครูเปนปจจัยท่ีมี 

ความสำคัญย่ิงตอคุณภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ เน่ืองจากครูคือผูมีบทบาทสำคัญในการนำ
ปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณของการจัดการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ครูเปนผูเขาถึงนโยบายและ

ความตองการของสถานศึกษา เปนผูนำนโยบายสูการปฏิบัติอยางถูกตอง เหมาะสม ซึ่งตองมี 

การเช่ือมโยงมโนทัศนตาง ๆ จากหลักสูตรเพ่ือถายทอดสูการจัดการเรียนการสอน รับผิดชอบ 
ตอการพัฒนาผูเรียน อำนวยความสะดวก จัดสภาวการณที่สงเสริมการเรียนรูแกผูเรียน รวมทั้ง 

การอบรมสั่ งสอนใหผู เรียนเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
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ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อาชีพครูจึงไดรับการยกยองวาเปนวิชาชีพช้ันสูง และควรไดรับ 

การเอาใจใสดูแล รวมทั้งพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหครูสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 9) ดังน้ันครูจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนา 

เพ่ือใหสามารถทำหนาท่ีของตนเองไดอยางเขมแข็งจริงจัง ครูตองมีพลังอำนาจในการทำงาน 

ตองไดรับการสนับสนุนปจจัยและกระบวนการท่ีจะชวยเสริมสรางพลังอำนาจใหสามารถจัด 

การเรียนรูและดำเนินงานดานการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย ซ่ึงปฏิเสธไมไดวาผูบริหารมีสวนสงเสริม 

พลังอำนาจในการทำงานของครูรวมทั้งสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานของครูดวย 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนองคประกอบ

สำคัญของความเปนผูบริหาร เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีจะเสริมสรางใหครูผูทำการจัดกระบวนการ

เรียนรูในสถานศึกษาเกิดขวัญกำลังใจ เกิดพลังในการรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ใหเปนไปอยางราบร่ืน มคีวามรัก ความสามคัค ีมกีารชวยเหลือซึง่กันและกัน และรวมมอืกันปฏิบตังิาน

อยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีใหกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียนมีคุณภาพเปนไป 

ตามเปาหมายตามหลักสูตร การจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งไว และเปนพลเมืองที่ดีของชาติ 

ตอไป สวนพลังอำนาจการบริหารอยางไรน้ันก็ขึ้นอยูกับลักษณะของผูบริหารแตละคนจะเลือกใช 

เพ่ือทำใหผูใตบังคับบัญชายอมรับหรือปฏิบัติตามอันกอใหเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ถาผูบริหารใชอำนาจไมเหมาะสม จะมีผลทำใหขวัญกำลังใจในการทำงานของครูไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร พลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนไมวาจะดานใดก็ตามเก่ียวของกับขวัญกำลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูเปนอยางมาก การใชอำนาจทุกคร้ังจะตองใชใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

และตองตัดสินใจภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่อาจแตกตางกันในแตละชวงเวลาและสถานท่ี  

ซึ่งสภาพแวดลอมเหลาน้ีจะเปนเง่ือนไขที่สำคัญประการหน่ึงที่มีอิทธิพลผลักดันผูบริหารใหตัดสินใจ

ในพลังอำนาจ ไมวาบุคคลน้ันจะพึงพอใจหรือไมก็ตาม ผูบริหารตองตัดสินใจดวยความไมประมาท

และตองมีความสามารถในการควบคุมสถานการณไดดี ปญหาท่ีพบสวนใหญ ผูบริหารสวนใหญ 
ยึดติดกับความคิดตนเองเปนหลัก ใชอำนาจตามความพอใจและอารมณของตนเอง เห็นแกพวกพอง  

บางคร้ังใหอิสระกับการตัดสินใจของกลุมคนบางกลุม  

 จากรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการใน อ.ค.ก.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 (2555: 15-31) พบวา อัตรากำลังครใูนภาพรวมขาดแคลน จำนวน 92 อัตรา 

คิดเปนรอยละ 4.96 มีสาเหตุมาจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ 
รวมท้ังเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังสวนราชการ (เกษียณกอนกำหนด) และขอยาย 

ทั้งภายในภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซึ่งสาเหตุการโยกยายสวนมากมาจากระบบการบริหารงาน 

ที่เก่ียวของกับการบรรจุครู แตงตั้งครูหรือโยกยายครู เพราะอาจมีประเด็นความขัดแยง ความโปรงใส

ในการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งสงผลตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูทั้งสิ้น นอกจากน้ี 
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ยังพบวาปญหาและอุปสรรคที่กระทบตอขวัญกำลังใจของครูยังมีสาเหตุมาจากอัตรากำลัง 

ในสถานศึกษาไมสอดคลองกับภารกิจการจัดการศึกษาและมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 

สถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญยังมีอัตรากำลังเกินเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด เน่ืองจากปริมาณนักเรียน 

ลดลง แตยังไมสามารถโยกยายอัตรากำลังออกจากสถานศึกษาได การขาดแคลนครูในสาขาวิชา

หลัก เชน วิทยาศาสตร อังกฤษ คณิตศาสตร และการกำหนดนโยบายการยายครูคืนถ่ิน มีผลกระทบ

ตอจำนวนอัตรากำลังในสถานศึกษาที่ขาดเกณฑและเกินเกณฑ รวมถึงการบริหารอัตรากำลัง 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังท่ี นุชลี โพธิวรากร (2549: 23) กลาววา “ขวัญ” หมายถึง 

กำลังใจในการตอสู “กำลังใจ” หมายถึง ขวัญ ความฮึกเหิม ดังน้ัน เมื่อรวมคำวา “ขวัญและกำลังใจ” 

เขาดวยกันในแงปฏิบัติงานแลว คือสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกหรือความนึกคิด 

ที่ไดรับอิทธิพลแรงกดดันหรือสิ่งเราจากปจจัยสภาพแวดลอมในองคกรท่ีอยูรอบตัวเขาและจะมี

ปฏิกิริยาโตกลับ คือ พฤติกรรมในการทำงานซึ่งมีผลโดยตรงตอผลงานของบุคคลน้ัน จะเห็นไดวา 

การสรางขวัญกำลังใจเปนเร่ืองท่ีสำคัญในการสรางแรงจูงใจของบุคลากรในการทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาจะไมไดผลเทาท่ีควร ถาหากไมมีการเตรียมบุคลากรที่จะมาทำหนาท่ี

ครูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

 จากแนวคิดสภาพปญหาดังกลาวสรุปไดวา ผูบริหารมีสวนสำคัญและจำเปนตองใชพลัง

อำนาจเปนเคร่ืองมือที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึ่งพลังอำนาจของ 

ผูบริหารมีผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ซึ่งนอกจากจะมีอำนาจตามกฎหมายแลว ยังมี

อำนาจท่ีผูบริหารใชในการบริหารไมวาจะเปนการวางแผน สั่งการ กำหนดเปาหมายและการปฏิบัติ

ตอผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร โดยมีปจจัยของพลังอำนาจ 

ทั้ง 7 ดาน คือ พลังอำนาจรางวัล พลังอำนาจการบังคับ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง 

อำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจขอมูลขาวสาร และพลังอำนาจเช่ือมโยง ซึ่งพลังอำนาจเหลาน้ีสามารถ
สงผลตอขวัญกำลังใจของครู การท่ีครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพ

ไดนั้น ครูจะตองมีขวัญกำลังใจที่ดี ไดรับการตอบสนองดานตาง ๆ อยางเหมาะสม เพราะขวัญ

กำลังใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทำงาน นอกจากน้ีครูยังมีบทบาทเปนผูสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีใหกับเด็ก เพ่ือใหเติบโตเปนพลเมืองท่ีดี ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในสังคม 

ยุคปจจุบัน ผู วิจัยจึงทำวิจัยในเรื่องพลังอำนาจของผูบริหารท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือนำผลของ 
การวิจัยไปปรับปรุงและเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูใหทำงานไดอยางมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา  

 2. เพ่ือศึกษาระดับขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา 

 3. เพ่ือศึกษาระดับพลังอำนาจของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา  

 

ตัวแปรการวิจัย 
 1. ตัวแปรตน คือ พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย พลังอำนาจรางวัล 

พลังอำนาจการบังคับ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเชี่ยวชาญ 

พลังอำนาจขอมูลขาวสาร และ พลังอำนาจเช่ือมโยง   

 2.  ตัวแปรตาม คือ ขวัญกำลังใจของครู ไดแก สภาพการทำงาน ความกาวหนาในอาชีพ 

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงในหนวยงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล ความม่ันคงในงาน และสวัสดิการ

ของหนวยงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย พลังอำนาจรางวัล พลังอำนาจ 

การบังคับ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเชี่ยวชาญ พลังอำนาจขอมูล

ขาวสาร และพลังอำนาจเช่ือมโยง เปนปจจัยท่ีสงผลกับขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
 1.  พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งผูบริหาร 
สถานศึกษานำพลังอำนาจจากฐานตาง ๆ ท่ีตนมีอยู ไปใชในการบริหารงาน ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

ตอพฤติกรรมผูอื่น ถึงแมผูนั้นหรือกลุมคนนั้น ๆ จะตองการหรือไมก็ตาม เพ่ือใหเปนไปในทิศทางหรือ
จุดประสงคท่ีผูบริหารตองการ ตามทฤษฏีของเฮอรเซย แบลนชารดและจอหนสัน (Hersey, Blanchard 

and Johnson, 2001: 220 อางถึงใน เสาวนิตย  ทวีสันทนีนุกูล, 2551: 37-61) ประกอบดวย 

  1.1  พลังอำนาจรางวัล หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใหรางวัลหรือกำลังใจ 
แกผูอยูใตบังคบับัญชาในรูปแบบตาง ๆ มอบหมายงานท่ีอำนวยประโยชนตอผูใตบังคับบัญชา  

  1.2  พลังอำนาจการบังคับ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการใช
อำนาจยับย้ังพฤติกรรมหรือผลักดันใหเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งท่ีผูบริหารตองการ          
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  1.3  พลังอำนาจตามกฎหมาย หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีอำนาจตามกฎหมาย 

สามารถปฏิบัติหนาท่ีใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ และสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีซึ่งได

กำหนดไว  

  1.4  พลังอำนาจอางอิง หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะพิเศษ มีบุคลิกภาพ 

และพฤติกรรมทางการบริหารท่ีเปนธรรม ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกยอมรับและเช่ือถือ และมี

คุณคาทำใหผูรวมงานประทับใจ จึงนำไปอางอิงเพ่ือใหผูอื่นยอมรับและเช่ือถือมากข้ึน 

  1.5 พลังอำนาจเช่ียวชาญ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถสรางสม 

ความรูในการปฏิบัติงานในหนาท่ี วิจัยสรางองคความรูอยูตลอดเวลาอยางตอเน่ือง ทำใหผูรวมงาน

ยอมรับในความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคคล และปฏิบัติงานไดตรงความสามารถ 

ความถนัดจะย่ิงทำใหเพ่ิมความเชี่ยวชาญย่ิงขึ้น   

  1.6  พลังอำนาจขอมูลขาวสาร หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสามารถเชิงขอมูลขาวสาร สามารถตัดสินใจ 

โดยอาศัยขอมูลหรือสารสนเทศทำใหปฏิบัติไดถูกตองแมนยำ และขาวสารน้ันมีประโยชนตอผูอยู 

ใตบังคับบัญชา 

  1.7 พลังอำนาจเช่ือมโยง หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ไดรบัอำนาจจากการยอมรบัของผูบงัคบับญัชาในระดบัสงูกวา 

ไดรับการยอมรับและการอางอิงจากชุมชนและสังคม มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานจนเปนท่ียกยอง 

และไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2.  ขวัญกำลังใจของครู หมายถึง สภาพจิตใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ไดรับอิทธิพลหรือผลกระทบจากผูบังคับบัญชา 

ทำใหมีปฏิกิริยาโตกลับในดานพฤติกรรมการทำงาน และความรูสึกตอองคกรของบุคคลนั้น ๆ 

โดยตรง ซึ่งหากมีขวัญกำลังใจดี ก็จะทำใหเกิดความกระตือรือรน และความสำเร็จอยางมีคุณภาพ
ของงาน ตรงกันขาม หากมีขวัญกำลังใจไมดี ก็จะทำใหรูสึกเบ่ือหนาย ไมมีความคิดริเร่ิม 

ในการสรางงาน รวมถึงความศรัทธาในตัวผูบริหารทันที ซึ่งเปนความหมายตามกรอบแนวคิด 
ของเฮิรซเบิรก (Herzberk, 1957 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550: 196-200) ประกอบดวย 

  2.1  สภาพการทำงาน หมายถึง สถานศึกษามีสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดาน

จิตใจ สภาพการทำงานไมมีลักษณะที่ตองเส่ียงภัยจนเกินไป และจะชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวก

สบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

  2.2  ความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณาเล่ือนขั้น 
เล่ือนตำแหนง อยางเปนธรรม สงเสริมใหครูทางการศึกษาไดพัฒนาความรู ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
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  2.3  ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริม

การมีสวนรวมในการทำกิจกรรมตาง ๆ ภายในหนวยงาน สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสไดแสดง 

ความคิดเห็น ใชฝมือพัฒนาทักษะใหบุคลากรเกิดความรูสึกวาตนมีคุณคา และความรูสึกผูกพัน 

กับหนวยงาน 

  2.4  ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริม

สัมพันธภาพในดานดี ที่เกิดข้ึนทุกระดับในสายการบังคับบัญชา ทั้งในเรื่องสวนตัวและในดาน 

การงาน เกิดความสามัคคีรักใครกลมเกลียวเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันของผูรวมงานในหนวยงาน 

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน 

  2.5  ความมั่นคงในงาน หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมี 

ความมั่นคงในการทำงาน ความย่ังยืนในการประกอบอาชีพ 

  2.6  สวัสดิการของหนวยงาน หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากร 

รูจักการแบงเวลาใหเหมาะสม ทั้งในเรื่องเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เวลาสวนตัว เวลาพักผอน 

เวลาท่ีใหกับสังคม การดำเนินการในเร่ืองคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร การจัดกิจกรรมตาง ๆ         

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การใชพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนการวิจัย 

เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชจำนวนผูตอบแบบสอบถามเปนหนวยวิเคราะห (unit of 

analysis) 

 ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 2557 ทั้งหมด 1,593 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และ 

มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดจำนวนรวมท้ังสิ้น 

310 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) 

ซึ่งกระจายตามเขตอำเภอ ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปร โดยผาน 

การตรวจสอบความเท่ียงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีคา IOC (index of item objective 

congruence) เทากับ 0.67 และ 1.00 เพ่ือหาคาความเท่ียง โดยไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาได 

คาความเท่ียงของการใชพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา เทากับ 0.95 และคาความเท่ียงของ 

ขวัญกำลังใจของครูและบุคลากร เทากับ 0.97 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยาง 

เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 100 

 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับ 

การดำเนินงานของพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา และขวัญกำลังใจของครูใชการหาคาเฉล่ีย 

( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหพลังอำนาจของผูบริหารท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจ
ของครูในสถานศึกษา ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

   
 772 150 

 620 121 

 201 39 

 1,593 310 
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 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                  

 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.79, S.D. = 0.97) และเม่ือพิจารณา 

เปนรายดานพบวาพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยพลังอำนาจ

เช่ือมโยงอยูในลำดับสูงสุดมากที่สุด ( x̄ = 3.92, S.D. = 0.95) รองลงมา ไดแก พลังอำนาจขอมูล

ขาวสาร ( x̄ = 3.87, S.D. = 0.96) พลังอำนาจเช่ียวชาญ ( x̄ = 3.83, S.D. = 0.97) พลังอำนาจ 

ตามกฎหมาย ( x̄ = 3.77, S.D. = 0.98) พลังอำนาจอางอิง ( x̄ = 3.76, S.D. = 1.01) พลังอำนาจ

บังคับบัญชา ( x̄ = 3.74, S.D. = 0.87) และพลังอำนาจการใหรางวัล ( x̄ = 3.64, S.D. = 0.97)  

ตามลำดับดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับและลำดับพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษานครปฐม เขต 1                     

 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

 ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x̄ = 3.85, S.D. = 0.92) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อยูในระดับดีมากทุกดาน โดยสวัสดิการของหนวยงานอยูในลำดับสูงสุด ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.91) 
รองลงมา ไดแก ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน ( x̄ = 3.84, S.D. = 0.94) ความกาวหนา 

(n=310) 

 X  S.D.       

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.   

3.64 

3.74 

3.77 

3.76 

3.83 

3.87 

3.92 

0.97 

0.87 

0.98 

1.01 

0.97 

0.96 

0.95 

 

 

 

 

 

 

 

7 

6 

4 

5 

3 

2 

1 

                        3.79 0.97      
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ในอาชีพ ( x̄ = 3.86, S.D. = 0.96) ความม่ันคงในงาน ( x̄ = 3.86, S.D. = 1.02) ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ( x̄ = 3.84, S.D. = 0.92) และสภาพการทำงานอยูในลำดับต่ำท่ีสุด ( x̄ = 3.83, 

S.D. = 0.92) ตามลำดับดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  ระดับและลำดับขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  นครปฐม เขต 1 
(n=310) 

 X  S.D.   

1.  

2.  

3.83 

3.86 

0.92 

0.96 

 

 

6 

3 

3.  

4.  

5.  

6.  

3.87 

3.84 

3.86 

3.93 

0.94 

0.92 

1.02 

0.91 

 

 

 

 

2 

5 

4 

1 

                                          3.85 0.92    

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหพลงัอำนาจของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวญักำลงัใจ 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 

 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาดานพลังอำนาจขอมูลขาวสาร (X
6
) พลังอำนาจอางอิง 

(X
4
) พลังอำนาจเช่ือมโยง (X

7
) พลังอำนาจตามกฎหมาย (X

3
) พลังอำนาจบังคับบัญชา (X

2
)  

เปนตัวแปรที่ไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของพลังอำนาจ 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดอยาง 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.904 ซึ่งแสดงวา 

พลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง พลังอำนาจตามกฎหมาย  
พลังอำนาจบังคับบัญชา สงผลตอขวัญกำลังใจของครู และสามารถทำนายประสิทธิผลของ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษาไดรอยละ 90.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

  

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

  ตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  นครปฐม เขต 1 

 

 

tot  =  0.16 + 0.19 (X6) + 0.23 (X4) + 0.26 (X7) + 0.14 (X3) + 0.12 (X2) 

tot  =  0.20 (Z6) + 0.25 (Z4) + 0.27 (Z7) + 0.15 (Z3) + 0.11 (Z2) 

(n=310) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 5 239.58 47.91 573.62* .00 

Residual 304 25.39 0.08   

Total 309 264.97    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.16  0.07 2.18* .03 

  (X6) 0.19 0.20 0.04 4.04* .00 

  (X4) 0.23 0.25 0.04 5.54* .00 

  (X7) 

  (X3) 

  (X2) 

0.26 

0.14 

0.12 

0.27 

0.15 

0.11 

0.04 

0.05 

0.04 

6.31* 

2.92* 

2.72* 

.00 

.00 

.00 

*  .05 

R = 0.951 R2 = 0.904 SEE. = 0.289 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถอภิปราย

ผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

 1. พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา พลังอำนาจของ 

ผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยพลังอำนาจเช่ือมโยง มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก พลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจตามกฎหมาย 

พลังอำนาจอางองิ พลังอำนาจบงัคบับญัชา พลังอำนาจการใหรางวัล ตามลำดับ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก

พลังอำนาจเช่ือมโยงน้ีเปนพลังในการสรางความเปล่ียนแปลงโดยมีความเคารพ และความศรัทธาไว

วางใจเปนรากฐานในการขับเคล่ือน พลังอำนาจเช่ือมโยงเกิดจากการผูบังคับบัญชาไดแสดงหรือ

กระทำส่ิงที่เสียสละตนเองเพ่ือสรางคุณภาพชีวิต สันติสุข และสันติภาพ ตอผูใตบังคับบัญชา การใช

อำนาจเช่ือมโยงจึงเปนการใชอำนาจดวยความเมตตาและกรุณา ซึ่งนำมาสูการไดรับความเคารพ

และศรัทธา สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิเชียร ทองนวน (2550: 67) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ

ระหวางพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนกับความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนวัดปาประดู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวน

พลังอำนาจบังคับอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลงานวิจัยของศิริพงษ เชื้อดี (2552: 79) 

ไดศึกษาเร่ือง พลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลำดับดังน้ี 

พลังอำนาจเชี่ยวชาญ พลังอำนาจบังคับ พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง และพลัง

อำนาจการใหรางวัล    

 2.  ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ขวัญกำลังใจ 

ของครู มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยสวัสดิการของหนวยงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

ไดแก ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน ความกาวหนาในอาชีพ ความมั่นคงในงานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และสภาพการทำงาน ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 เพ่ือใหการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

มีประสิทธิภาพ อันมีผลเปนการเสริมสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยมี
วัตถุประสงคในการชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแกขาราชการเพ่ือเปนประโยชนแกการดำรง

ชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให เพราะเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาครูในสถานศึกษาคือ

ฟนเฟองสำคัญท่ีจะทำใหสถานศึกษาประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา สวัสดิการ 
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จึงกลายเปนคำตอบและวิธีตอบแทนครูท่ีดีท่ีสุดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถท่ีจะจัดหามาใหได สอดคลอง 

กับงานวิจัยของประเสริฐ สุยอด (2551: 62) ไดศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร โดยภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความรูสึกในหนวยงาน ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน การไดมี

สวนรวมในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาใหความสนิทสนมเปนกันเอง 

เปนลำดับ 1 ในดานความรูสึกประสบผลสำเร็จ มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีในการปฏบิัติงานและ

คิดอยูเสมอวาจะปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด มีความสุขในการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชา

ใหการยกยองชมเชยเม่ือทำงานประสบผลสำเร็จ เปนลำดับที่ 2 ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึง 

ของหนวยงาน ผูบังคับบัญชาวางตนเปนคนเปดเผยเขาใจงายและปฏิบัติงานเปนกันเองกับบุคลากร

ในโรงเรียน พยายามหาวิธีการในการปรับปรุงและแกไขในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหดีขึ้น 

มีความเช่ือม่ันในความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา เปนลำดับท่ี 3 และลำดับสุดทาย  

คือ ดานความรูสึกรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาดูแลเอาใจใสเก่ียวกับความเปนอยูของครูบุคลากร 

อยางสม่ำเสมอและเสมอภาค บุคลากรในโรงเรียนใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

ใหบรรลุวัตถุประสงค 

 3.  พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมาก 

ไปหานอย ซึ่งไดแก พลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง พลังอำนาจ

ตามกฎหมาย พลังอำนาจบังคับบัญชา สามารถรวมกันทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 

90.40 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เน่ืองจากพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา 

เปนองคประกอบสำคัญในการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จและปราศจากความขัดแยง

ท่ีอาจเกิดข้ึนในองคกร เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีจะเสริมสรางใหครูผูทำการจัดกระบวนการ
เรียนรูในสถานศึกษาเกิดขวัญกำลังใจ เกิดพลังในการรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

เปนไปอยางราบร่ืน มีความรัก ความสามัคค ีมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมมือกันปฏิบัติงาน

อยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีใหกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตาม
เปาหมายตามหลักสูตร การจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งไว สอดคลองกับสุนทรี วรรณไพเราะ 

(2549: 103-104) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก พลังอำนาจการมีขาวสารขอมูล พลังอำนาจความเช่ียวชาญ พลังอำนาจ

พ่ึงพา พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจอางอิง และพลังอำนาจ 
การบังคับกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับคอนขางสูง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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  เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษาดังน้ี 

  3.1 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจขอมูลขาวสาร สงผลตอ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ทั้งน้ีเน่ืองจากสารสนเทศเปนทรัพยากรท่ีสำคัญย่ิงขององคกร เปนสิ่งจำเปนตอการดำเนินงานและ

ประสานงานขององคกร สารสนเทศเปนขอมูลท่ีมีความหมายและมีประโยชนตอการตัดสินใจ 

ลดความไมแนนอน ความไมกระจางในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ชวยแกปญหา ชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิต สารสนเทศ

จึงมีความสำคัญย่ิงตอการตัดสินใจ ในการบริหารงานและการวางแผนสำหรับอนาคต หากผูบริหาร 

มีสารสนเทศท่ีครบถวน ถูกตอง และทันเวลา ก็ยอมทำใหสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของหลักชัย วงษหมอก (2550: 143-144) ไดศึกษาเก่ียวกับพลังอำนาจของ

ผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของ 

ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมมีความสัมพันธกัน 

ทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะหอำนาจพยากรณพลังอำนาจของ

ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมพบวา จากตัวแปรพยากรณ 

ที่นำมาวิเคราะห 7 ตัวแปร มี 5 ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผูสอนทางบวกได อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจ 

ตามกฎหมาย พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจขาวสาร 

  3.2 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจอางอิง สงผลตอขวัญกำลังใจ

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีคุณลักษณะพิเศษ เชน ความสามารถหรือศักยภาพ ความยุติธรรม 

ความซื่อสัตย และมีคุณคาทำใหผูรวมงานประทับใจ จึงนำไปอางอิงเพ่ือใหผูอื่นยอมรับและเชื่อถือ
มากข้ึน โดยเฉพาะการอางอิงบุคคลท่ีคุนเคย รูจักดี มีชื่อเสียง และเปนท่ียอมรับของทุกคน 

เปนการนำไปอางอิงแลวทำใหมีอำนาจมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพงษ เชื้อดี (2552: 81) 
ไดศึกษาพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจอางอิงเกิดจากการท่ีผูบริหาร

โรงเรียนไดผานการอบรมกอนเขาสูตำแหนง เปนผูที่มีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ นายกยอง ศรัทธามากอน

เมื่อไดรับการพัฒนามากข้ึนจึงทำใหผูบริหารมีบุคลิกภาพท่ีดีนาเช่ือถือ สามารถสรางแรงจูงใจ 

ในการทำงานใหกับผูใตบังคับบัญชา มีความรักความเมตตาและเปนท่ีพ่ึงของผูใตบังคับบัญชาได  
สอดคลองกับหลักชัย วงษหมอก (2550: 143-144) ไดศึกษาเก่ียวกับพลังอำนาจของผูบริหาร 

ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษานครพนมเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของ 
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ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมมีความสัมพันธกัน 

ทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะหอำนาจพยากรณพลังอำนาจของ

ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมพบวา จากตัวแปรพยากรณ 

ที่นำมาวิเคราะห 7 ตัวแปร มี 5 ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผูสอนทางบวกไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจ 

ตามกฎหมาย พลังอำนาจการใหรางวัล  พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจขาวสาร 

  3.3 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจเช่ือมโยง สงผลตอขวัญ

กำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี

เน่ืองจากอำนาจเชื่อมโยงเปนการใชอำนาจดวยความเมตตาและกรุณา เปนการใชอำนาจ 

เพ่ือประโยชนสขุของผูรวมงาน ผูใตบงัคบับญัชา เปนการใชอำนาจเพ่ือขจดัความทุกขยากท้ังทางกาย

และจิตของผูคน อำนาจเช่ือมโยงเกิดจากอำนาจตาง ๆ มาบูรณาการและการส่ังความดี ซึ่งนำมา 

สูการไดรับความเคารพและศรัทธา สอดคลองกับผลงานวิจัยของวิเชียร ทองนวน (2550: 68) 

ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนกับความผูกพันตอองคการ 

ของครูโรงเรียนวัดปาประดู สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจยัพบวา 

พลังอำนาจอยูในระดับมาก ไดแก พลังอำนาจเช่ือมโยง พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจเช่ียวชาญ 

พลังอำนาจตามกฎหมาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากพลังอำนาจเช่ือมโยง เปนอำนาจท่ีเกิดข้ึนจากผูบริหาร

ปฏิบัติและส่ังสมความดี เพ่ือความสุขแกตนเองและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงอำนาจเช่ือมโยงอาจบูรณาการ

มาจากอำนาจตาง ๆ เชน อำนาจการใหรางวัล การใชตำแหนงหนาท่ีตามกฎหมาย การไดรับ 

การยอมรับจนเปนท่ีชื่นชมและไดรับการอางอิง มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานจนเปนท่ียกยองจึงทำให

สั่งสมมากขึ้นจนกลายเปนอำนาจเช่ือมโยง  

  3.4 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจตามกฎหมาย สงผลตอ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ทั้งนี้เน่ืองมาจากพลังอำนาจตามกฎหมายเปนอำนาจที่ผูบริหารมีอำนาจหนาท่ีตามที่กฎหมายรับรอง

อยางชัดเจน แตพลังอำนาจตามกฎหมายของผูบริหารจะตองเปนไปดวยความถูกตองเปนธรรม 

ตามแนวคิดของเฟรนซและราเวน (French & Raven, 1968 อางถึงใน สุวัฒ พันธฤทธ์ิ (2554: 14) 
วาเปนพลังอำนาจท่ีผูใตบงัคบับญัชารับรูวาผูบรหิารมีสทิธิตามกฎหมาย สอดคลองกับวิเชยีร ทองนวน 

(2550: 70) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนกับความผูกพัน 
ตอองคการของครูโรงเรียนวัดปาประดู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจตามกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะผูบริหารโรงเรียน 
เปนผูมีอำนาจควบคุมทุกพฤติกรรม มีการกำหนดขอบขายงานแตละกลุมงานใหแกบุคลากร 

ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  
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  3.5 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจบังคับสงผลตอขวัญกำลังใจ

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ 

เน่ืองมาจากอำนาจบังคับเปนอำนาจท่ีมากับตำแหนงหนาท่ีของผูบริหาร เปนอำนาจท่ีผูบริหารใช 

ในการยับย้ังความพึงพอใจหรือผลักดันใหเปล่ียนแปลงไปสูสิ่งท่ีผูบริหารตองการ สอดคลองกับ 

งานวิจัยของศิริพงษ เชื้อดี (2552: 80) ไดศึกษาพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา 

พลังอำนาจบังคับในระดับมาก ทัง้น้ีอาจเปนเพราะอำนาจบังคับเปนอำนาจโดยตำแหนงท่ีผูใตบงัคับบญัชา

ยอมปฏิบัติเพ่ือเลี่ยงเล่ียงการลงโทษ อำนาจบังคับมีผลทางลบตอความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา 

ดังน้ันผูบังคับบัญชาท่ีดีตองมีหลักในการใชพลังอำนาจบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับสุนทรี วรรณไพเราะ (2549: 103-104) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพลังอำนาจของ 

ผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี  

ผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก พลังอำนาจการมีขาวสารขอมูล  

พลังอำนาจความเชี่ยวชาญ พลังอำนาจพึ่งพา พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจตามกฎหมาย 

พลังอำนาจอางอิง และพลังอำนาจการบังคับกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธกัน

ในทางบวก ในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05    

  3.6 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลังอำนาจการใหรางวัล สงผลตอ 

ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความสามารถของผูบริหารในการใหผูใตบังคับบัญชาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือ

ทัศนคติ โดยมีพ้ืนฐานมาจากการใหรางวัลหรือผลตอบแทนตอผูใตบังคับบัญชาท่ีแสดงพฤติกรรม 

หรือความคิดเห็นไปในทางท่ีตองการ เชน การข้ึนเงินเดือน เล่ือนข้ัน เล่ือนตำแหนง การยกยอง 

การฝกอบรมพิเศษ และการมอบหมายงานท่ีผูใตบังคับบัญชาตองการ หากผูบริหารมีการควบคุม
การใหรางวัลมาก อำนาจการใหรางวัลของผูบริหารก็จะย่ิงสูงข้ึน ในทางกลับกันหากผูใตบังคับบัญชา 

รับรูวา ผูบริหารควบคุมการใหรางวัลไดนอย ผูบริหารก็จะมีอำนาจการใหรางวัลนอย สอดคลองกับ

งานวิจัยของหลักชัย วงษหมอก (2550: 143) เร่ืองพลังอำนาจของผูบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2  

ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหอำนาจพยากรณพลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียนกับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยรวมพบวา จากตัวแปรพยากรณที่นำมาวิเคราะห  
7 ตัวแปร มี 5 ตัวแปรที่สามารถพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนทางบวกได 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ พลังอำนาจเช่ียวชาญ พลังอำนาจตามกฎหมาย  

พลังอำนาจการใหรางวัล พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจขาวสาร 
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  3.7 ในงานวิจัยน้ี ผลการวิจัยพบวาพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานพลัง

อำนาจเช่ียวชาญ ไมสงผลตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังภาพรวมและรายดาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เปดโอกาสใหครูทางการศึกษาสามารถสอบเขามาดำรง

ตำแหนงผูบริหารไดโดยเพียงแคมีคุณสมบัติครบตามท่ีกำหนด คือ 1) มีวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี

ทางการศึกษา 2) ดำรงตำแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป สำหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีและ 2 ป 

สำหรับผูมีวุฒิปริญญาโท 3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา แตไมไดกำหนดอายุ 

ซึ่งในยุคปจจุบันครูรุนใหมที่เมื่อไดรับการบรรจุเขารับราชการตางก็เรียนปริญญาโทดานบริหาร 

สถานศึกษาและมีอนุญาตดานผูบริหารสถานศึกษาเปนสวนมาก อาจเปนสวนหน่ึงท่ีทำใหขาด 

ความเช่ียวชาญ ขาดประสบการณ จึงทำใหผูใตบังคับบัญชา ที่อาจมีอายุและประสบการณมากกวา

ไมเขามาขอคำแนะนำจึงทำใหไมเกิดอำนาจเช่ียวชาญ 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1. จากผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาดานพลังอำนาจบังคับบัญชา

มีคาเฉล่ียต่ำกวาคาเฉล่ียของพลังอำนาจในภาพรวม ดังน้ัน ควรพัฒนาการใชพลังอำนาจบังคับบัญชา 

โดยผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่กระทำผิดตามสมควรกับความผิด 

โดยไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง รวมท้ังควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

อยางเครงครัด 

 2. จากผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาดานพลังอำนาจการใหรางวัล 

มีคาเฉล่ียต่ำกวาคาเฉล่ียของพลังอำนาจในภาพรวม ดังน้ัน ควรพัฒนาการใชพลังอำนาจการให
รางวัล โดยสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัลตามผลงานของผูใตบังคับบัญชาโดยไมคำนึงถึง

ตัวบุคคลดวยความยุติธรรม รวมทั้งใหสิ่งของเปนรางวัลตอบแทนแกผูใตบังคับบัญชาที่มีผลงาน 

ดีเดนอยางเหมาะสม  

 3. จากผลการวิจัยพบวา ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษาดานสภาพการทำงาน 

มีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ยของขวัญกำลังใจของครูในภาพรวม ดังนั้น ควรสงเสริมขวัญกำลังใจของครู

ในสถานศึกษาดานสภาพการทำงาน โดยจัดระบบการรักษาความปลอดภัยใหกับครูเปนอยางดี  
รวมทั้งไมลงโทษหรือตำหนิการทำงานของครูดวยอารมณและอคติสวนตัว 

 4. จากผลการวิจัยพบวา ขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษาดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล มีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ยของขวัญกำลังใจของครูในภาพรวม ดังน้ันควรสงเสริมขวัญกำลังใจ

ของครูในสถานศึกษาดานความสัมพันธระหวางบุคคล โดยสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา ครู  

เปนมิตรและมีความสัมพันธอันดีตอกัน รวมทั้งมีความเคารพนับถือกันดวยความจริงใจ 
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 5. จากผลการวิจัยพบวา พลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง 

พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจบังคับบัญชา และพลังอำนาจการใหรางวัลสงผลตอขวัญ

กำลังใจของครู ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ควรสงเสริมใหผูบริหารใชพลังอำนาจขอมูลขาวสาร พลังอำนาจอางอิง พลังอำนาจเช่ือมโยง  

พลังอำนาจตามกฎหมาย พลังอำนาจบังคับบัญชา และพลังอำนาจการใหรางวัลอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสงเสริมขวัญและกำลังใจของครูในสถานศึกษา 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาองคประกอบของประสิทธิผลการใชพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการความขัดแยง 

ในสถานศึกษา 

 3. ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศในการสรางขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

 

สรุป 
 พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน และขวัญกำลังใจของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ขวัญกำลังใจดานสวัสดิการของ

หนวยงานอยูในระดับมากท่ีสุด และพลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจ 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตาม
ลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังนี้ อำนาจขอมูลขาวสาร อำนาจอางอิง อำนาจเชื่อมโยง อำนาจ

ตามกฎหมาย อำนาจบังคับบัญชา เปนปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกำลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
งานวิจัยน้ีพบวา พลังอำนาจของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งอำนาจขอมูลขาวสาร อำนาจอางอิง อำนาจ

เชื่อมโยง อำนาจตามกฎหมาย และอำนาจบังคับบัญชา สามารถทำนายขวัญกำลังใจของครู 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 90.40 
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