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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อศึกษาอิทธิพลการเมืองในองค กร พฤติ กรรมการใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษา สมรรถนะสวนตนของครู และขวัญกําลังใจของครู ที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติ งาน
ของครู ทั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาวิเคราะหตามแนวทางเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาพบวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ขึ้นอยูกับคุ ณ ลักษณะสว นบุค คลของ
ครูมากที่สุด รองลงมาคือ การเมืองในองค กร สมรรถนะสว นตนของครู พฤติ กรรมการใชอํา นาจ
ของผูบริหาร โดยการเมืองในองคกรและพฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริห ารมีผลทั้งทางตรงและ
ทางออม สวนขวัญและกําลังใจของครูไมมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
ขอเสนอแนะตอผูบริหารโรงเรียนและผูที่เกี่ยวข อง จึ งควรมุงเนนไปที่การให ค วามสํา คั ญ
กับประสบการณ ในการสอนครู จั ด เปนกิ จ กรรมกรรมการเรียนรูแ ลกเปลี่ยนประสบการณ และ
สังเคราะหขอมูลที่ไดจากครูที่มีประสบการณมานานถา ยทอดเปนองค ค วามรูแ กค รูรุนใหมๆไปใช
ปฏิบัติ ต อๆไป ขณะเดี ยวกันควรสงเสริมบรรยากาศในองค กร โดยเฉพาะการเมืองในองค กรนั้น
ควรสงเสริมใหครูมีพฤติกรรมในการคลอยตามผูบริห ารเปนการสรา งความสัมพันธที่ดี ระหว า งครู
และผูบริหาร โดยวิธีการใชอํานาจของผูบริหารที่เอื้อตอประสิทธิการปฏิบัติงานของครู คื อ มีการใช
อํานาจทั้งในการวากลาวตักเตือนครูเมื่อปฏิบัติ ไมถูกต องตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ และใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู คือมีทั้งการควบคุมและการสนับสนุน และควรสนับสนุนการ
ปฏิบัติง านของครู ในด า นต อไปนี้ คื อ จั ด หาสื่อวี ดี ทัศนในการเรียนการสอน สนับสนุนให ค รูพา
นักเรียนไปชมนิทรรศการ สนับสนุนให ค รูทํา ผลงานวิ ชาการ สนับสนุนให ค รูศึกษาต อในระดั บที่
1

ขาราชการบํานาญ อาจารย 3 ระดับ 9

2

ประธานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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สูง ขึ้ น และสนั บ สนุ น ให ค รู เ ข า อบรมเพื่ อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ และส ง เสริ ม ให ค รู มี โ อกาสพั ฒ นา
สมรรถนะสวนตนที่ดีสามารถควบคุมนักเรียนได
คํ า สํา คั ญ : การเมืองในองค กร การใช อํา นาจของผูบริ ห าร สมรรถนะสว นตนของครู และขวั ญ
กําลังใจของครู ที่การปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

Abstract
The research objectives were to study organization politics, authority behavior of principals,
self-efficacy and morale of teachers and their effect on teachers’ performance effectiveness.
Quantitative and qualitative methods were employed. Data was collected from a sample of
500 teachers and Structural Equation Modeling was used in data analysis using LISLEL
software.
The finding showed that teachers performance effectiveness depended on
characteristics of teachers (teachers with higher experience had better performance),
organization politics (fawning behavior showed both direct and indirect relationship through
authority behavior and self-efficacy), self-efficacy (ability to control students and the
confidence in solving students study problems), authority behavior (reprimanding and
support for the performance of teachers with indirect impact through self-efficacy).
Organization politics and authority behavior were found to have both direct and indirect
impact, while teachers’ morale did not have any relationship with teachers’ performance.
The school administration and related parties should give importance to teachers
experience such as organizing workshops sharing experience and discussing the teaching
experience of the teachers. Environment should be conducive to good relationship between
the teachers and the administrators. Administrative power should be used in reprimanding
and in supporting the teachers. Video media, field trips, professional development, and selfefficacy development of teachers should be supported.
Keywords: Organizational Politics, Principal’s Authority Behavior, Self Efficacy on
Teachers’ Moral , Performance
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ความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนหัวใจอันสําคัญในการพัฒนาประเทศทุกๆ ดาน เปนองคประกอบสําคัญ ในการ
ชวยใหคนรูจักใชความคิด มีความรับผิดชอบรูจักใครครวญเลือกสรรและพัฒนามีการปรับตัว
ใหเขากับสถานการณและสิ่ง ใหมๆที่เขามาสูวิถี ชีวิตอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคแหงการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) การจัดการศึกษา
จะตองมุงใหบรรลุเปาหมายในการสรางบุคคลแหงการเรียนรู เพื่อจะใหเปนหลักประกัน ไดวา
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ใหผูเรียนเปนคนดีคนเกงและมีความสุข
(กระทรวงศึก ษาธิ ก าร, 2542) อย างไรก็ ต าม สิ่ง ที่ เป น ปญ หาและอุ ป สรรคในการบรรลุ
เปาหมายดังกลาวคือ การเมือ งในองคกรระหวางบุคลากรในสถานศึกษา พฤติกรรมการใช
อํานาจของผูบริหารที่ไมเปนธรรม สมรรถนะสวนตนของครูและขวัญและกําลังใจของครู ที่มี
ผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของครู ซึ่งมีสาระสําคัญโดยยอตามลําดับดังนี้
การเมืองในองคกร (organizational politics) เปนเรื่ องของการขัดแยงกัน มีผลกระทบตอ
องคกรทุกองคกรภายในสังคมปจจุบัน เกี่ยวพันกับการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรตางๆอยาง
หลากหลาย โดยใชยุทธวิธีที่บุคคลนํามาใช เพื่อใหไดประโยชนและเปาหมายของตน (Molm,
1997) การเมืองในสถานที่ทํางาน (workplace politics) เปนพฤติกรรมที่ใชเลหเหลี่ยมที่มุงเนนการ
ตอบสนองความตองการของตนเอง ทําใหผูอื่ นได รับความเดือดรอน (Drory, 1993; Scandura,
1997) พฤติ กรรมดั งกล า วนี้ จะมี วิ ธี การกล าวร ายป ายสี และวิ ธี การอื่ นๆที่ ไม ถู กต อ งตาม
กฎระเบียบที่มีการกระทําตอผูอื่ น (Drory, 1993) พฤติกรรมทางการเมือง กอใหเกิ ดความขัดแยง
ในองค กร การแสวงหาผลประโยชน โดยวิ ธีที่สรางความไม เปนธรรมและมุงหมายทํ าลายคู
แขงขัน (Valle & Perrewe, 2000)
การเมืองในองคกรมีความสําคัญตอความสําเร็จของงาน ซึ่งเกี่ยวของกับการใชอํ านาจของ
ผูบริหารสถานศึกษา เปนปจจัยที่มีการสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา ทําลายขวัญและกําลั งใจของ
ครู ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไมบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายและมีประสิทธิผล เสื่อมความเชื่อถื อ
ศรัทธาตอพฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหารดวย (Kimbrugh & Burkett, 1990; Ramsay & Clark,
1990) การเมืองในองคกรประกอบด วย ความขั ดแยงในองค กร การปดบังข อมูลขาวสารตอเพื่อน
รวมงานและการประจบเจานาย จะเห็นไดวาการเมืองในองคกร มีผลตอพฤติกรรมการใชอํานาจของ
ผูบริหาร
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พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร (principal’s authority behavior) เปนพฤติกรรม
ของบุคคลในสถานศึกษา กระทําบางสิ่งบางอยางตามที่ผูมีอํ านาจเหนือ กวาตอ งการทําที่ไม
เหมาะสม (Cotton, 2003) เป น ผู รั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงองค ก รและ
สถานศึกษาใหกาวหนา ใหครูและบุคลากรในสถานศึกษารูจักรักษากฎระเบียบวินัยและสิทธิ
เสรีภาพของตนเอง ปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงรัด เพื่อใหผลการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมาย
(Kouzes & Posner, 1998) พฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร ประกอบดวยการกระจาย
อํานาจ การลงโทษวากลาวตักเตือน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคคลากร
ในสถานศึกษา
สมรรถนะสวนตนของครู (self- efficacy) เปนเรื่ องของความสามารถของบุคคลซึ่งเป น
กลไกในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูที่มีสมรรถนะส วนตนสูง เลื อกทํางานที่นา
ทาทาย ตั้งเปาหมายไวสูงสําหรับตนเอง และจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว (Tschannen
– Moran, 2001) สมรรถนะสวนตนของครูประกอบดวย ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ความสามารถในการควบคุมนักเรี ยน และความเชื่อมั่นในการแกปญหาการเรียนของนักเรี ยน
ปจจัยดังกลาวการเมืองในองคกรพฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร และสมรรถนะส วนตน
ของครู ยังมีผลตอขวัญและกําลังใจของครู
ขวัญและกําลังใจของครู (teacher morale) เปนเรื่องเกี่ยวกับสภาวะของจิตใจเกี่ยวกับความ
กระตือรือรนในงาน ของบุคคลที่มีตองานที่กําลังทํา และงานของกลุมบุคคลที่อยูในองคกร (Evans,
1998) ถาขวัญและกําลังใจของครูตกต่ํา จะทําใหประสิทธิภาพการสอนของครูลดลง สงผลใหครูเกิด
ความทอแทใจและเบื่อหนายในหน าที่การงาน ขวัญและกําลังใจของครู จึงมี ความสําคัญตอการ
เรียนรูของนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและความเขมแข็งสวนตัวของครูเอง (Lumsden, 1998)
ขวัญและกําลังใจของครู ประกอบดวย ความกระตือรือรนในการทํางาน การมีความสุขในการทํางาน
และการทุมเทความสามารถในการทํางาน ปจจัยตางๆที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทัง้ การเมืองในองคกร
พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร สมรรถนะสวนตนของครู และขวัญและกําลังใจของครู ลวน
แตมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของครู
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู (teacher effectiveness ) เปนเรื่อ งเกี่ยวกับผลสําเร็จ
ของการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุ ผลสําเร็จตามวัตถุ ประสงคโดยอาศัยความรูความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณการทํางาน ความขยันขันแข็งที่อ ยูในอํ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ
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สามารถทํางานตางๆใหเจริญกาวหนา เปนคุณประโยชนตอ บุคลากรสถานศึกษาและองคกร
(Ballou & Podgursky, 2000) เปนผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนของครูและเกิดจากการ
เรียนรูจากบทเรียน ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการของผูเรียนทุกดาน เนนความสําคัญ ในการพัฒนา
ทักษะในดานตางๆ การพัฒนาความสามารถในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ความถนัดและ
ความรูขั้นพื้นฐานเดิมของการพัฒนาการดานเชาวปญญาและอารมณของนักเรียน (Darling &
Hammond, 2000)
เหตุผลที่ผูวิจัยทําการวิจัยในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เปน
เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีการประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม การทํานาเกลื อ และเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย ดังคําขวัญประจําจังหวัด “แดนประมง ดงโรงงาน
ลานเกษตร และเขตประวัติศาสตร” ประชาชนและครูสวนใหญมาจากหลายจังหวัด มีความไมเทาเทียม
กันและมีปญหามากมายหลายดาน ทั้งดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความประสงคจะศึกษาเกี่ยวกับการเมืองในองคกร พฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร สมรรถนะ
สวนตนของครู และขวัญและกําลังใจของครูที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาในประเด็น อิทธิพลการเมืองในองคกร พฤติกรรมการ
ใชอํ านาจของผูบริหารสถานศึกษา สมรรถนะส วนตนของครู และขวัญกํ าลั งใจของครู ที่มีผลต อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
สําหรับขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาครูระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาครใน 3 อํ าเภอ จํานวนโรงเรียน 104 โรงเรียน อํ าเภอเมืองสมุทรสาคร 56
โรงเรียน อํ าเภอกระทุมแบน 28 โรงเรียน อํ าเภอบานแพว 20 โรงเรียน และเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ครู ผู สอนจํ านวนครู 500 คน จํานวนครู ที่ ทํ าการสั มภาษณ 13 โรงเรี ยน ในเขตพื้ นที่ การศึ กษา
สมุทรสาครในปการศึกษา 2552 ระหวางเดือนธันวาคม 2553 ถึง เดือนมีนาคม 2554
การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และการสํารวจความคิดเห็น
ของครูดังกลาว ทําใหไดสาระสําคัญซึ่งเกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังนี้

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556

119

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

1) ตั ว แปรตาม คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของครู (teacher’s effectiveness,
TCEFFECT)
2) ตัวแปรอิสระประกอบดวย (1) คุณลักษณะสวนบุคคลของครู (personal characteristics,
PERCHARC) (2) การเมืองในองคกร (organizational politics, ORGAPOL) (3) พฤติกรรมการใช
อํ านาจของผูบริหาร(principal’s behavioral use of authority, AUTHORIT) (4) สมรรถนะส วน
ตนของครู (self – efficacy, SELFEFFI) และ (5) ขวั ญ และกํ าลั งใจของครู (teacher morale,
TMORALE )
คุณลักษณะสวนบุคคลของครู (personal characteristics, PERCHARC): คุณสมบัติสวน
บุคคลของครู ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการสอน เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ เทยเลอรและไรกฮท (Tayler & Wright, 2003) ไดทําการศึกษาคุณลั กษณะสวนบุคคล
ของประชากรชาวออสเตรเลียพบวา คุณสมบัติสวนบุคคลของครู ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา สถานภาพสมรส และสถานภาพทางสังคม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ตอ
ขวั ญ และกํ าลั ง ใจ นอกจากนี้ เดนส เ ทน (Densten, 2003) ให ค วามเห็ น ว า พนั ก งานที่ มี
การศึกษาสูง จะมีเหตุผลหรือทัศนคติเชิงบวกตองานที่ทํา และสามารถเพิ่มความพึงพอใจใน
งานโดยความเกี่ยวพันของพนักงานเปนปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงาน
เบรียเลยและเมเยอร (Brealey & Mayer, 1991) พบวาคุณลั กษณะสวนบุคคลของครู
เป น ตั ว แปรทางด า นสั ง คม ความรู แ ละประสบการณ ก ารสอน ที่ ส ามารถทํ า ให ค รู จั ด
ประสบการณ การสอนและสร า งบรรยากาศในการเรี ยนรู ที่ ดีไ ด ครู ที่มี อ ายุ ม ากสามารถ
แกปญหาไดดีกวาครูที่มีอายุนอย คุณลักษณะสวนบุคคลของครู มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณการสอน
สรุปความวา คุณลักษณะสวนบุคคลของครู มีเรื่องเกี่ ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณการสอนของครู ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงยอมใชความรูความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ ทําใหผูรวมงานยอมรับ มีความรัก ความศรัทธาและ
ความรวมมือ มีผลทําใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอน(Schepers, 1998; Tayler & Wright,
2003)
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การเมืองในองคกร(organization politics,ORGAPOL): เรื่อ งเกี่ยวกับกระบวนการของ
บุคคลที่มีการแกงแยงผลประโยชนและชิงดีชิงเดน เพื่อ ใหไดมาซึ่งผลประโยชนของตนเอง
(Drory, 1993; Scandura, 1997)
สําหรับการเมืองในองคกรในหมูผูปฏิบัติงาน ที่มีพฤติกรรมนําไปสูปญ หาการทํางาน
ที่ไมลงรอยกัน ไมไววางใจกัน ขัดผลประโยชนตอ กัน มีวิธีใชเล หเหลี่ ยมฉอ ฉลหลอกลวง
ทรยศคดโกงแสวงหาผลประโยชนสวนตน และมีการกุมอํ านาจของตน (Bhatnagar, 1992)
เปนการสรางความขัดแยงวุนวาย และขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน ทําใหอ งคกรอ อ นแอ
และทําใหขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคกรดวย (Babakus, Cravens, Johnston &
Moncrief, 1999)
ผูบริหารองคกรที่ดี ตองหาวิธีหลีกเลี่ยงมิใหมีพฤติกรรมในทางไมดีเกิดขึ้นในองคกร
ดวยการสรางความเขาใจซึ่งกันและกันและมีอุดมการณรวมกัน มีวิธีการกําหนดเปาหมายและ
วางแผนงานใหชัดเจน ทําใหสมาชิกขององคกรตระหนักวากิจกรรมการเมือ งมีผลกระทบ
โดยตรงตอการปฏิบัติงาน ทั้งสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลและความสําเร็จของครูและ
บุคลากรในองคก ร (Breckler, 1990) ผู บริหารตอ งรูจักการใชอํ านาจ ในการควบคุ มและ
ลงโทษ การใหรางวัลตอบแทนแกบุคลากรในองคกรเมื่อประสบความสําเร็จ ที่เปนดังนี้เพราะ
พฤติกรรมการเมืองในองคกร มีวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีการวางแผน
งานอยางละเอียด และมีการดูแลอยางรอบคอบ (Drory, 1993; Moe, 2006)
พฤติกรรมทางการเมืองที่จะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานในองค กรมีดังนี้ (ก) ทุกคนตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรอยางเครงครัด และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ (ข) มี
ความมานะบากบั่นอดกลั้ นอดทนในการปฏิบัติหน าที่ และไมละเลยตอหนาที่การงาน (ค) เห็น
ความสําคัญขององคกร สนับสนุนความคิดเห็นของบุคคลอื่น และกลาแสดงความคิดเห็นรวมกับ
บุคคลอื่น (ง) มีความเสียสละผลประโยชนสวนตัว รวมกิจกรรมและปฏิบัติงานรวมกับผูอื่ นอยาง
เขมแข็งอดทน และ (จ) มีวิจารณญาณเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสว นตน หลักการ
ทั้ง 5 ประการนี้ ชี้ใหเห็นระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพในองค กรเปนอยางดีที่ผูบริหาร
จะตองมีอุดมการณที่ดีในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น (Wright &
Cropanzano, 1998)
การเมื อ งในองค ก รมี ค วามสํ า คัญ ต อ ความสํ า เร็จ ของงาน สมจริ ง ตามที่ ริ ช มอน
และมัลคัมล (Richmon & Malcomlm, 2006) ไดใหความเห็นวา การเมืองในองคกรเปนปจจัย
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ที่สงผลตอพฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร ทําใหครูและบุคลากรเกิดขวัญ และกําลั งใจ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ช ว ยให บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามความมุ ง หมายและมี
ประสิทธิผล และยังเปนการสงผลตอ สมรรถนะสวนตนของครู (Wheatley, 2005) ทําใหครู
และบุ คลากรสามารถปฏิบั ติง านไดสํ าเร็ จตามเป า หมาย และเกิด ความเชื่อ มั่น ศรัท ธาต อ
พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร ซึ่งรามเซและคลารค คอนเนอรและมิริสัน (Ramsay &
Clark, 1990; O’Connor & Morrison, 2000) กลาวสนับสนุนวา ถาหากผูบริหารใชอํานาจที่ไม
เหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ทําใหครูขาดความ
มั่นใจในการบริหารงานในองคกร และทําใหประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
การเมืองในองคกรเปนเรื่อ งเกี่ยวกับกระบวนการของบุคคลที่มีการแกงแยงชิงดีชิง
เดน การสรางสถานการณใหเกิดความเขาใจผิด ขัดแยงกันในดานความคิด มีการอิ จฉาริษยา
การกลั่นแกลง ใสรายปายสี ความไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และพยายามที่จะประจบเอาใจเจานาย เพื่อใหตนมี
ตําแหนงหนาที่การงานที่สู งขึ้น การเมื อ งในองคกร ประกอบดว ยตัว แปรประจักษ คือ ความ
ขัดแยงในองคกร การปดบังขอมูลขาวสารตอเพื่อนรวมงาน และการประจบเจานาย
พฤติก รรมการใช อํา นาจของผูบ ริห าร (Principal’s behavioral use of authority,
AUTHORITY): ผูมีอํานาจทําใหบุคลากรในสถานศึกษา ทําบางสิ่งบางอยางตามที่ตนตอ งการ
เกี่ยวกับเรื่อ งนี้ คอทตัน (Cotton, 2003) ใหความเห็นวา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ ในการใช
อํานาจหนาที่บังคับบัญชาใหบุคลากรในสถานการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว แมแต เครสเวลล (Creswell, 2003) ก็ไดชี้แนะวา ผูบริหารจะตองเปนผูมีศักยภาพ
และคุณสมบัติที่ดี มีความรูความเขาใจในหนาที่ของตน และทําตนใหเปนที่พอใจรักใครของ
บุคลากรในสถานศึกษา
จากการศึกษาของโควเซสและโพสเนอร (Kouzes & Posner, 2002) พบวาผูบริหารมี
อํานาจสั่งการทั้งโดยชอบและมิชอบตามอํ านาจกฎหมาย เปนผูรักษาระเบียบวินัย ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาใหกาวหนา ใหครูและบุคลากรรูจักกฎระเบียบวินัย สิทธิเสรีภาพของ
ตนเอง และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง โดยเคร ง ครั ด เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย
เชนเดียวกับมอรเรียล และมาชิน (Morreale,2000; Machin, 2004) ใหความเห็นวา พฤติกรรม
การใชอํานาจของผูบริหารมีความสัมพันธกับสมรรถนะสวนบุคคลของครู ที่สงผลตอ ความ
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เชื่อมั่นในความสามารถควบคุมนักเรียนและการแกปญหาการเรียนของนักเรียน สวนเมกซซี่
(Maxcy,1991)ใหขอคิดเห็นวา พฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร ยังมีความสัมพันธกับ
ขวัญ และกําลั งใจของครู สนับ สนุนครู มีความกาวหนาทางวิชาการและไดเลื่ อ นตําแหน ง
หนาที่การงานสูงขึ้น ทําใหครูมีความกระตือรือรนในการทํางาน สงผลใหครูมีความสุขในการ
ทํา งาน การทุ ม เทความสามารถในการปฏิบั ติง าน และสามารถปฏิบั ติ งานได สํ าเร็ จตาม
เปาหมาย
สรุปความวา พฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร คือ ผูบริหารมีบทบาทในการใช
อํานาจหนาที่บังคับบัญชาใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ตามความสามารถของแตล ะ
บุคคล มีคุณสมบัติที่ดี มีความรูเขาใจในหนาที่ที่มีความรับผิดชอบ ทําตนใหเปนที่รักใครของ
บุคลากร ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนมิตรไมตรี และ
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร เปนตัวแปรแฝง มีตัวชี้วัด คือ การกระจายอํานาจ
การลงโทษวากลาวตักเตือน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู
สมรรถนะสวนตนของครู (self–efficacy,SELFEFFI): ความสามารถของบุคคลที่จะ
เปนกลไกในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูที่มีสมรรถนะสมรรถนะสวนตนสูง
จะมีสัมพันธภาพที่ดีและสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี จะเลื อ กงานที่นาทาทาย
จะตั้งเปาหมายไวสูงๆใหแกตนเอง และจะทํางานจนบรรลุ ผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
(Tschannen- Moran & Woolforlk Hoy, 2001)
สมรรถนะสวนตนเปนแนวคิดที่มีความสําคัญ (Pintrich & Schunk, 1996) เพราะมี
ผู นํ า ไปใช กั น มากในด า นการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นว า เพราะเหตุ ใ ดครู จึ ง ประสบ
ความสําเร็จในการทําใหนักเรียนไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และในขณะเดียวกันครูอี ก
สวนหนึ่งไมสามารถทําอยางนั้นได เพราะแตล ะวันมีแตความตึงเครียด ความสิ้นหวัง ความ
เบื่อ หนา ยทอ แทใ จและมีส าเหตุอี กหลายอยางที่ทํา ใหก ารทํางานของครูแต ล ะคนมีค วาม
แตกตางกัน ซึ่งพาจาเรส (Pajares, 1997) ไดตอกย้ําวา ครูจะตอ งมีความรูเกี่ยวกับสาระที่จะ
สอน และมีความรูเกี่ยวกับตัวผูเรียน มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความ
รอบรู มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณและมุงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน มีความสามารถใน
การทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย มีความรูเกี่ยวกับสาระที่จะสอนและเกี่ยวกับตัว
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ผูเรียน มีทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีจรรยาบรรณมุงมั่นในการทํางานจนกระทั่ง
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได
ครูที่มีการพัฒนาสมรรถนะสวนตนในการทํางานอยูเสมอ เปนเครื่อ งหมายแสดงให
เห็นวาครูมีสมรรถนะสวนตนสูง จะทําใหการเรียนการสอนของครูประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ (Deemer & Minke, 1999) ถาหากครูมีสมรรถนะสวนตนต่ํา จะทําใหรูสึกกังวล
เครงเครียดกับการทํางานอยางหนัก จนกระทั่งทําใหผลการปฏิบัติงานประสบความล มเหลว
และไมประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว นอกจากนี้มีทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะสวนตน
ของครู ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ (1) มีกลยุทธในการทํางาน (2) สามารถใชวิจารณญาณในการ
ทํางาน (3) สามารถควบคุมบุคลิ กภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ (4) มีวิสัยทัศนกวางไกลใน
การคิดริเริ่มสรางสรรค และ (5) มีความรู มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการทํางาน (Bandura,
1997; Clegg & Hardy, 1999)
สมรรถนะสวนตนของครูซึ่งเปนตัวแปรแฝง ประกอบดวยตัวชี้วัดคือ ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตน ความสามารถในการควบคุมนักเรียน และความเชื่อมั่นในการแกปญ หา
การเรียนของนักเรียน
ขวัญและกําลังใจของครู (teacher’s morale, MORALE): สภาพทางจิตใจ (mental
condition) สภาวะของจิตใจที่มีความกระตือรือรนในงาน และอดทนตอความยากลําบากในงาน
เปนความรูสึกทางจิ ตใจของคนที่มีตอ งานที่กําลั ง ทํา และความสําคั ญ ของงานที่มีตอ กลุ ม
บุคคลและตอองคกรทั้งหมด (Evans, 1998)
นอกจากนั้น ขวัญ และกําลั งใจ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติหนาที่การงานของครู
แลว ยังขึ้นอยูกับการตอบสนองของนักเรียน ครูจะมีขวัญ และกําลั งใจดีก็ตอ เมื่อ นักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียน ซึ่งตรงกับความเห็นของโทมาส (Thomas, 1997) ที่วา เมื่อครูมี
ความรูสึกวานักเรียนมีความสนใจเรียนในขณะที่อ ยูในหอ งเรียน ครูก็จะมีแรงจูงใจในการ
สอน ทําใหการสอนของครูถูกยกระดับขึ้น เมื่อบรรยากาศในชั้นเรียนเปนไปในทางที่ดี ก็จะ
ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการสอนของครู ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของลั มสเด็นและ
แอสเพแลนด (Lumsden, 1998; Espeland, 2002) ที่วา ขวัญ และกําลั งใจของครูมีอิ ทธิพล
ในทางที่ดีกับการเรียนรูของนักเรียน และระดับขวัญและกําลังใจของครูที่สูงขึ้น ไมเพียงแตจะ
ทําใหการสอนของครูเปนไปอยางสนุกสนานเทานั้น ยังทําใหการเรียนของนักเรียนเปนไป
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ในทางที่ดีดวย ถาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูต่ํา ก็จะทําใหประสิทธิภาพการ
สอนของครูลดลง สงผลใหเกิดความทอใจ หมดกําลังใจ หมดความหวงใยในหนาที่การงาน
ครูก็จะลาปวยและละทิ้งงานมากขึ้น โดยไมคํานึงถึงนักเรียนวาจะมีความรูสึกอยางไร ฉะนั้น
ขวัญและกําลังใจของครูจึงมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการเรียนรูของนักเรียน ตอ บุคลากรใน
สถานศึกษาและตอความเขมแข็งสวนตัวของครูเอง
สรุปความวา ขวัญและกําลังใจของครู คือ สภาวะของจิตใจที่มีความกระตือ รือ รนใน
งาน และอดทนตอความยากลําบากในงาน เปนความรูสึกทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่มี
ตองานที่กําลังทํา และเห็นความสําคัญของงานที่มีตอกลุมบุคคลและองคกร
ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจของครู ซึ่ ง เป น ตั ว แปรแฝงประกอบด ว ยตั ว ชี้ วั ด คื อ ความ
กระตือรือรนในการทํางาน การมีความสุขในการทํางาน และการทุมเทความสามารถในการ
ทํางาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู (teacher’s effectiveness, TEAEFFEC): ผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของครูโดยอาศัยความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณในการทํางาน ความ
ขยันขันแข็ง ความไววางใจ ซึ่งอยูในอํ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหบรรลุ ผลสําเร็จตาม
เป า หมาย สามารถทํ า งานด า นต า งๆให เ จริ ญ ก า วหน า เป น คุ ณ ประโยชน ต อ บุ ค ลากร
สถานศึกษาและองคกร มีการพัฒนาใหนักเรียนมีการเรียนรูเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จที่ดีของ
การเรียนของนักเรียนวา นักเรียนมีความรูในวิชาที่เรียน สามารถใชความรูภาคทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ สามารถระบุ วัด จัดระบบและสื่อความรูไดทั้งการพูด การเขียน มีวิจารณญาณในการ
คิด มีการคิดอยางอิสระ การคิดอยางสรางสรรคและจินตนาการ การตัดสิน ใจไดดวยตนเอง รู
วิธีแกปญหาได ใหเด็กนักเรียนรูจักการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอื่ นได มี
ความอดทนซื่อ สั ตยและรูจักรับผิ ดชอบตอ ตนเองและผูอื่ น (Ballou & Podgursky, 2000;
Asper & Kock, 2001)
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู เวงลิ นสกีและแบบบี้(Wenglinsky, 2000; Babbie,
2001) พบวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู และ
จากการเรียนรูจากบทเรียน ซึ่งครอบคลุมพั ฒนาการของผูเรียนทุกดาน โดยเนนความสําคัญ
ในการพัฒนาทักษะในดานตางๆ และพัฒนาความสามารถ ในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความถนัดและความรูขั้นพื้นฐานเดิม การพัฒนาการดานเชาวปญญาและอารมณของนักเรียน
ซึ่ง สอดคล อ งกั บ ความเห็ น ของ ดาลิ ง แฮมมอล เอสคิน ซั น และเดฮ น การ ด (Daling &
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Hammond, 2000; Eskldsen & Dahlgard, 2000) ที่วาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของครู
พิจารณาไดจากพฤติกรรมของผูเรียนที่ไดแสดงออกเมื่อผูเรียนไดเกิดการเรียนรูวิชาการตางๆ
เกิดความรูความเขาใจ ความสนใจ และมีความกระตือ รือ รนที่จะเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การจัดระบบการเรียนการสอนของครู ในดานคุณภาพการสอน (quality of instruction) และ
ในดานคุณภาพของผูเรียน ซึ่งไดรับผลสําเร็จในการเรียนรู การไดรับคําแนะนํา และการมี
สวนรว มในการเรี ยนการสอน รวมทั้งการไดรั บการสงเสริมจากครู ตลอดจนสัม ฤทธิ์ผ ล
ทางการเรียนของผูเรียน
นอกจากนั้น ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพราะครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการสราง การนําไปใช และการประเมินผล
การเรียนการสอน บุคลิกภาพและความสามารถของครูก็มีความสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน
ประสิ ทธิ ภ าพของสถานศึ กษามี ค วามสั ม พัน ธส อดคล อ งกับ คุณ ภาพของครู หากว าครู มี
คุณภาพในการปฏิบัติงานดี การศึกษาของผูเรียนก็จะดีตามไปดวย (Wilson, Floden & Ferrini
- Mundy, 2001; Curry & Kadasah, 2002)
สรุปความวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู คือ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของครู
ที่ส ามารถใช ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ ก ารทํ า งาน ความขยั น ขั นแข็ ง ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สามารถทํางานใหสถานศึกษามีความเจริญ กาวหนา
เปนประโยชนแกตนและบุคคลในองคกร ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ประกอบดวย
ตัวชี้วัด คือผลการปฏิบัติงานของครู ผลการเรียนของนักเรียนในความคิดเห็นของครู และผล
การเรียนของนักเรียน
ตัวแปรสําคัญที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู คือ ขวัญและกําลั งใจของครูและ
สมรรถนะส วนตนของครู ซึ่ งเป นแนวความคิ ดที่ ผู วิ จั ยจั กนํ ามาประยุ กต ใช เกี่ ยวกั บประเด็ น
ประสิ ทธิผลการปฏิ บัติ งานของครู ดั งนั้ น จากการสัมภาษณ และการสํารวจความคิ ดของครู ดวย
แบบสอบถามปลายเปดดังกล าวนั้นไดเนื้อหาเพียงพอที่จะนําเสนอแนวคิดทั้งหมด สามารถนํามา
สรางกรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจัยดังภาพ 1
จากกรอบแนวความคิดนี้ สามารถเขียนเปนสมการโครงสราง (structuralequations) ได 5 สมการ ดังนี้
สมการ 1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ขึ้นอยูกับ (ก) พฤติกรรมการใชอํ านาจของ ผูบริหาร (ข)
คุณลั กษณะสวนบุคคลของครู (ค) การเมืองในองคกร (ง) สมรรถนะสวนตนของครู และ (จ) ขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
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TCEFFECT= f (AUTHORIT, PERCHARC, ORGAPOL, SELFEFFI, TMORALE.).…….. (1)
สมการ 2 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูขึ้นอยูกับ (ก) พฤติกรรมการใชอํานาจ
ของผูบริหาร (ข) คุณลักษณะสวนบุคคลของครู (ค) การเมืองในองคกร และ (ง) สมรรถนะสวนตนของครู
TMORALE = f (AUTHORIT, PERCHARC, ORGAPOL, SELFEFFI )…………………. (2)

เพศ
(SEX)

การกระจายอํานาจ
(POWDECEN)

อายุ
(AGE)
วุฒิการศึกษา
(EDUCAT)

ประสบการณการสอน
ของครู(TEACEXPE)
ความขัดแยงในองคกร
(CONFLICO)

การวากลาว เตือน
(REPRIMAN)

การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของครู
(JSUPPORT)

ผลการปฏิบัติงานของครู
(TPERFORM)

พฤติกรรมการใชอํานาจของ
ผูบริหาร (AUTHORIT)
คุณลักษณะสวน
บุคคล(PARCHARC)

ป ระสิทธิผลการ ปฏิบัติ
งานของครู
(TCEFFECT))

การเมืองในองคกร
(ORGAPOL)
ขวัญและกําลังใจของครู
(TMORALE)

การปดบังขอมูลขาวสาร
(INFORM)

สมรรถนะสวนตน
ของครู(SELFEFFI)

การประจบเจานาย
(BOSSFAV)
ความเชื่อมั่น
ในความสามารถ(SELFCON)

ความสามารถควบคุมนักเรียน
(SCONTROL)

ความสามารถในการแกปญหาการ
เรียนของนักเรียน
(SPROBLE)

ผลการเรียน-ของนักเรียน
(O-NET)
ผลการเรียนของนักเรียน
ในความเห็น ของครู
(SACHIEV)
ความกระตือรือรน
ในการทํางาน

(JOBENTH)
การมีความสุขในการทํางาน
(HAPWORK)

การทุมเทความสามารถ
ปฏิบัติงาน
(DEVOWORK)

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
สมการ 3 สมรรถนะสวนตนของครูขึ้นอยูกับ (ก) พฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร (ข)
คุณลักษณะสวนบุคคลของครู และ (ค) การเมืองในองคกร
SELFEFFI = f (AUTHORIT, PERCHARC, ORGAPOL)…...…….………….………… (3)
สมการ 4 การเมืองในองคกร ขึ้นอยูกับ (ก) คุณลักษณะสวนบุคคลของครู
ORGAPOL = f ( PERCHARC)………………………………………… …………….. . (4)
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สมการ 5 พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร ขึ้นอยูกับ (ก) คุณลักษณะสวนบุคคลของครูและ
(ข) การเมืองในองคกร
AUTHORIT = f (PERCHARC, ORGAPOL).……...…………………………………… (5)
ระเบียบวิธีการวิจัย
ผูวิจัยใช การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปนแนวทางที่นักวิชาการใหความเห็นวาเปน
การวิจัยที่สามารถเสนอความเปนรูปธรรมไดในทุกแนวความคิดและทุกประเด็นที่ศึกษา สามารถ
วัดคุ ณคาทุกแนวคิด ทุกตัวแปรออกมาเปนตัวเลขได และเมื่อนํามาวิเคราะหสามารถใหอั ตรา
ความสัมพันธออกมาเปนตัวเลขชัดเจน (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม, 2547)
อยางไรก็ตาม เพื่อใหงานวิจัยนี้มีความถูกตองเชื่อถือไดมากขึ้นและมีจุดออนนอย ผูวิจัยไดใช
แนวทางการการวิจัยเชิงคุณภาพรวมในการวิจัย ซึ่งจะเปนแนวทางที่จะสงเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน
สวนเทคนิคที่ ใชเพื่อการวิ เคราะห ขอมู ลที่ไดจัดเก็ บมาด วยวิ ธีการเชิ งปริ มาณนั้นคื อ
เทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (structural equation modeling, SEM) โดยใช
โปรแกรมสํ าเร็จรู ปลิ สเรล (LISREL) เพราะเห็นวาเปนเทคนิควิเคราะหที่ ให แนวทางในการ
ปรับปรุงแบบจําลองหรือกรอบแนวความคิดหลังจากการวิเคราะหในครั้งแรกได
สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
ในการวิ เ คราะห อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรดั ง กล า ว ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบจํ า ลองตามกรอบ
แนวความคิด แลวนําขอมูลที่ไดจัดเก็บจากภาคสนามมาใชเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรแฝง ซึ่งมีทั้งหมด 5 สมการ เพื่อคนหาแบบจําลองที่เขากับขอ มูล ไดดี คือ การคํานึงถึ ง
ความสอดคล อ งระหว างขอ มู ล เชิงประจักษ ที่เก็บจากภาคสนามกั บแบบจํ าลองที่ ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกรอบแนวความคิดที่นําเสนอไว การ
วิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองสมการโครงสรางมีหลักการและเหตุผลตามลําดับ ดังนี้
(1) ความสัมพันธระหวางการเมืองในองคกร กับคุณลักษณะสวนบุคคลของครู มีอัตรา
ความสัมพันธปรากฏตามสมการโครงสราง ดังนี้
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ORGAPOL = - 0.017*PERCHARC, Errorvar.= 52.41, R2 = 0.00068 ……..(6)
(0.027)
(3.31)
-0.63
15.82
ผลการวิเคราะห พบวา การเมืองในองคกร ไมขึ้นอยูกับคุณลั กษณะสวนบุคคลของ
ครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(2) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหารกับการเมือ งในองคกร
และคุณลักษณะสวนบุคคลของครู มีอัตราความสัมพันธปรากฏตามสมการโครงสราง ดังนี้
AUTHORIT = 0.22*ORGAPOL - 0.0099*PERCHARC,
(0.030)
(0.020)
7.51
-0.51
Errorvar.= 26.61, R2 = 0.091 ……………(7)
(1.66)
16.00
ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร ขึ้นอยูกับการเมือ งใน
องคก รอย า งมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ แต ไม ขึ้ นอยู กับ คุ ณลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของครู สมการ
ดังกลาวสามารถอธิบายการผันแปรไดรอยละ 9.1 จะเห็นไดวา พฤติกรรมการใชอํ านาจของ
ผูบริหาร ขึ้นอยูกับการเมือ งในองคกร ซึ่งประกอบดวย ความขัดแยงในองคกร การปดบัง
ขอมูลขาวสารตอผูรวมงาน และมีการประจบเจานาย ทั้งนี้เนื่องจากครูในองคกร ขัดแยงกันใน
ดานผลประโยชน ชิงดีชิงเดน อิจฉาริษยาใสรายปายสีกัน แตกแยกความสามัคคี
(3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะสวนตนของครูกับการเมืองในองคกร พฤติกรรม
การใชอํานาจของผูบริหารและคุณสมบัติสวนบุคคลของครู มีอัตราความสัมพันธปรากฏตาม
สมการโครงสราง ดังนี้
SELFEFFI = 0.083*ORGAPOL + 0.29*AUTHORIT + 0.017
(0.017)
(0.025)
4.93
11.53
*PERCHARC, Errorvar.= 9.79 , R2 = 0.25 ……………...(8)
(0.011)
(0.60)
1.59
16.38
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ผลการวิเคราะห พบวา สมรรถนะสวนตนของครู ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการใชอํานาจของ
ผูบริหารมากที่สุด รองลงมา คือ การเมืองในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะสวนบุคคลของครู สามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 25
จะเห็ น ได ว า สมรรถนะส ว นตนของครู ขึ้ น อยู กั บ พฤติ ก รรมการใช อํ า นาจของ
ผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย การกระจายอํ านาจของผูบริหาร การลงโทษวากล าวตักเตือ นครู
และการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของครู ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากในองค ก รครู ผู บ ริ ห ารให ก าร
สนับสนุนการปฏิบัติงานของครู ใหครูมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และใหครูมีอิ สระในการ
ทํางาน ตลอดจนมีการวากลาวตักเตือนหากทําผิด ทําใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
ได และสมรรถนะสวนตนของครู
สมรรถนะสวนตนของครู ขึ้นอยูกับการเมืองในองคกร เนื่องจากในองคกรครู มีความ
ขัด แย ง มีก ารปด บัง ขอ มูล ขา วสาร และมีก ารประจบเจา นาย ทํา ให ครู ตอ งระวั งตั ว สว น
สมรรถนะสวนตนของครู ไมขึ้นอยูกับคุณลักษณะสวนบุคคลของครู เนื่อ งจากในองคกรที่มี
ครู ที่ ไ ม มี คุ ณ วุ ฒิ วั ย วุ ฒิ ประสบการณ ก ารสอน และไม มี ค วามรู ค วามสามารถและ
ประสบการณ ใ นการทํา งาน จะเห็ น ได ว า ครู ที่ ไ มมี ส มรรถนะส ว นตนในการทํ า งาน ไม
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดดีเทาที่ควร และทําใหผลการปฏิบัติงานไมบรรลุ เปาหมาย
และไมมีประสิทธิผล (Turner, 1998; Tschannen – Moran, 2000)
(4) ความสัมพันธระหวางขวัญและกําลังใจของครู กับการเมือ งในองคกร พฤติกรรม
การใชอํานาจของผูบริหารสมรรถนะสวนตนของครู และคุณลั กษณะสวนบุคคลของครู มี
อัตราความสัมพันธปรากฏตามสมการโครงสราง ดังนี้
TMORALE = - 0.020*ORGAPOL + 0.18*AUTHORIT + 0.38*SELFEFFI
(0.020)
(0.030)
(0.044)
-1.02
6.12
8.55
0.0083*PERCHARC, Errorvar.= 12.07, R2 = 0.25 .…..(9)
(0.013)
(0.73)
-0.63
16.45
ผลการวิเคราะห พบวา ขวัญกําลั งใจของครู ขึ้นอยูกับสมรรถนะสวนตนของครูมากที่สุด
และรองลงมา คือ พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ แตไมขึ้นอยู
กับการเมืองในองคกร และคุณลักษณะสวนบุคคลของครู สามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 25
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ในดานขวัญกําลังใจของครู ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร จะเห็นไดวา
ในองคกรครู ผูบริหารมีการกระจายอํานาจ มีการกลาวตักเตือ นกัน และใหการสนับสนุนครู
จะทําใหครูมีขวัญและกําลังใจ
ขวัญกําลังใจของครู ขึ้นอยูกับสมรรถนะสวนตนของครู ซึ่งประกอบดวย ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ความเชื่อมั่นในการแกปญหาการเรียนของนักเรียน และความสามารถในการ
ควบคุมนักเรียน เนื่องจากครูที่มีสมรรถนะสวนตนสูง ยอมมีความรูความสามารถในการทํางาน และใช
กลยุทธในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ ทําใหขวัญกําลังใจของครูดี
(5) ความสั มพั นธ ระหว างประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติ งานของครู กับการเมือ งในองค กร
พฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร สมรรถนะสวนตนของครู ขวัญและกําลังใจของครู และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของครู มีอัตราความสัมพันธปรากฏตามสมการโครงสราง ดังนี้
TCEFFECT = 0.053*ORGAPOL + 0.043*AUTHORIT + 0.099*SELFEFFI +0.0044
(0.014)
(0.021)
(0.031)
3.68
2.06
3.19
*TMORALE + 0.039*PERCHARC,Errorvar.=5.90,R2 = 0.11………(10)
(0.028)
(0.0094)
(0.37)
0.16
4.10
15.93
ผลการวิเคราะห พบวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ขึ้นอยูกับคุณลั กษณะสวนบุคคล
ของครูมากที่สุด รองลงมา คือ การเมืองในองคกร สมรรถนะสวนตนของ และพฤติกรรมการใชอํ านาจ
ของผูบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมขึ้นอยูกับขวัญและกําลั งใจของครู โดยสามารถอธิบาย
ความสัมพันธไดรอยละ 11
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ขึ้นอยูกับคุณลักษณะสวนบุคคลของครูเนื่องจากครูที่มี
ความรูความสามารถ และประสบการณการสอนดี สามารถปฏิบัติงานไดดีมีประสิทธิผล ไม
เปนอุปสรรคในการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิผล
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ขึ้นอยูกับการเมืองในองคกร เนื่องจากในองคกรครู ซึ่งมี
ความขัดแยง มีการปดบังขอมูลขาวสารตอเพื่อนรวมงาน และมีการประจบเจานาย
ประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของครู ขึ้นอยูกั บสมรรถนะสวนตนของครู เนื่ องจากครูที่ มี
สมรรถนะสวนตนสูง จะ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดดีมีประสิทธิผล ทําใหประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของครู ขึ้นอยู กับพฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหาร ทั้งนี้
เนื่องจากผูบริหาร มีการกระจายอํ านาจ มีการวากล าวตักเตือน และมีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูดีและมีประสิทธิผล
ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพั นธระหวางตัวแปรตามกรอบแนวความคิด
ของการวิจัยซึ่งผลการวิเคราะห พบวา การเขากันไดของแบบจําลองในภาพรวมอยูในอั ตราที่
เขาไดไมดี ซึ่งพิจ ารณาไดจากคาไคสแควรที่เขากันไดต่ําสุด ปรากฏวามีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ
มาก และพิจารณาจากคาสถิติทดสอบความแตกตางระหวางอัตราการผันแปรของขอ มูล ที่เก็บ
จากภาคสนามกับการผันแปรรวมของแบบจําลอง สูงกวา .05 ซึ่งถื อ วาแบบจําลองนี้อ ยูใน
ระดับที่เขากันไดไมดี จึงไดทําการปรับปรุงแกไขแบบจําลองใหดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงแบบจําลอง
ตามดั ชนี การดั ดแปลง โดยการลากเส น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรประจั ก ษ เช น
DEVOWORK กับ JOBBENTH, BOSSFAV กับ INFROM เปนตน ซึ่งไดผลลั พธโดยรวม
ปรากฏดัง ภาพ2

ภาพ 2 แบบจําลองโครงสรางหลังการปรับปรุงแสดงคา Standardized Solution
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สรุปการประเมินภาพรวมการเขากันไดดีของแบบจําลองหลังการปรับปรุงไดคาสถิ ติ
การเขากันไดดีของแบบจําลองกับขอมูลเปนไปตามหลักเกณฑทางสถิติของโปรแกรมลิ สเรล
โดยพิจารณาไดจากคาสถิติเปรียบเทียบกอ นการปรับปรุงแบบจําลองและหลั งการปรับปรุง
แบบจําลอง รายละเอียดแสดงตามภาพ 3

ภาพ 3 ผลการวิเคราะหแบบจําลองหลังการปรับปรุงในรูปแบบคาที (t-value)
จากภาพ 3 แสดงใหเห็นวา ประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของครู ขึ้นอยูกับคุณลักษณะสวน
บุคคลของครู การเมืองในองคกร พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร และสมรรถนะสวนตนของครู
ผลการวิเ คราะห พบวา การเมือ งในองค มีอิ ทธิ พลทางตรงและทางอ อ มที่ มีผ ลต อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของครู มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ค วามเชื่ อ ถื อ ได สูง ที่ สุ ด รองลงมา
ตามลําดับคือ คุณลักษณะสวนบุคคลของครู พฤติกรรมการใชอํานาจผูบริหาร และ สมรรถนะ
สวนตนของครู ทั้งนี้จะเห็นไดวา การเมืองในองคกร พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร มี
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ผลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สวนขวัญและกําลังใจของครู
ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู (ตาราง 1)
ตาราง 1 ผลรวมอิทธิพลทางตรงและทางออมของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
อิทธิพลของตัวแปร
ทางตรง
ทางออม
ผลรวม
คุณลักษณะสวนบุคคลของครู
0.17
0.17
การเมืองในองคกร
0.15
0.07
0.22
พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร
0.09
0.06
0.15
สมรรถนะสวนตนของครู
0.14
0.14
ขวัญและกําลังใจของครู
จะเห็ น ได ว า อิ ท ธิ พ ลการเมื อ งในองค ก ร พฤติ ก รรมการใช อํ า นาจของผูบ ริ ห าร
สมรรถนะสวนตนของครูคุณลักษณะสวนบุคคลของครู มีผลตอ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครู
ขอคนพบ
อิทธิพลการเมืองในองคกร พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สมรรถนะสวน
ตนของครู และขวัญกําลังใจของครู ที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มีขอ คนพบ
ดังนี้
(1) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ขึ้นอยูกับคุณลั กษณะสวนบุคคลของครูมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การเมืองในองคกร สมรรถนะสวนตนของครู พฤติกรรมการใชอํานาจของ
ผูบริหาร โดยการเมืองในองคกร และพฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหารมีผลทั้งทางตรง
และทางออม สวนขวัญและกําลังใจของครูกลับไมมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
(2) คุณ ลั ก ษณะส ว นบุค คลของครู ที่ มี อิ ท ธิพ ลอย างมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติต อ การ
ปฏิบัติงานของครู คือ ระยะเวลาที่มีประสบการณการสอน (ป) ซึ่งสัมพันธไปในเชิงบวก โดย
คุณลักษณะสวนบุคคลของครูนี้จะสงผลเฉพาะทางตรงตอ การปฏิบัติงานของครู คือ ครูที่มี
ประสบการณการสอนมากจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกวา
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(3) การเมืองในองคกร ที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติตอ การปฏิบัติงานของครู
คือ การประจบเจานาย ซึ่งมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ อ มตอ การปฏิบัติงานของครู โดยมี
ผลทางออมผานพฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร และสมรรถนะสวนตนของครู
(4) สมรรถนะสวนตนของครู ที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติตอ การปฏิบัติงาน
ของครู คือ ความสามารถในการควบคุมนักเรียน และความเชื่อ มั่นในการแกไขปญ หาการ
เรียนของนักเรียน โดยสงผลเฉพาะทางตรงตอการปฏิบัติงานของครู
(5) พฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหาร ที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติตอ การ
ปฏิ บั ติ ง านของครู คื อ การใช อํ า นาจในการว า กล า วตั ก เตื อ น และการสนั บ สนุ น การ
ปฏิ บั ติ ง านของครู โดยมี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม โดยทางอ อ มมี อิ ท ธิ พ ลผ า น
สมรรถนะสวนตน
การอภิปรายผล
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ขึ้นอยูกับ คุณลั กษณะสวนบุคคลในแงของการมี
ระยะเวลาในการมีประสบการณในการสอนเปนเวลานาน โดยยิ่งมีประสบการณมานานยิ่ง
สง ผลให มีป ระสิท ธิผ ลการปฏิ บัติ งานของครูมี มากขึ้ น ในขณะเดีย วกั นยั งต อ งขึ้น อยู กั บ
การเมืองในองคกร โดยเฉพาะการประจบเจานาย ซึ่งในที่นี้เปนการสื่อ ถึ งพฤติกรรมในการ
คลอยตามผูบริหาร และขึ้นอยูกับพฤติกรรมการใชอํ านาจของผูบริหารซึ่งมีทั้งการใชอํ านาจ
ในการวากลาวตักเตือนและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู คือ มีทั้งการควบคุมและการ
สนับสนุน ซึ่งสิ่งเหล านี้จะสงผลใหครูมีสมรรถนะสวนตนที่ดี คือ มีความสามารถในการ
ควบคุ ม นั ก เรี ย น ความเชื่ อ มั่ น ในการแก ป ญ หาการเรี ย นของนั ก เรี ย น ซึ่ ง จะส ง ผลต อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในทางที่ดีตามไปดวย
ขอ ค นพบดัง กล า วสอดคล อ งกับ แนวคิ ด ที่ว า เมื่ อ ครู ไ ดทํ า หน า ที่ การบริ ห ารงาน
รวมกับผูบริหาร แสดงออกถึ งการมีความรูค วามสามารถในการทํางานที่มีความเชี่ยวชาญ
สามารถวิเคราะหสภาพการเรียนของนักเรียน มีทักษะในการสอนและสามารถประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน สามารถสรางนวัตกรรมผลงานที่เปนแบบอยางใหกับนักเรียนและเพื่อ น
รวมงาน (George & Jones, 1999) ครูยังใชความรูประสบการณการสอน จัดกระบวนการเรียน
การสอนใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (Zeichner, 2000) นอกจากนี้
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะครูผูสอน
เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการสราง การนําไปใช และการประเมินผลการเรียนการสอน
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บุคลิกภาพและความสามารถของครูก็มีความสําคัญ ตอ การเรียนรูของผูเรียน ประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษามีค วามสัมพั นธส อดคล อ งกับคุ ณภาพของครู หากวา ครูมี คุณภาพในการ
ปฏิบัติงานดี การศึกษาของผูเรียนก็จะดีตามไปดวย (Wilson, Floden & Ferrini - Mundy,
2001; Curry & Kadasah, 2002)
ขอเสนอแนะ
จากผลของการวิ จั ย พบว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของครู ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะตอผูบริหารโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1)ใหความสําคัญกับประสบการณในการสอนครูโดยการจัดเปนกิจกรรมกรรมการ
เรียนรูแลกเปลี่ ยนประสบการณ และสังเคราะหขอ มูล ที่ไดจากครูที่มีประสบการณมานาน
ถายทอดเปนองคความรูแกครูรุนใหมๆไปใชปฏิบัติตอ ๆไป ทั้งนี้เนื่อ งจากผลของการวิจัย
พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลของครูในสวนของประสบการณในการสอนมีผลทางตรงตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้สะทอนใหเห็นวาครูที่มีประสบการณในการสอนมา
เปนระยะเวลานานๆจะมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอ ยางมาก อยางไรก็ตามการจะ
คัดเลือกครูที่มีประสบการณมานานมาสอนนักเรียนเปนหลักนั้นทําไดยาก ดังนั้นใหผูบริหาร
ควรใหความสําคัญ ของครูที่ มีประสบการณมาเปนเวลานานเหล านี้ ให บรรดาครูเหล านี้ มี
โอกาสถายทอดเทคนิคตางๆในการสอนนักเรียนแกครูที่มีประสบการณนอ ย โดยการจัดเปน
กิจกรรมกรรมการเรี ยนรู แลกเปลี่ ยนประสบการณ และสัง เคราะหข อ มู ล ที่ ได จากครูที่ มี
ประสบการณมาถายทอดเปนองคความรูใหครูที่มีประสบการณนอ ยสามารถนําไปใชปฏิบัติ
ไดตอไป
(2) สงเสริมบรรยากาศในองคกร โดยเฉพาะการเมือ งในองคกรนั้น ควรสงเสริม ให
ครูมี พฤติก รรมในการคล อ ยตามผู บริ หารเปน การสรา งความสั มพั นธ ที่ดี ระหว างครู และ
ผูบริหาร
(3) วิธีการใชอํานาจของผูบริหารที่เอื้อตอประสิทธิการปฏิบัติงานของครู คือ มีการใช
อํานาจทั้งในการวากล าวตักเตือ นครูเมื่อ ปฏิบัติไมถู กตอ งตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ
และในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู คือมีทั้งการควบคุมและการสนับสนุน
(4) ควรสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู ในดานตอไปนี้ คือ จัดหาสื่อ วีดีทัศนในการ
เรี ยนการสอน สนั บสนุน ให ค รูพ านั กเรีย นไปชมนิท รรศการ สนั บสนุน ใหค รูทํ าผลงาน
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วิชาการ สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และสนับสนุนใหครูเขาอบรมเพื่อ เลื่ อ น
วิทยฐานะ
(5) สงเสริมใหครูมีโอกาสพัฒนาสมรรถนะสวนตนที่ดี คือ ตอ งมีความสามารถใน
การควบคุมนักเรียน ซึ่งไดแก การควบคุมไมใหนักเรียนคุยกัน ใหตั้งใจเรียน ไมใหชกตอ ย
ไมใหหนีเรียน ตลอดชวยกันทํางานตามที่ครูสั่ง และครูตอ งมีความเชื่อ มั่นในการแกปญ หา
การเรียนของนักเรียน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในทางที่ดีตามไปดวย
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