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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ใน 7 ดา้น คือ อ านาจการให้รางวลั 
อ านาจบงัคบั อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจข่าวสาร และ อ านาจ
การติดต่อเช่ือมโยง และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 จ านวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.93 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การทดสอบค่าเอฟ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า  

ระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 อยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thematic paper were to study the level of the authority 
implementation of the administrators of the basic educational institutes under the Secondary 
Educational Service Area Office 31 in 7 aspects namely authority in giving rewards, authority in 
ordering, authority along with law, referenced authority, experts, information, and connection, 
and to compare the level of the authority implementation of the administrators as above-
mentioned 7 aspects. The research samples were 338 teachers. The research instruments were a 
constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability of 0.93. The statistics used for the 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F–test. 
 
 The results of the research were as follows:  
 The level of authority implementation of the administrators of the basic educational 
institutes under the Secondary Educational Service Area Office 31 was high in every aspect, the 
comparison on the level of the authority implementation of the administrators classified by 
educational background was not statistically significant different, and the comparison on the level 
of the authority implementation of the administrators classified by sizes of school expressed that 
the difference was statistically significant at 0.01.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2539 ก่อให้เกิดกระแส
ของการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาซ่ึงแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประการ คือ ประการแรก
ปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู้ ประการท่ีสองปฏิรูประบบการจดัการศึกษาให้เป็นระบบการ
จดัการศึกษาตลอดชีวิต ประการท่ีสามการปฏิรูปการศึกษาฝึกหัดครู ประการท่ีส่ีปฏิรูประบบการ
บริหารจดัการศึกษาส าหรับระบบบริหารทางการศึกษาของรัฐ ได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดมี้การตรากฎหมายแม่บทในการบริหารจดัการศึกษาของชาติ อนัจะ
น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของไทย 1 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคลนั้น
นบัเป็นทรัพยากรทีมีค่ามากท่ีสุด ทรัพยากรเหล่าน้ีถา้หากไดรั้บการศึกษาสูงจะช่วยพฒันาประเทศ
ใหเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วดว้ยเหตุน้ีทุกชาติจึงมีความพยายามท่ีจะจดัการศึกษาให้ประชาชน
ในชาติได้รับการศึกษาท่ีสูงท่ีสุด การพฒันาของประเทศได้ด าเนินการไปตามแผนท่ีก าหนดให้
มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการพฒันาหรืออาจกล่าวไดว้า่มุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ัน่เอง เป้าหมาย
ดงักล่าวจะส าเร็จลงไดจ้ะตอ้งอาศยัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ ในการพฒันา และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ.2555-2559 จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีกรอบทิศ
ทางการพฒันาประเทศในระยะปานกลางภายใตส้ถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งภายนอก
และภายในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพฒันาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นตอ้ง
ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนผลการพฒันาประเทศในระยะท่ีผา่น
มาสะทอ้นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ
ประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว ทั้งมีความเส่ียงในหลายมิติท่ีอาจท าให้ปัญหา
ต่างๆ รุนแรงมากข้ึน การพฒันาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุม้กนั
ของประเทศใหเ้ขม้แขง็ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหส้ามารถปรับตวัรองรับ 

                                                 
1รุ่ง แก้วแดง, รำยงำนสภำวะกำรศึกษำไทย ปี 2541 : วิกฤติและโอกำสในกำรปฏิรูป 

กำรศึกษำและสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2542), หนา้ 3. 



 2 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่คง กรอบแนวคิดการพฒันาประเทศในระยะ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ฉบบัท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีฉบบัท่ี 8-10 โดยยงัคงยึดหลกัการปฏิบติัตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคส่วน ทุก
ระดบั ยึดแนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี  “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มีการ
เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตวัคน สังคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และ
การเมือง เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกนั ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคมในกระบวนการพฒันาประเทศ2 

องค์การหรือหน่วยงานประกอบด้วยบุคคลท่ี ร่วมกันด า เ นินกิจการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีตั้ งไวโ้ดยมีผูบ้ริหารเป็นผูน้ าองค์การ ท าหน้าท่ีก าหนดบทบาท
อ านวยการประสานงานให้สมาชิกท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สถานศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจดัการศึกษาให้แก่เยาวชน ให้เป็นผูท่ี้มี
คุณลกัษณะ ดงัท่ีก าหนดไวใ้นจุดหมายของหลกัสูตรของแต่ละระดบั สถานศึกษาจึงเป็นองค์การ
เพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์หล่อหลอมให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ ภารกิจของสถานศึกษาดงักล่าว จะประสบผลส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ ยอ่มข้ึนอยูก่บั
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส าคญั ซ่ึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะสะทอ้นให้
เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร งานในสถานศึกษา ดงัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราท่ี 36 กล่าวว่าให้สถานศึกษาด าเนินกิจการไดโ้ดยอิสระ สามารถพฒันา
ระบบบริหารและการจดัการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีความเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษา3  

                                                 
2ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559, (กรุงเทพมหานคร : ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2554), หนา้ 6-7. 

3กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ 
พ.ศ.2545, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 11. 
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ผูบ้ริหารคือผูน้ าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผูบ้ริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการบริหาร บทบาทหน้าท่ี ความส าคญัของการบริหารสถานศึกษา ต้องมีความรู้
เก่ียวกบัแนวคิด หลกัทฤษฎีการบริหารการศึกษา พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกตใ์ช้
ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีความรอบรู้เก่ียวกบัการจดัการ โครงสร้าง 
กลยุทธ์การบริหารการศึกษาให้กะทดัรัดและมีคุณภาพ โดยยึดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มี
ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการสร้างหลกัมนุษยสัมพนัธ์ มีความเป็นผูน้ า รู้วิธีการปรับเปล่ียน
และพฒันาองค์การให้น าสมยัทนัเหตุการณ์อยู่เสมอ สามารถคิดวิเคราะห์และเขา้ใจปัญหาการ
บริหารสถานศึกษาท่ีส าคญัสุด ผลการจดัการศึกษาจะเป็นอยา่งไรนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษา ซ่ึงการท่ีสถานศึกษาจะด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ เช่น ผูบ้ริหาร ครู ชุมชน และผูป้กครองนกัเรียน 
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัการให้
สถานศึกษาบรรลุจุดหมายของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหาร คือ 
กลไกส าคญัในการด าเนินงานของสถานศึกษา4  

ในระบบของการบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร คือ กลไกส าคญัท่ีท าให้การด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้บรรลุเป้าหมายไดน้ั้น ข้ึนอยู่
กบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเป็นส าคญั ทั้ งน้ีเพราะผูบ้ริหารเป็นผูมี้อ  านาจและหน้าท่ีในการ
ก าหนดนโยบายและตดัสินใจในระดบัสถานศึกษาวา่ ภายใตเ้ง่ือนไขของทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
สถานศึกษาควรด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์5  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีความตระหนกั เขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิหนา้ท่ีและอ านาจ เพื่อช่วย
ใหส้ามารถปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายได้ อ านาจแต่ละรูปแบบท่ีผูบ้ริหารใชน้ั้น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะตอบสนองต่ออ านาจแต่ละแบบในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นจะตอ้งทราบวา่ ตนมี
อ านาจและใช้อ านาจท่ีสอดคล้องกบัภารกิจและสมาชิกในองค์การนั้น ๆ โดยไดมี้การศึกษาและ
จดัล าดบัการใชพ้ลงัอ านาจในการปฏิบติังานของผูน้ าทางการศึกษาไวด้งัน้ี อ านาจตามกฎหมายและ
อ านาจความเช่ียวชาญ เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับผูน้ าทางการศึกษา อ านาจจากการบงัคบัมีความ
จ าเป็นน้อยท่ีสุด เพราะเป็นอ านาจท่ีใช้แล้วจะเกิดการต่อต้านจากผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชามากท่ีสุด 

                                                 
4ธงชยั สันติวงค์, องค์กำรและกำรบริหำร, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พานิช, 2535), หนา้ 5. 
5ธงชยั สันติวงค์ และชยัยศ สันติวงค์, พฤติกรรมในองค์กำร, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพานิช , 2533), หนา้ 76. 
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ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้อ านาจของตนอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่มีหลายโรงเรียนท่ีประสบปัญหาในการ
บริหารงานดา้นบุคลากร ซ่ึงส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการใช้อ านาจบริหารงานท่ีไม่เหมาะสมของ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา กล่าวคือ มีการใช้อ านาจการบงัคบับญัชาท่ีเขม้งวด มีการน าขอ้กฎหมาย
หรือระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้อยา่งพร ่ าเพร่ือ มีการท างานท่ีเร่งรีบ เพื่อให้ทนัต่อการประเมิน
ตรวจสอบและมุ่งเน้นผลงานมากเกินไป บางรายใช้อ านาจตามอารมณ์ และความพึงพอใจของ
ตนเอง นอกจากน้ีผูบ้ริหารบางคนยงัสร้างอิทธิพลกบัตนเอง โดยค านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของ
บุคคลในกลุ่มตน ไม่ยึดหลกัผลประโยชน์ขององค์กรและไม่ยึดหลกัคุณธรรม เช่น การพิจารณา
ความดีความชอบประจ าปี เป็นตน้ จึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ในหน่วยงาน ท าให้บรรยากาศการ
ท างานไม่สดช่ืนส่งผลกระทบต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัของบุคลากร 

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีจ านวน 50 โรงเรียน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกดั
ให้ประสบผลส าเร็จอนัจะส่งผลให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 7 ดา้น คือ อ านาจการ

ให้รางวลั อ านาจบงัคบั อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจข่าวสาร 
และ อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และ 
เปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้นนั้น จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
จากผลการวิจยัของ พิกุล ดีพิจำรณ์ และของ คมกริช วงศำโรจน์ ซ่ึงศึกษาระดบัการใช้

อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้นแตกต่างกนั และผลการวิจยัของ สัญชัย ฉลำดคิด มีการ
เปรียบเทียบระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้นจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั ดงันั้นการวจิยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใน 7 ดา้น คือ อ านาจการให้รางวลั อ านาจบงัคบั อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง 
อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจข่าวสารและ อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาด
สถานศึกษามีความแตกต่างกนั 
  

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
การศึกษาวจิยั เร่ือง “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการ
ศึกษาวจิยัไว ้ดงัน้ี  

1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 31 จ านวน 2,866 คน  

1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

   1.1 วฒิุการศึกษา ไดแ้ก่ 1) ปริญญาตรีและต ่ากวา่ และ 2) สูงกวา่ปริญญาตรี 
   1.2 ขนาดสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษาขนาดเล็ก 2) สถานศึกษาขนาดกลาง 

 3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ประกอบ ดว้ย 7 ดา้น  
  2.1 ดา้นอ านาจการใหร้างวลั 
  2.2 ดา้นอ านาจบงัคบั 
  2.3 ดา้นอ านาจตามกฎหมาย 
  2.4 ดา้นอ านาจอา้งอิง 
  2.5 ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ 
  2.6 ดา้นอ านาจข่าวสาร 
  2.7 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 50 โรง 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
กำรบริหำร หมายถึง กระบวนการของการท างานให้ส าเร็จ โดยใชบุ้คคลอ่ืนบุคคลจะไม่ใช่

ผูบ้ริหาร ถา้หากวา่ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในกระบวนการของการท างานให้ส าเร็จโดยใชบุ้คคล
อ่ืน การบริหาร เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน โดยมีลกัษณะเป็นการท างานร่วมกนัของกลุ่ม
บุคคลในหน่วยงานเดียวกนัเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ท่ีไดว้างไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด การ
บริหารเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงานนั้นๆ การบริหารจึงเป็นเร่ืองของผูบ้ริหาร
หรือผูน้ ากลุ่มโดยเฉพาะ 

อ ำนำจ หมายถึง ความสามารถในการผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้าน
ความคิดเห็น ทศันคติ ความตอ้งการ หรือค่านิยมของบุคคลอ่ืนใหเ้คล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการผลกัดนั
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านความคิดเห็น ทศันคติ ความตอ้งการ หรือค่านิยมของ
บุคคลอ่ืนใหเ้คล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีตอ้งการซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ   

ด้ำนอ ำนำจกำรให้รำงวลั หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารสามารถใหผ้ลตอบแทนเป็นรางวลัหรือ
ก าลงัใจ เช่น โอกาสการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก้าวหน้า การให้เงิน 
ส่ิงของ สวสัดิการในการท างาน รวมถึงการยกยอ่ง สรรเสริญ และชมเชย 

ด้ำนอ ำนำจบังคับ หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ยอมปฏิบติัตาม อนัเน่ืองจากกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั และการขู่บงัคบัให้ปฏิบติั ถา้ไม่ปฏิบติัจะมีการ
ลงโทษทางวนิยัตามอ านาจของผูบ้ริหารแลว้แต่กรณี คือ ตกัเตือน ตดัเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลด
ออก และไล่ออก 

ด้ำนอ ำนำจตำมกฎหมำย หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีใชก้ฎระเบียบหรือขอ้กฎหมาย
ท่ีระบุไวช้ดัเจน เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามสิทธิหน้าท่ี ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของ
กลุ่ม เป็นท่ียอมรับกันว่าเป็นส่ิงท่ีถูกท่ีควรแก่การปฏิบติัตาม โดยสามารถมีอิทธิพลเหนือเขา
เหล่านั้นได ้

ด้ำนอ ำนำจอ้ำงอิง หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่าทางท่ีประทบัใจ
ในการพดู การแต่งกาย มีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีแสดงถึงคุณธรรมและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีสามารถ
ท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว เป็นพวกเดียวกบัผูบ้ริหาร มีความภาคภูมิใจ
ในตวัผูบ้ริหาร เกิดความรักและศรัทธา ตลอดจนมีความปรารถนาเอาเป็นแบบอยา่ง 

ด้ำนอ ำนำจควำมเช่ียวชำญ หมายถึง อ านาจท่ีเกิดจากความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล ท่ี
ผูบ้ริหารมีความรู้ทางการบริหาร มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติัมีประสบการณ์และความช านาญ
ในงานท่ีรับผดิชอบ มีความศรัทธาให้ค  าแนะน า ช้ีแจงไดถู้กตอ้งและสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที
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การสร้างอ านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญและวิธีใช ้คือ ผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญจะมีอิทธิพลต่อผูต้าม
มิใช่เง่ือนไขเพียงพอท่ีจะมีอิทธิพลต่อผูต้ามได ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับความเช่ียวชาญนั้นต่อเม่ือผู ้
เป็นแหล่งขอ้มูลและค าแนะน าท่ีเช่ือถือได ้

ด้ำนอ ำนำจข่ำวสำร หมายถึง อ านาจท่ีเกิดจากผูบ้ริหาร มีความรอบรู้ ข่าวสาร หรือขอ้มูลท่ี
มีคุณค่า แสวงหาข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่ครู มีความรอบรู้ข่าวสาร หรือขอ้มูลในสภาวะ
แวดลอ้มของงานในเร่ืองทัว่ๆไปอยา่งกวา้งขวาง เป็นแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งดีท่ีครูตอ้งการ นอกจากน้ี
เป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์ตลอดจนสามารถควบคุมข่าวสารนั้น และสามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 

ด้ำนอ ำนำจกำรติดต่อเช่ือมโยง หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารเป็นผูมี้เส้นสายเก่ียวข้องกับ
บุคลากรท่ีมีอ านาจหรือบุคคลท่ีมีความส าคญัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร สามารถท าให้คนอ่ืน
ตอ้งปฏิบติัตาม เพราะตอ้งการไดรั้บความพอใจหรือหลีกเล่ียงความล าบากใจอนัเกิดจากอ านาจการ
ติดต่อเช่ือมโยงน้ี 

สถำนศึกษำ หมายถึง หน่วยงานท่ีให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทางดา้น
กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีกระบวนการพฒันาให้ความรู้ ยึดความเสมอภาค เน้ือหา
หลักสูตร ค านึงถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็น
จุดหมายปลายทาง 

ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  

วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

ปริญญำตรีและต ่ำกว่ำ หมายถึง ระดบัการศึกษาย่อยในการอุดมศึกษา ต่อเน่ืองจากชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สูงกว่ำปริญญำตรี หมายถึง คือปริญญาทางการศึกษาท่ีมอบใหแ้ก่บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษา
ท่ีแสดงถึงการเรียนรู้หรือการศึกษาซ่ึงลงลึกในขอบเขตการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงหรือในส่วนของ
อาชีพนั้นๆภายในขอบเขตของการศึกษา 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติัราชการในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 15 ปี 
หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติัราชการนอ้ยกวา่ 15 ปี , 2 ) ประสบการณ์การท างาน 15 – 25 ปี 
หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติัราชการ 15 – 25 ปี , 3) ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 25 ปี 
หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติัราชการมากกวา่ 25 ปี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 50 โรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 ท าให้ทราบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 7 ดา้น คือ 

อ านาจการใหร้างวลั อ านาจบงัคบั อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจ
ข่าวสารและ อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 และ 
เปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้นนั้น จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา 

1.6.2 ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาระดบัการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  

1.6.3 สามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ประกอบการพิจารณาระดับการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2555 มีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.4 การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
พฒันาการของทฤษฎีในการบริหารการศึกษา 
ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์  คงเที่ยง ไดศึ้กษา ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร วา่มีจุดเร่ิมตน้

มาจากการกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดา้นสังคมศาสตร์ ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เช
สเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด,เอลตนั มาโย และเอฟ เจ รอธลิสเบอร์เกอร์ไดเ้ปิดทศันะใหม่แห่งการศึกษา 
การบริหาร แต่สงครามได้ผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์สังคมหันเหไปจากการทดลองใน
หอ้งปฏิบติัการไประยะหน่ึง ในระยะนั้น นกัจิตวทิยา นกัสังคมวิทยา และนกัมานุษยวิทยาก็ตอ้งเขา้
จดัการกบัปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีรุมเร้าเขา้มา เม่ือสงครามส้ินสุด นกัคน้ควา้เหล่าน้ีก็หันมาศึกษา
เร่ืองราวเก่ียวกบัการบริหารอย่างจริงจงัอีกคร้ังหน่ึง ในปี 1947 มีการประชุมแห่งชาติของ
ศาสตราจารยแ์ห่งการบริหารการศึกษา (National Conference of Professors of Educational 
Administration NCPEA) ซ่ึงการประชุมในคร้ังนั้น ท่ีประชุมไดต้ระหนึกถึงการพฒันาทางดา้น
สังคมศาสตร์ และในปี 1950 มีโครงการร่วมมือระหวา่งกนัในการบริหารการศึกษา (Cooperative 
Program in Eductational Administration CPEA) เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหาร
การศึกษา แต่การปฏิบติังานในคร้ังกระนั้นก็มิไดค้น้พบอะไรท่ีเก่ียวกบัทฤษฏีการบริหารมากนกั 
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ต่อมา บรรดาสมาชิก NCPEA เสนอแนะให้ท่ีประชุมสนับสนุนการเขียนหนังสือท่ีรายงาน
ผลการวจิยัส่ิงท่ีคน้พบเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา และในปี 1954 โรอลัด ์แคมป์เบล และ เกร๊ก รัส
เซลไดร่้วมกนัเป็นบรรณาธิการหนงัสือช่ือ Administrative Behavior in Education แต่ปรากฎวา่ ใน
บรรดาผูเ้ขียนจ านวน 14 คน ท่ีเขียนเร่ืองลงหนงัสือเล่มน้ี ไดพ้บวา่ หนงัสือเล่มน้ียงัขาดทฤษฎีการ
บริหาร ท าให้เกิดช่องว่างใหญ่โตในระหว่างความรู้เก่ียวกบัการวิจยัดา้นพฤติกรรมการบริหาร     
การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซ่ึงเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจดัการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมี
หลกัเกณฑ์และทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได ้อนัเกิดจาการคน้ควา้เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหาร โดยลกัษณะน้ี การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซ่ึงอยูก่ลุ่มเดียวกบัวิชา
จิตวทิยา สังคมวทิยา และรัฐศาสตร์ แต่ถา้พิจารณาการบริหารในลกัษณะของการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยั
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะของผูบ้ริหารแต่ละคน ท่ีจะ ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
ซ่ึงเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลกัการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบติังานเพื่อให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม การบริหารก็จะมีลกัษณะเป็นศิลป์ (Arts)  

ปัจจยัการบริหาร มี 4 อยา่ง ท่ีเรียกวา่ 4Ms ไดแ้ก่  
1. คน (Man)  

  2. เงิน (Money)  
  3. วสัดุส่ิงของ(Materials)  
  4. การจดัการ (Management)  
 ขอ้จ ากดัทางการบริหาร  
  1. สถานภาพทางภูมิศาสตร์  
  2. ประชากร  
  3. ทรัพยากร  
  4. ลกัษณะนิสัย และความสามารถของคนในชาติ  
  5. ความเช่ือถือและความศรัทธา  
  6. ขนมธรมเนียมและประเพณี  
  7. ค่านิยมและอุดมการณ์ทางสังคม  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีกบัแนวปฏิบติัทางการบริหารการศึกษา 
การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม จ าเป็นจะตอ้งมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน การบริหารการศึกษาก็

เช่นเดียวกนั หากนกับริหารการศึกษาบริหารงานไป โดยมิไดใ้ช้ทฤษฎีเขา้มาช่วยในการคิดและ
ตดัสินใจ ก็หมายความวา่ เขาด าเนินการไปโดยอาศยัประสบการณ์ดั้งเดิม อาศยัสามญัส านึก ท่ี
เรียกวา่ Common sense หรือท่ีเรียกวา่ ใชก้ฎแห่งน้ิวหวัแม่มือ (Rule of Thumb) ลองเดา ๆ ดู วา่หาก
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ท าอยา่งน้ีแลว้ ผลจะออกมาเป็นอยา่งไร หากถูกตอ้งก็ดีไป หากผิด ก็ถือวา่ ผิดเป็นครู แลว้ลองท า
ใหม่ โดยไม่ยอมท าผิดซ ้ าในลกัษณะเดิมอีก เป็นตน้ น่ีเป็นการลองผิดลองถูก (Trial and Error) 
นัน่เอง การคิดและแกไ้ขปัญหาดว้ยสามญัส านึกเช่นน้ี เป็นการกระท าอยา่งไม่มีหลกัการ เป็นการ
มองในแง่มุมแคบ ๆ หรือผูกติดอยู่กบัแนวทางใดแนวทางหน่ึงแต่เพียงอย่างเดียว อาจจะท าให้
ตดัสินใจผิดพลาดได้โดยง่ายในทางตรงกนัข้าม หากผูบ้ริหารการศึกษาบริหารงานโดยอาศยั
หลกัการและทฤษฎีการบริหาร (การบริหารการศึกษา) เป็นหลกัหรือเป็นพื้นฐานในการคิด พิจารณา
และตดัสินใจแลว้ ก็จะท าใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีทิศทางท่ีตรงแน่วไปในทางใดทางหน่ึงท่ี
พึงประสงค์ ไม่สะเปะสะปะ เม่ือจะตดัสินใจ ก็มีหลกัการ และทฤษฎีเขา้มาสนบัสนุน วา่ส่ิงท่ีจะ
ตดัสินใจกระท าลงไปนั้น ไดเ้คยมีผูป้ฏิบติัและกระท าซ ้ า ๆ ในลกัษณะเดียวกนันั้นมาแลว้มากมาย 
และเขาก็ท าไดถู้กตอ้งและเป็นผลดีดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้น เม่ือเราปฏิบติั หรือตดัสินใจในลกัษณะ
อยา่งเดียวกนันั้นบา้ง ก็น่าจะไดรั้บผลดีหรือท าไดถู้กตอ้งเช่นเดียวกนั 

สาเหตุท่ีท าใหบ้ริหารลม้เหลว ยอ่มตอ้งมีสาเหตุ ซ่ึงอาจแยกไดด้งัน้ี  
1. ความลม้เหลวทางดา้นความรู้ (Knowledge Failurds) ความลม้เหลวในเร่ืองต่าง ๆทั้ง

ทางดา้นนโยบายและวิธีการปฏิบติั ความรู้ทางเน้ือหาวิชาท่ีจ  าเป็นตอ้งศึกษาไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์
ของการศึกษาตลอดจนขาดความรู้ทางดา้นกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑต่์าง ๆ  

2. ความล้มเหลวทางด้านส่วนบุคคล (Personality Faliures) ความลม้เหลวทางด้าน
บุคลิกภาพส่วนบุคคลมีความส าคญัพอ ๆ กบัความลม้เหลวทางดา้นความรู้ ความลม้เหลวทางดา้น
บุคลิกภาพมีสาเหตุมาจากขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ท าให้ไม่มีความสามารถในการตดัสินใจ 
เพราะเกิดความกลวัวา่จะเกิดความผดิพลาด ผูบ้ริหารบางคนขาดความสามารถในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ไม่กระจายความรับผดิชอบใหก้บัผูร่้วมงานและไม่สามารถวเิคราะห์และประเมินผูร่้วมงานได ้

ปัญหาของผูบ้ริหาร ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลในองคก์ารไม่เพียงแต่จะเป็นผลต่อบุคคลขา้งเคียง
แลว้ และชุมชนดว้ยปัญหาเหล่าน้ีไดแ้ก่  

1. ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่งของบุคลในองคก์าร (Typical Problem)  
2. ปัญหาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงานในองค์การ (The Problem of 

interelationship)  
3. ปัญหาเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร ทั้งดา้นเอกสารและค าพูดของบุคคลในองคก์าร (The 

Problem of conmmunication)  
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4. ปัญหาดา้นการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (The Problem of Change) 1 
ความหมายของการบริหาร 
มีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ การบริหาร (Administration) ไวม้ากมายและแตกต่างกนัไป

ตามแนวทางท่ีนกับริหารแต่ละคนไดศึ้กษาไว ้เช่น 
เจริญผล สุวรรณโชติ กล่าววา่การบริหาร หมายถึง กระบวนการของสังคมอยา่งหน่ึงท่ีเกิด

ข้ึนกบักลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมกนัเพื่อกระท ากิจกรรมอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งเพื่อให้บรรลุ
ถึงจุดหมายตามท่ีไดก้ าหนดไว ้2 

ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเทีย่ง กล่าววา่ การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบติัการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ลกัษณะเด่นท่ีเป็นสากลของการ
บริหาร คือ  

1. การบริหารตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  
2. ตอ้งอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบส าคญั  
3. ตอ้งใชท้รัพยากรบริหารเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน     

 4. ตอ้งมีลกัษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม  
5. ตอ้งเป็นการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งกลุ่มบุคคล 2 คนข้ึนไป  
6. ตอ้งอาศยัร่วมมือร่วมใจเพื่อใหภ้ารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์      
7. เป็นการร่วมมือด าเนินการอยา่งมีเหตุผล  
8. มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
9. การบริหารไม่มีตวัตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์3   
วโิรจน์ สารรัตนะ กล่าววา่ การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ขององคก์าร โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญัประกอบดว้ย การวางแผน(Planning) การจดั
องคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 4  

                                                 
1ปราชญา กล้าผจัญและสมศักด์ิ  คงเท่ียง,  หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 3-7. 
2เจริญผล สุวรรณโชติ, ทฤษฎกีารบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรไทย,2544), หนา้ 232. 
3ปราชญา กลา้ผจญัและสมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, 

หนา้ 4. 
4วโิรจน ์สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลกัการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็น และบทวิเคราะห์

, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2546), หนา้ 1. 
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ในท านองเดียวกนัเฮอร์เซย,์ แบลนชาร์ด และจอห์นสัน ให้ความหมายไวว้า่ การบริหาร
เป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของบุคคลและกลุ่มบุคคล 5  

ธงชัย สันติวงค์ กล่าววา่ การบริหารเป็นงานของหวัหนา้หรือผูน้ าท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อให้
กลุ่มต่างๆ ท่ีมีคนหมู่มากมาอยูร่วมกนัและร่วมกนัท างานเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้นส าเร็จผลและ
ไดป้ระสิทธิภาพกล่าวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดย
อาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การน า และการควบคุม ซ่ึงมี
บุคคลและหรือกลุ่มบุคคลร่วมกนัด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้6 

ความส าคญัของการบริหาร 
การบริหารเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของ

องคก์ารท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จของการท ากิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  
ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์  คงเที่ยง กล่าวว่า การบริหารมีความส าคญัและมีบทบาท

ส าคญัคือ  
1. ท าหนา้ท่ีใหข้อ้ยติุทัว่ไป (Generalization)  

 2. ก่อให้เกิดการวิจยัทางดา้นบริหารการศึกษา มีการทดสอบความเป็นไปไดข้องทฤษฏี 
และเม่ือตั้งเป็นทฤษฎีข้ึนมาไดแ้ลว้ ก็เป็นเคร่ืองช่วยช้ีน าในการปฏิบติังาน หรือก่อให้เกิดการพฒันา
งานใหม่ ๆ ข้ึนมา  
 3. การมีทฤษฎีบริหารการศึกษาข้ึนมาใช ้ ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูศึ้กษา ท าให้ไม่
จ  าเป็นจะตอ้งไปจดจ าขอ้มูล หรือขอ้ความต่าง ๆ มากมาย เพียงแต่จ าหลกัการหรือทฤษฎีต่าง ๆ 
เหล่านั้นได ้ก็นบัวา่เป็นการเพียงพอแลว้  
 ดงันั้น ผูบ้ริหารการศึกษาทั้งหลาย จะตอ้งเป็นนกัปฏิบติัท่ีสนใจปัญหาและเหตุการณ์อยา่ง
เฉพาะเจาะจงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร ตอ้งตีความ วิเคราะห์ ประยุกต์เอาหลกัการและทฤษฏีต่าง ๆ 
ทางการบริหารการศึกษา มาใชใ้นการปฏิบติั มุ่งแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยัหลกัการ และทฤษฎี 
 

                                                 

 5จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฎิบัติในการบริหารการศึกษา , พิมพ์คร้ังท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 11. 
 6ธงชยั สันติวงค์, องค์การและการบริหาร, (พิมพค์ร้ังท่ี 7), (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา
พานิช, 2546), หนา้ 18. 
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บริหารการศึกษาท่ีไดมี้ผูศึ้กษาคน้ควา้เอาไวอ้ย่างละเอียดรอบคอบแลว้นั้น เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ เพื่อความถูกตอ้ง และเหมาะสม7 
 จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า เพื่อความอยู่รอดขององค์การ การเรียนรู้เร่ืองการบริหาร
องคก์ารจะช่วยให้องคก์ารสามารถก าหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมายของงาน บุคลากร ตลอดจนการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 8 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ กล่าวว่า การบริหารมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพ 
(Professional) ผูบ้ริหารท่ีหวงัผลในการบริหารจ าเป็นตอ้งเรียนรู้หลกัการ ทฤษฎีทางการบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อให้ทนัต่อความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงของ
วทิยาการสมยัใหม่ 9 

นงลักษณ์ วิรัชชัย กล่าวไวว้า่ การปฏิรูปสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือ
ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะต่อไปน้ี คือ มีความสามารถทางการบริหาร มีภาวะผูน้ า และมีวิสัยทศัน์กล่าว
โดยสรุป การบริหารมีความส าคญัเพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานขององคก์าร และการ
บริหารองคก์ารจะประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้น ผูบ้ริหาร
องคก์ารจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหารเป็นอยา่งดี 10 

ขอบข่ายของการบริหาร 
จันทรานี สงวนนาม กล่าววา่ การบริหารเป็นศาสตร์อย่างหน่ึง และเป็นหลกัการสากลท่ี

สามารถน าไปใช้ไดก้บัการบริหารทุกประเภท มีผูก้  าหนดขอบข่ายของการบริหารไวห้ลายทศันะ
ดว้ยกนั ไดส้รุปขอบข่ายทางการบริหารของนกัทฤษฎีต่างประเทศไวห้ลายท่าน เช่น ของสมาคม
ผูบ้ริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (AASA) สรุปวา่ การบริหารควรประกอบดว้ยกิจกรรม 5 ขั้น 
คือ 1) การวางแผนปฏิบติัการ 2) การสรรหาทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการบริหารงา  3) การ
ใหก้ าลงัใจ 4) การประสานงาน และ 5) การประเมินผลการปฏิบติังาน ออร์ดเวย ์ทีด (Ordway Tead) 
สรุปวา่ การบริหารจะตอ้งประกอบดว้ยกิจกรรม 10 ประการ คือ 1) การก าหนดเป้าหมายและ

                                                 
7ปราชญา กลา้ผจญัและสมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, 

หนา้ 4. 
 8จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฎบิัติในการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 26. 
 9สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ , รวมบทความทางการประเมินโครงการ , พิมพ์คร้ังท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544), หนา้ 3. 
 10นงลกัษณ์ วิรัชชยั, การพัฒนาตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการ
จัดการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฎิรูปการศึกษา, 2545), หนา้ 29. 
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วตัถุประสงคข์องหน่วยงานให้ชดัเจน 2) การจดัท าแผนการปฏิบติังาน 3) การจดัหาคนเขา้ท างาน
และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ 4) การกระจายงานและมอบหมายอ านาจ
หนา้ท่ีแก่ผูร่้วมงานให้เป็นสัดส่วนและชดัเจน 5) การควบคุมการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน 6) การ
ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพงาน 7) การจดัให้มีการประสานงานท่ีดีทุกฝ่าย 8)การบ ารุงขวญั ให้
ก าลงัใจและกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 9) การประเมินผลรวมของผลผลิต 
และ 10) การเตรียมวางแผนงานในอนาคต ส าหรับวิโรจน์ สารรัตนะ (2546 : 1) ก าหนดขอบข่าย
การบริหารไว ้4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) การจดัองคก์าร 3) การน า และ 4) การควบคุม 

กล่าวโดยสรุป ขอบข่ายของการบริหารจะประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญัๆ ต่อไปน้ี คือการ
วางแผน การจดัองคก์าร การประสานงาน การน า การมอบอ านาจ และการควบคุม11 

ความหมายของสถานศึกษา 
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้ให้ความหมายค าว่าสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอย (Hoy) และมิ

สเกล (Miskel) ไวว้า่สถานศึกษา หมายถึง องคก์ารให้บริการท่ีผกูพนักบัเร่ืองของการสอนและการ
เรียนรู้เป็นหลกัเป้าหมายสุดทา้ย (ultimate goal) ของสถานศึกษา ก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน 
(student learning)12 

ถวิล มาตรเลี่ยม ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานของการให้
การศึกษา เป็นหน่วยงานของการเปล่ียนแปลงในสังคม จะตอ้งด าเนินการโดยร่วมมือกบัประชาชน 
น าสังคมให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาให้ดีข้ึน ยุติธรรมข้ึน เสมอภาคโดยทัว่ถึง สร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัคนในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเน้ือหา
สาระและความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาท่ีก าหนดเอาไวเ้ป็นจุดหมายปลายทาง 13 

สรุปไดว้า่ สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานท่ีให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ทางดา้นกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีกระบวนการพฒันาให้ความรู้ ยึดความเสมอภาค 
เน้ือหาหลกัสูตร ค านึงถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เป็นจุดหมายปลายทาง 

                                                 

 11จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฎิบัติในการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 21 -
24. 
 12วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็น และบท
วเิคราะห์, อา้งแลว้, หนา้ 7. 
 13ถวิล มาตรเล่ียม, การปฎิรูปการศึกษา : โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ ,
(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2545), หนา้ 19. 
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บทบาทของสถานศึกษา  
ถวลิ มาตรเลีย่ม ไดก้ล่าวถึง บทบาทของสถานศึกษาวา่มีหนา้ท่ีโดยพฒันาบทบาทศกัยภาพ

โรงเรียน(Potential school function) ท่ีจะตอ้งด าเนินการดว้ยตนเองหรือร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน 
แสดงออกในรูปพฤติกรรมองค์การ (Behavioral organization) เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย
เง่ือนไขและเน้ือหาสาระของการศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้14 

กรมวิชาการ ไดก้ล่าวถึง ภารกิจของสถานศึกษาไวใ้นมาตรา 26 พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 119 ตอนท่ี 123 
วนัท่ี 19 ธันวาคม 2545 ให้สถานศึกษาจดัประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน 
ความประพฤติ และการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของระดับและรูปแบบการศึกษา  ซ่ึงได้แบ่งการ
บริหารงานออกเป็น 4 ดา้น คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารทัว่ไป 15 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 119 ตอนท่ี 123 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 
2545 บทบาทส าคัญของผู ้บริหารสถานศึกษาคือ  การก าหนดนโยบายและน านโยบายของ
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งติดตามผลการปฏิบติังาน การปรับปรุงคุณภาพของการจดั
การศึกษาในสถานศึกษา เป็นบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้ง
ของรัฐและเอกชน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหาร 4 งานหลกั ดงัต่อไปน้ี การ
บริหารวิชาการ ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การ
วดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการ

                                                 

 14ถวิล มาตรเล่ียม, การปฎิรูปการศึกษา : โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2545), หนา้ 20. 
 15กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวง ฯ, 
2543), หนา้ 13. 
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แก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมและ
สนบัสนุนงาน วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจดัสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน ผลการด าเนินงาน การ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุ
และสินทรัพย ์

การบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง การสรร
หาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วินยัและการรักษาวินยั การ
ออกจากราชการ 

การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสานและพฒันา
เครือข่ายการศึกษา การจดัระบบบริหารและพฒันาองคก์ร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม
สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน การรับนักเรียน การส่งเสริมการประสานงานการจดั
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมงาน
กิจการนกัเรียน การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดั
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา งานประสาน
ราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการ
สาธารณะ งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน16 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษา ส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงค์
ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 

                                                 

 16กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติ
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 33. 
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2. ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พสัดุ 
สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษา หรือส่วนราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบั
ของทางราชการ 

3. เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการจดัท านิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการไดรั้บตามท่ีไดม้อบอ านาจ 

4. จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน 

5. อ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 17  

สรุปไดว้า่ ความส าคญัของบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น เป็นการไดรั้บมอบอ านาจ
จากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัท่ีสูงกวา่ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ
และของสถานศึกษา ตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษาและทางราชการ 

ภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรเบิร์ต เอส.ฟิสค์ (Robert S. Fisk) กล่าววา่ ครูใหญ่หรืออาจารยใ์หญ่ในฐานะผูด้  ารง

ต าแหน่งสูงสุดในการบริหารงานการศึกษาภายในสถานศึกษามีภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษามากมาย ซ่ึงอาจสรุปหนา้ท่ีของครูใหญ่ได ้ 4 ประการ ไดเ้พิ่มงานบริหาร
กิจการนกัเรียนอีกประการหน่ึง คือ 

1. การให้โอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาในสถานศึกษาหรือบริหารงาน
วชิาการ 

2. บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา 
3. บริหารท่ีเก่ียวกบัชุมชนและการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา 
4. บริหารงานเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ธุรการ การเงิน และการใหบ้ริการ 
 

                                                 

 17เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและราชการ, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบุ์ค๊พอยท,์ 2553), หนา้ 170. 
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5. การบริหารกิจการนกัเรียน18  
กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
เสรี ลาชโรจน์ อธิบายวา่ การบริหารสถานศึกษาไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ หรือ

เล็ก จะมีองคก์รภายในประกอบดว้ยงานหลักอยู ่4 ลกัษณะ คือ งานวิชาการงานธุรการ งานบริหาร 
และงานกิจการนกัเรียน 19  

คิมบรอจห์ และนันเนอรี (Kimbrough and Nunnery)ไดแ้บ่งงานบริหารสถานศึกษาเป็น 8 
งานดว้ยกนั คือ งานบริหารหลกัสูตรและการสอน, งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา, งานธุรการ, งาน
บริหารบุคคล, งานกิจการนกัเรียน, งานสภาวะผูน้ าในดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน, งานดา้นการ
ประเมินผลการวิจยั และงานสร้างความเช่ือถือจากประชาชน ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา
ภารกิจหลกัของสถานศึกษาจะตอ้งบริหารโดยยดึงานทั้ง 4 ดา้นเป็นแนวทาง ดงัน้ี20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.1 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 

กมล ภู่ประเสริฐ ให้ความเห็นวา่ การบริหาร ถือเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารใชท้รัพยากรท่ี
มีอยู ่จดัการด าเนินงานภายในองคก์รนั้นๆ ให้ด าเนินไปสู่จุดหมายท่ีตอ้งการ มีผูใ้ห้ความหมายของ

                                                 

 18Robert S. Fisk., The administrat ion and management of small colleeage, 
(University of California : Davvis , 1972), p. 38. 
 19เสรี ลาชโรจน์, การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :โรง
พิมพอ์กัษรสมยั, 2531), หนา้ 101. 
 20Kimbrough, R., and Nunnery, M. Educational Administration, (An Introduction. New 
York. : Macmillan), 1976, p. 164. 

งานสนับสนุน 

การบริหาร
โรงเรียน 

งานหลกั 

บริหารทัว่ไป 

งบประมาณ 

งานบุคลากร 

งานวชิาการ 
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การบริหารไวห้ลายทศันะ ตามสาขา แต่ก็สามารถน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกนัได ้การบริหาร คือ ศิลปะ
ของการท าส่ิงต่างๆ ใหเ้สร็จส้ินไป21  

เทพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ กล่าววา่ การบริหาร คือ กระบวนของสังคมอยา่งหน่ึง 
ท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมกนัเพื่อท ากิจกรรม อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เพื่อให้บรรลุ
ถึงจุดหมายตามท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้ การกระท านั้น จะเป็นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์
การด าเนินการเพื่อให้คงอยู่ต่อไป การกระตุน้หรือการย ัว่ยุ ให้เกิดการกระท าการควบคุมและการ
กระท าท่ีให้เกิดการรวมกนัเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อยา่งมีระบบแบบแผน หรืออยา่งไม่มีแบบ
แผน ทั้งในดา้นของบุคคลและในดา้นของวตัถุ22  

สรุปวา่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการของการท างานให้ส าเร็จ โดยใชบุ้คคลอ่ืนบุคคล
จะไม่ใช่ผูบ้ริหาร ถา้หากวา่ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในกระบวนการของการท างานให้ส าเร็จโดยใช้
บุคคลอ่ืน การบริหาร เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน โดยมีลกัษณะเป็นการท างานร่วมกนั
ของกลุ่มบุคคลในหน่วยงานเดียวกนัเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ท่ีไดว้างไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด การบริหารเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงานนั้นๆ การบริหารจึงเป็นเร่ืองของ
ผูบ้ริหารหรือผูน้ ากลุ่มโดยเฉพาะ 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
2.2.1. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดั

การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปไปยงั 
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ภารกิจส าคญั ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 
2 พ.ศ.2545ผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการบริหารงาน
ในสถานศึกษา เป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายวางแผน ตลอดจนวิธีด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุผล สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ นโยบายท่ีรัฐก าหนดไวแ้ละ
จะตอ้งรับผิดชอบใน การปฏิบติังาน ด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บงัเกิด

                                                 
21กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหางานวิชาการในสถานศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ทิปส์

พบัลิเคชัน่, 2544), หนา้ 63. 
22เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ , พฤติกรรมองค์การ  ฉบับปรับปรุงใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบุ์ค๊พอยท,์ 2553), หนา้ 40. 
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ประสิทธิผลทางการศึกษาให้สูงข้ึน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานนั้นมี
ความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะจะเป็นผูท่ี้จะช้ีน าและน าพาองค์การของตนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์
ไปสู่เป้าหมายขององคก์ารนั้นๆ มีงานวิจยัจ านวนมาก ศึกษาพบวา่ สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ส่วนมากแลว้ จะน าโดยผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถทางการบริหารและมีภาวะผูน้ าในระดบัท่ีแตกต่าง
กนั มีขอ้คิดเห็นเร่ืองการบริหารและผูบ้ริหารสถานศึกษาไวอ้ยา่งมากมายผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมี
บุคลิกลกัษณะเฉพาะบุคคล ทั้งเป็นผูต้ามท่ีดีและเป็นผูน้ าท่ีมี ประสิทธิภาพ  
  

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความหมายของอ านาจมีผูใ้ห้ความหมายของค าวา่ อ านาจ ไวใ้นลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตาม

จุดประสงคเ์ป็นส าคญั ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
สมยศ นาวีการ กล่าววา่ อ านาจและอ านาจหนา้ท่ีมีความเก่ียวพนักนัอยา่งใกลชิ้ด แต่ไม่ได้

เป็นส่ิงเดียวกนั อ านาจ คือ แรงผลกัดนัท่ีเสริมก าลงัสิทธิผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีมีสิทธิกระท าบางส่ิง
บางอยา่งแต่ไม่อาจกระท าใหเ้กิดความส าเร็จไดเ้พราะวา่ขาดอ านาจ23  

วเิชียร วทิยอุดม กล่าววา่ อ านาจ (Power) คือ ความสามารถของบุคคลหน่ึงบุคคลใดในการ
ใชอ้ านาจบงัคบัผูอ่ื้นใหท้  าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ีตนตอ้งการ24 

ธงชัย สันติวงศ์ และชัยยศ สันติวงศ์ กล่าวว่า อ านาจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้น25 

นพดล เจนอักษร กล่าวว่า อ านาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหน่ึงบุคคลใดในการ
ครอบง าหรือจูงใจให้ผูอ่ื้นกระท าหรือไม่กระท าส่ิงใดตามจุดหมายท่ีก าหนดไว ้หรืออาจกล่าวไดว้า่
คือสมรรถนะในการสั่งการและการบงัคบับญัชา26 

                                                 

 23สมยศ นาวกีาร, การบริหารการพัฒนาองค์การและแรงจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : กรุงธน
พฒันา, 2547), หนา้ 236. 
 24วเิชียร วทิยอุดม, ทฤษฎอีงค์การ, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์
, 2548), หนา้ 361. 
 25ธงชยั สันติวงค ์และชยัยศ สันติวงค์, พฤติกรรมในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วฒันาพานิช, 2533), หนา้ 97. 
 26นพดล เจนอกัษร, การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและชุมชน, ในเอกสารประกอบการสอน
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา หน่วยที่  1-5, 
(นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546), หนา้ 9. 
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อรุณ รักธรรม กล่าวว่า อ านาจ (Power) คือ ความสามารถท่ีบุคคลจะกระท าการใด ๆ (The 
ability to do something) มีความหมายในทางไม่เป็นทางการ (Informal) ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งหนา้ท่ี 
(Position) ของบุคคลนั้นบา้ง แต่มิใช่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีติดมากบัตวัและบุคคล
จะสั่งสมข้ึนมาได ้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจ (Power) มาก ถา้เขาสามารถมีอิทธิพล (Influence) 
ในอนัท่ีจะบีบบงัคบัหรือเบ่ียงเบนพฤติกรรมของคนจ านวนมากให้กระท าการหรืองดเวน้การ
กระท าใด ๆ ตามความประสงคข์องเขาได ้ดงันั้น อ านาจ (Power) จึงมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าวา่ 
อิทธิพล(Influence) ค่อนข้างมาก และอิทธิพล (Influence) คือ อ านาจท่ีบุคคลคนหน่ึง ๆ ท าให้
บุคคลอ่ืนกระท าการบางอย่างตามท่ีเขาตอ้งการได้ ในขณะท่ีอ านาจ (Power) คือ ส่ิงท่ีสะสมอยู่
ภายในตวัเขา(เป็นพลงังานศกัย)์ อิทธิพล (Influence) คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดใ้ชส่ิ้งท่ีสะสมอยู ่
ท  าใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการใด ๆ ตามความประสงคข์องเขาได ้(เป็นพลงังานจลน์)27 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ กล่าวว่า อ านาจมีความหมายรวมถึงค า 3 ค าในภาษาองักฤษ คือ 
Power ,Influence และ Authority แต่ละค ามีความหมาย ดงัน้ี 

อ านาจ (Power) เป็นอ านาจท่ีซ่อนเร้นภายใน (Potential force) ของผูน้ า เป็นอ านาจท่ีพร้อม
จะให้ผู ้น าได้น าไปใช้ ผู ้น าได้รับอ านาจจากหน่วยงานหรือองค์กร โดยใช้สิทธิท่ีจะสั่งการ 
ประมวลผล ใหร้างวลัหรือลงโทษภายในขอบเขตท่ีก าหนด 

อิทธิพล (Influence) เป็นค าท่ีมิไดแ้สดงความหมายในทางท่ีไม่ดี อิทธิพลเป็นรูปหน่ึงของ
อ านาจ และเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยท่ีการกระท าของบุคคลหน่ึงมีผลกระทบต่อ
ความคิด ทศันคติหรือการกระท าของอีกบุคคลหน่ึง การใช้อิทธิพลมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจูงใจ 
การเกล้ียกล่อม การเสนอแนะ เป็นตน้ โดยเม่ือผูน้ าใชอิ้ทธิพล ผูต้ามจะเช่ือฟังและปฎิบติัตามทั้ง ๆ 
ท่ีผูต้ามมีสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจวา่ควรจะปฎิบติัตามหรือไม่ 

อ านาจหน้าท่ีหรือสิทธิอ านาจ (Authority) เป็นอ านาจท่ีองค์กรมอบให้กบัผูด้  ารงต าแหน่ง 
เพื่อท่ีจะไดป้ฎิบติัภารกิจขององคก์รไดส้ าเร็จ เม่ือบุคคลไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีให้ปฎิบติั บุคคลนั้น
ก็จะมีอ านาจและความรับผดิชอบ ดงันั้นอ านาจหนา้ท่ีจึงเป็นสิทธิท่ีผูน้  าจะท าทุกอยา่งในส่ิงท่ีจ  าเป็น
เพื่อปฎิบัติส่ิงท่ีต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จ อ านาจหน้าท่ีเป็นสิทธิท่ีผูน้  าจะตดัสินใจว่าควรจะท า

                                                 

 27อรุณ รักธรรม, พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ, (พิมพค์ร้ังท่ี 5), (กรุงเทพมหานคร : เอส ดี 
เพรส, 2546), หนา้ 57. 
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อย่างไร สิทธิท่ีจะปฎิบติัส่ิงนั้นเองหรือมอบให้ผูอ่ื้นปฎิบติั อ านาจหน้าท่ีจะเกิดข้ึนได้ถ้าผูต้าม
ยอมรับ28 

เสนาะ ติเยาว์ กล่าววา่ อ านาจ หมายถึง ความสามารถท่ีท าให้บุคคลอ่ืนท าตามท่ีผูใ้ชอ้  านาจ
ตอ้งการ หรือเป็นความสามารถท่ีท าใหส่ิ้งต่าง ๆเกิดข้ึนตามความตอ้งการ แมว้า่อ านาจมีความส าคญั
ต่อความเป็นผูน้ าแต่ค าวา่อ านาจอาจมีความหมายไปในทางลบ เพราะวา่คนมกัไดย้ินวา่นกัการเมือง
ใช้อ านาจในการควบคุมคนและท าให้คนไม่พอใจเกิดข้ึนบ่อย ๆ แต่อ านาจในท่ีน้ีมีความหมายใน
ทางบวก29 

ทนิพนัธ์ นาคะตะ แนวคิดในเร่ืองอ านาจมีมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณ ไดแ้ก่ พลาโต และโซ
คราตีส พยายามศึกษาวา่ ท าไมจึงแสวงหาอ านาจ ซ่ึงไดค้  าตอบวา่ ผูน้  าต่างแสวงหาอ านาจเพื่อจะใช้
อ านาจให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ผู ้ท่ีศึกษาต่อมาเก่ียวกับเร่ืองอ านาจ ได้แก่ แม็คดิอาเวลลี 
(Machiavelli) ได้ศึกษาและให้ข้อแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคและกลยุทธ์ในการได้มาซ่ึงอ านาจและ
รักษาอ านาจนั้นไว ้30  

อรุณ รักธรรมไดร้วบรวมแหล่งอ านาจไวห้ลายแหล่งดงัต่อไปน้ี 
1. หนา้ท่ีปฎิบติั หนา้ท่ีท่ีปฎิบติัยอ่มแสดงถึงการมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน หนา้ท่ีท่ีปฎิบติันั้น

เป็นส่ิงส าคญัในการเสริมใหบุ้คคลมีอ านาจดว้ย 
2. จ  านวนสมาชิกท่ีท างานด้วยอ านาจนั้น ย่อมมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกหรือเรา

เรียกวา่ บริวาร มากนอ้ยท่ีร่วมท างานอยูด่ว้ย 
3. คบคา้สมาคมกบับุคคลประเภทใด การคบคา้สมาคมหรือการคบกบับุคคลท่ีมีงาน หรือ

ส่ิงท่ีเราติดต่อสัมพนัธ์ดว้ย เป็นกรณี ๆ ไป ซ่ึงยอ่มตอ้งมีอ านาจมากนอ้ยตามสมาคมนั้นๆ บุคคลนั้น 
ๆ และเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีพิจารณาอีกดว้ย 

4. บุคลิกลกัษณะ บุคลิกลกัษณะของบุคคลแต่ละคนมีความส าคญัยิ่ง โดยเฉพาะผูท่ี้จะเป็น
นกัปกครอง นกับริหาร หัวหน้าหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือผูท่ี้หวงัจะกา้วหน้าในต าแหน่ง

                                                 

 28เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวฒันาพานิช, 2545), หนา้ 61. 
 29เสนาะ ติเยาว,์ การส่ือสารในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2544), หนา้ 186. 
 30ทินพนัธ์ นาคะตะ, รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ูนสวสัด์การพิมพ์, 2525), 
หนา้ 71. 
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การบริหารงาน ผูมี้บุคลิกภาพดีถือวา่เป็นผูไ้ดเ้ปรียบหรือก าไรในระยะแรก จะเป็นผูท่ี้น่านบัถือ น่า
เคารพ น่าเล่ือมใสต่อบุคคลท่ีพบเห็น โดยมิตอ้งมีการพดูจาสนทนาแต่ประการใด 

5. มนุษยสัมพนัธ์ มนุษยต่์อมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กนั เป็นปัจจยัแรกท่ีติดต่อกนั เป็นเร่ือง
ของคนต่อคน มนุษยสัมพนัธ์นบัเป็น อ านาจภายใน หรือ สิทธิอ านาจ ซ่ึงเป็นสมบติัส่วนตวัของ
บุคคลนั้นตลอดไปไม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งใดหรือท าหนา้ท่ีเป็นประชาชนธรรมดา หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงก็คือ การชนะจิตใจคน ไดต้อ้งใช้หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ซ่ึงในทศันคติของมนุษยสัมพนัธ์ย่อม
เปรียบเสมือน อ านาจ นัน่เอง 

6. ชนิดของการใช้ บางคร้ังอ านาจไดม้าจากของท่ีใช้ และอาจรวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ 
สัญลกัษณ์ของฐานะหรือต าแหน่งทางสังคม อาจจะพิจารณาไดด้งัน้ี ต าแหน่งงาน เงินเดือน เส้ือผา้ท่ี
ใส่ ขนาดหรือหน่วยงาน รวมกระทัง่ขนาดและท่ีตั้งของโต๊ะท างาน ท่ีส าหรับจอดรถ ชนิดของรถ 
เลขานุการ มีห้องส่วนตวัหรือไม่ เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น พรม โต๊ะ รวมทั้งบา้นท่ีอยูอ่าศยัซ่ึง
การใชข้องดีมีราคาแพงกวา่ ยอ่มมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืนท่ีใชข้องราคาถูก 

7. การควบคุมทรัพยากร รวมตลอดจนการควบคุมขอ้มูลวสัดุต่าง ๆ เพื่อการปฎิบติังานและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ การควบคุมทรัพยากรยอ่มหมายถึง การมีอ านาจหรือคนท่ีมีทรัพยส์มบติัมาก ท่ีดิน
หลายร้อยไร่ รถยนตห์ลายคนั ยอ่มเป็นท่ีมาของบริวารและอ านาจ 

8. ประเพณีนิยม ผูท่ี้อยู่ใตอ้  านาจยอมรับนับถือผูมี้อ  านาจในลกัษณะของตวับุคคล ซ่ึงได้
อ านาจหรือต าแหน่งนั้น ๆ มาตามระเบียบประเพณีมากกว่าการยอมรับนับถือเพราะกฏเกณฑ ์
นอกนั้นยงัรวมถึงระบบอาวโุส คนไทยถูกอบรมสั่งสอนใหมี้ความเคารพเช่ือฟังและย  าเกรงผูอ้าวุโส
เสมอมายากท่ีจะปฏิเสธได้ เช่น ลูกเช่ือฟังพ่อแม่ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นอ านาจอย่างหน่ึงในทาง
ประเพณีนิยม 

9. ความยติุธรรม หรือไม่ยุติธรรม เป็นการยึดมัน่ในคุณธรรม มีความยุติธรรมและให้ความ
เสมอภาคแก่ทุกคน ความเป็นผูมี้น ้าใจ มีความโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีความเมตตากรุณา31 

รสสุคนธ์ พหลเทพ ไดก้ล่าววา่ แหล่งท่ีมาของอ านาจมาจากส่ิงต่อไปน้ี 
1. อ  านาจมาจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สังคมไทยยอมรับผูมี้ฐานะหรือผูมี้เงินเป็น

อนัมาก เงินหรือทรัพยส์มบติัท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีและเม่ือฐานะทางเศรษฐกิจดีฐานะทาง
สังคมจะตามมา ผูบ้ริหารหากมีฐานะดีมกัจะท าให้การบริหารเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ไม่เดือดร้อน 

                                                 

 31อรุณ รักธรรม, พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ, (พิมพค์ร้ังท่ี 5), (กรุงเทพมหานคร : เอส ดี 
เพรส, 2546), หนา้ 56-70. 
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เน่ืองจากภาษีสังคมแพงกว่าคนธรรมดา อ านาจชนิดน้ีจะข้ึนอยู่กบัคนแต่งกายดี มีรถส่วนตวัใช ้
ร ่ ารวย มีบา้นหลงัใหญ่ ครอบครัวอยูดี่มีสุข 

2. อ  านาจท่ีเกิดจากความจริงใจ ความจริงใจช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี เกิดความร่วมมือใน
การท างาน ซ่ึงจะดูไดจ้ากการเสียสละก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์การร่วมทุกข์ร่วมสุข ความจริงใจ จะ
ช่วยยดึเหน่ียวน าใจคนไวไ้ด ้

3. อ านาจเกิดจากการยดึมัน่ในหลกัศาสนาหรือความมีคุณธรรม ศาสนาพุทธไดห้ย ัง่รากลึก
ลงในหัวใจคนไทยมาเป็นระยะเวลานาน ผูท่ี้ปฏิบติัตนอยู่ภายใตค้  าสอนของพระพุทธศาสนาก็
เท่ากบัก าหวัใจคนไทยไวไ้ด ้

4. อ านาจจากขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมในสังคมนั้น ๆ สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมี
ประวติัอันยาวนาน ย่อมมีการยึดถือแนวทางการปฏิบัติสืบทอดกันมา การปฏิบัติตนผิดจาก
ขนบธรรมเนียม สังคมจะลงความเห็นวา่ผิด และยิ่งสังคมไทยค่อนขา้งจะเป็นสังคมท่ีจดัอยูใ่นพวก
อนุรักษ์นิยมดว้ยแลว้ อ านาจจากการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีจึงมีความหมายมากข้ึน และ
เน่ืองจากสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปค่านิยมต่างๆ จึงแปรเปล่ียนเวียนเขา้มาในแต่ละสภาพการณ์ 
การกระท าท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมของคนส่วนใหญ่ยอ่มเป็นการตดัปัญหาทั้งปวง 

5. อ  านาจการเมืองในองค์การ มีการใช้อ านาจการเมืองทั้งอ านาจการเมืองภายนอกและ
อ านาจการเมืองภายในองคก์าร คือท าอยา่งไรคนหน่ึงจึงจะกา้วหนา้มากกวา่คนอ่ืน ๆ ในองคก์าร แต่
ในอีกลกัษณะหน่ึง คือการท่ีท าอยา่งไรจึงจะไดอ้ านาจนั้นข้ึนมา เช่น การปัดแขง้ปัดขา 

6. อ  านาจการรู้สถานการณ์และปรับการบริหารให้เขา้กบัสถานการณ์ไดทุ้กคร้ังท่ีใชอ้  านาจ 
ไม่วา่จะเป็นอ านาจชนิดใด จ าเป็นตอ้งเขา้ใจสถานการณ์เป็นคู่มือประกอบดว้ยเสมอ เทคนิคการใช้
อ านาจให้เข้ากบัสถานการณ์ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออ านาจท่ีใช้ การใช้อ านาจโดย/ไม่ดู
สถานการณ์ยากนกัท่ีจะถึงวตัถุประสงคข์องงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การตดัสินใจโดยยึดความเห็น
ส่วนตวั ค่านิยม หรือหลกัตายตวั มีแต่จะก่อใหเ้กิดความผดิพลาดง่าย 

7. อ  านาจเกิดจากการรับปัญหาล่วงหน้า โดยการท านายอย่างมีระบบระเบียบในสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การตดัสินใจโดยใชห้ลกัเกณฑ์หรือสูตรส าเร็จเก่า ๆ ไม่ไดผ้ลต่อไป 
การแกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ปัญหาทีละปัญหาสุดแลว้แต่วา่ปัญหานั้นจะเกิดข้ึนเม่ือไร เวลาใด 
องค์ประกอบของกาลเวลา และสถานท่ีมีความส าคญัท่ีจะต้องน ามาพิจารณา แต่เน่ืองจากการ
แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์อย่างกะทนัหันย่อมไม่รอบคอบผิดพลาดง่าย จึงจ าเป็นต้องมีการ
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ท านายวา่ปัญหาเกิดอยา่งไร ท่ีใดบา้ง แมก้ารท านายวา่ จะเกิดอยา่งไร เวลาใด ท านายไม่ไดแ้ต่อยา่ง
นอ้ยก็ช่วยใหม้องเห็นเหตุการณ์ในอนาคตไดบ้า้ง32 

ฐานของอ านาจ 
เฟรนซ์ และ ราเฟน (French and Raven) กล่าวว่า อ านาจมีความสัมพนัธ์กบัการบริหาร

องคก์าร ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมีควมสลบัซบัซอ้น ในส่วนท่ีสมาชิกของสถาบนัแสดงความเต็มใจในการ
ปฏิบติังาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเด็นต่าง ๆ 3 ประการ คือ  

1. ลกัษณะของอ านาจนั้น 
2. จ  านวนบุคคลท่ีสถานภาพบ่งบอกอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะใชอ้  านาจ 
3. ฐานอ านาจท่ีสามารถเตม็ใจท่ีจะตอบสนองได ้ 
ฐานหรือแหล่งท่ีเกิดของอ านาจ ไดเ้สนอฐานหรือแหล่งท่ีเกิดอ านาจไว ้5 ฐานคือ  
1. อ านาจการใหร้างวลัหรืออ านาจผลตอบแทน (Reward power) เกิดจากความสามารถของ

ผูบ้ริหารท่ีจะใหร้างวลัตอบแทนบุคคลอ่ืน ส าหรับความส าเร็จของงาน และเช่ือวา่การยอมรับปฏิบติั
ตามจะน าไปสู่การใหร้างวลัดว้ยวิธีการข้ึนเงินเดือน ค่าจา้ง การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง หรือการยก
ยอ่งสรรเสริญ 

2. อ านาจการบังคับหรืออ านาจให้คุณให้โทษ (Coercive power) เกิดจากความกลัว 
ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจสูงหรือท่ีสามารถให้คุณให้โทษสูง สามารถท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมปฎิบติั
ตามเพื่อหลีกเล่ียงการลงโทษตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบวินยั เช่น การว่ากล่าวตกัเตือน ภาคทณัฑ ์
หรือไล่ออก 

3. อ านาจตามกฎหมายหรืออ านาจชอบธรรม (Legitimate power) เกิดจากต าแหน่งท่ี
ผูบ้ริหารครองอยู่ตามปกติ ถ้ามีต าแหน่งสูงข้ึนเท่าใด อ านาจตามกฎหมายก็มีมากข้ึนเท่านั้ น 
ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจตามกฎหมายมากสามารถมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึง
ปฎิบติัเพื่อมิใหล้ะเมิดต่อกฎหมาย 

4. อ านาจบารมี (Reference power) เกิดจากลกัษณะพิเศษของผูบ้ริหาร เป็นอ านาจท่ีท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเอาแบบอยา่งพฤติกรรมผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอา้งอิง หรืออ านาจบารมีสูง จะเป็นท่ีรัก

                                                 

 32รสสุคนธ์ พหลเทพ, พลงัอ านาจในสถาบนัอุดมศึกษา, ความเป็นผู้น า เป้าหมายและ พลัง
อ านาจในสถาบันอุดมศึกษา, ( กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546),
หนา้ 103-105. 
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ใคร่นับถือของบุคคลอ่ืน อนัเน่ืองมาจากบุคลิกลักษณะการชอบพอ การนับถือ ยกย่อง ซ่ึงเป็น
อิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert power) เกิดจากผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญ ทกัษะ และ
ความรู้ จะได้ท าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชารับการยอมรับนับถือส่ิง เหล่า น้ี  ท าให้มี อิทธิพลต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจเช่ียวชาญท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมกระท าตาม เพราะเช่ือว่า
ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสามารถเหนือตน33 

สรุปไดว้า่ อ านาจ หมายถึง ความสามารถในการผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในดา้นความคิดเห็น ทศันคติ ความตอ้งการ หรือค่านิยมของบุคคลอ่ืนให้เคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ี
ตอ้งการ 
 

2.4 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การบริหารงานสถานศึกษานั้น โดยเฉพาะผูบ้ริหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้

อ านาจทางสังคมในการบริหาร เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และงานนั้น ๆ ด าเนินไปด้วยดี มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารก็ควรศึกษาวิธีการใช้อ านาจ กระบวนการของการท างานให้
ส าเร็จ โดยใชบุ้คคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งภายในกระบวนการของการท างานให้ส าเร็จ โดยการใช้
อ านาจการใหร้างวลั อ านาจบงัคบั อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจ
ข่าวสาร อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง มาผลกัดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านความ
คิดเห็น ทัศนคติ ความต้องการ หรือค่านิยมของบุคคลอ่ืนให้เคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีต้องการ
ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 อ านาจการให้รางวลั (Reward power) 
เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด  (Hersey & Blanchard) กล่าวว่า เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการท่ี

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้ว่า ผูบ้ริหารสามารถจะให้รางวลัแก่เขาได ้รางวลัในท่ีน้ีอาจเป็นเงิน ส่ิงของ 
โอกาส ความสะดวกในการท างานหรือค าชมเชยก็ได้ ประสิทธิภาพของรางวลัข้ึนอยู่กับความ
ตอ้งการของบุคคลแต่ละคนดว้ย หากส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของเขา
ในขณะนั้นได้ ถือว่าเป็นผูท่ี้มีประสิทธิภาพไม่สูง ดังนั้นผูบ้ริหารจึงต้องพิจารณาให้รางวลันั้น
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคลดว้ย 

                                                 

 33French and Raven ,The base of social power, อา้งใน พิกุล ดีพิจารณ์, “การใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก”, 
วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, หนา้ 23. 
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ความแรงของอ านาจท่ีเกิดจากการใชร้างวลัน้ีเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นความแรงของอ านาจชนิด
น้ียงัข้ึนอยู่กับการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้ว่า ผูบ้ริหารจะจดัหารางวลัท่ีตอ้งการมาให้ได้ด้วย ใน
ระบบราชการของไทยเรา การได้เงินเดือนข้ึน 2 ขั้น เป็นรางวลัท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก ดงันั้น 
ผูบ้ริหารคนใดท่ีสามารถบนัดาลส่ิงน้ีให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดก้็จะมีอ านาจเหนือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคน
นั้นมากท่ีเดียว ขอบข่ายของอ านาจอนัเกิดจากการให้รางวลัน้ีจะครอบคลุมทุกพฤติกรรม หรือทุก
สภาพทางจิตวิทยาของบุคคล ท่ีบุคคลรับรู้วา่ ถา้ยอมท าตามหรือเปล่ียนแปลงไปแลว้จะไดร้างวลัท่ี
ตอ้งการ เช่น ครูรับรู้การมาท างานเชา้ตรู่ แต่งกายดี และเหมาะสม แต่อาจไม่เปล่ียนพฤติกรรมการ
เลิกงานก่อนเวลา การด่ืมสุราตอนเยน็ หรือไม่อาจเปล่ียนความตอ้งการหรือความคิดเห็นของเขาได ้
ทั้งน้ีเพราะครูไม่รับรู้ หรือไม่ทราบวา่การเปล่ียนส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเง่ือนไขท าให้ไดรั้บรางวลั ส่วน
ความคงทนของผลท่ีเกิดจากอ านาจชนิดน้ีข้ึนอยู่กับการท่ีผูบ้งัคบับญัชารับรู้ว่า ถ้าหากคงไวซ่ึ้ง
พฤติกรรมหรือส่ิงเหล่านั้นต่อไปแลว้ จะไดรั้บรางวลัอีก ในอนาคตพฤติกรรมน้ีก็จะคงอยูต่่อไป ถา้
ครูเกิดรับรู้วา่ไม่ไดรั้บรางวลัเน่ืองจากท าพฤติกรรมเหล่านั้นอีก พฤติกรรมนั้นอาจดบัสูญไปได ้เวน้
แต่เราจะยอมรับวา่พฤติกรรมท่ีเคยไดร้างวลันั้นเป็นพฤติกรรมท่ีมีคุณค่า แมไ้ม่ไดรั้บรางวลัเขาก็จะ
รักษาไว ้34 

สมมาต ร์  สุพาณิช ย์วิท ย์  ได้ก ล่ าวว่ าผู ้บ ริหาร ท่ีจะท าตนให้ เ ป็น ท่ียอม รับของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งกวา้งขวางได ้และมีอ านาจอยูไ่ดโ้ดยตลอด จ าเป็นตอ้งมีอ านาจการให้คุณแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีปฏิบติัตนดี โดยอาจมีการให้รางวลัหรือมีการประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ 
หรือเล่ือนต าแหน่ง เม่ือมีผลงานท่ีดีเด่น จะไดมี้การแข่งขนักนัปฏิบติัตนดี35 

ฟิชเชอร์ (Fisher) ไดก้ล่าวถึง อ านาจในรูปของการตอบแทนหรือให้รางวลั ซ่ึงเป็นการใช้
ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีจะท าให้ไดง้านตามท่ีคาดหวงัไว้ โดยให้ความดีความชอบ
เป็นรางวลัแก่ผูท้  างาน36 

มูลเดอร์ เรนเดล ลีนเดิล และแจป (Mulder, Rendel, Leendert & Japp) ไดก้ล่าววา่ บุคคล
ปฏิบติัตามผูบ้ริหารโดยหวงัวา่ตนเองจะไดรั้บรางวลั ทั้งท่ีเป็นวตัถุและทางจิตวทิยาหากมีการปฏิบติั

                                                 

 34Hersey, P., & Blanchard, K.H. Management of organizstional behavior: Utilizing 
Human resources (6th ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993, p. 235. 
 35สมมาตร์ สุพาณิชยว์ิทย,์ เร่ืองน่ารู้เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน, (พิมพค์ร้ัง
ท่ี 4), (กรุงเทพมหานคร : น าอกัษรการพิมพ)์, 2534 หนา้ 57. 
 36Fisher, J.L. Power of the presidency, (New York: McMillan), 1984, p. 28. 
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ตามการสร้างอ านาจในการใหร้างวลั วธีิการใชอ้  านาจชนิดน้ี คือ การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี
ปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานหรือตามค าขอร้องของผูน้ า การยอมท าตามนั้นมีเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี (1) การยอมท าตามตอ้งตรวจสอบได ้(2) ค าสั่งนั้นตอ้งสามารถน ามาปฏิบติัได ้(3) รางวลั
ท่ีให้ตอ้งดึงดูดความสนใจ (4) ผูน้  าตอ้งเป็นผูท่ี้เช่ือถือได้ว่ามีอ านาจท่ีจะให้รางวลั (5) ค  าสั่งตอ้ง
เหมาะสมและถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 

ผลดีของการใชอ้  านาจน้ี คือ (1) การให้รางวลัแก่คนใดคนหน่ึงจะมีผลให้เกิดเยี่ยงอยา่งท่ีดี
แก่คนอ่ืน มีก าลงัใจ มีความมานะท่ีจะท างานเพื่อจะได้รางวลัเช่นเดียวกนั (2) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ความรู้สึกสนิทสนมกบัผูน้ า จะส่งผลให้บุคคลช่ืนชมผูใ้ช้อ  านาจมากข้ึนและลดการต่อตา้นลง (3) 
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถจริง ๆ ก็จะเกิดความหวงัในการท างานและพร้อมท่ีจะท างานอย่าง
เตม็สติก าลงัปัญญาความสามารถต่อไป 

ผลเสียของการใชอ้  านาจน้ี คือ (1) อาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดและถูกกล่าวหาวา่เล่นพรรค
เล่นพวกกนั (2) การท่ีผูน้ าให้ความใกลชิ้ดมากเกินไปย่อมกระทบกระเทือนต่อการใช้อ านาจ (3) 
การใช้อ านาจประเภทน้ีจะมีผลในระยะสั้ น (4) อาจจะน าไปสู่สภาพความสัมพันธ์ท่ี ฝ่าย
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งคอยพึ่งพาฝ่ายบริหารตลอดเวลา ท าให้ไม่มีอิสระในการคิดการท า และใน
ขณะเดียวกนัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเองอาจจะรู้สึกถูกหลอกและไม่พอใจไดใ้นท่ีสุด (5) การชมเชยท่ีไม่
ถูกกาลเทศะและไม่จริงใจ ใชพ้ร ่ าเพร่ือจนเกินไป จะเป็นเหตุให้ค  าชมเชยนั้นไร้ค่า หมดความหมาย 
(6) อ านาจการใหร้างวลัจะไม่สามารถจูงใจ หากใหร้างวลัทุกคนเท่ากนัและเหมือนกนั37 

สรุปได้ว่า อ านาจการให้รางวลั หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าอ านาจให้คุณ เป็นอ านาจท่ี
ผูบ้ริหารสามารถให้ผลตอบแทนเป็นรางวลัหรือก าลงัใจ เช่น โอกาสการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง 
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กา้วหนา้ การให้เงิน ส่ิงของ สวสัดิการในการท างาน รวมถึงการยกย่อง 
สรรเสริญ และชมเชย 

2.4.2. อ านาจการบังคับ (Coercive power) 
เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด  (Hersey & Blanchard) กล่าวว่า เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการท่ี

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้วา่ จะไดรั้บโทษตามท่ีผูบ้ริหารขู่ไว ้ถา้ไม่ยอมท าตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ ความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของอ านาจชนิดน้ีข้ึนอยูก่บัการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้วา่โทษท่ีเขาจะไดรั้บจากการไม่ยอม
ท าตามนั้น สูงกวา่ผลเสียท่ีเกิดจากการยอมท าตามแค่ไหน เช่น ครูซ่ึงเป็นหวัใจของครูกลุ่มหน่ึงตอ้ง

                                                 

 37Mulder, M., Rendel, D., Leendert, K., & Japp, V. Power, situatia and leaders’s 
effectiveness : an organizational field study, ( Journal of Applied Psychology), 1986, p. 566 – 
567. 
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ขดัค าสั่งของผูบ้ริหารท่ีชอบดว้ยเหตุผลเม่ืออยู่ต่อหนา้ผูค้นมากมาย ทั้ง ๆ ท่ีรู้อยู่วา่การท าเช่นน้ีจะ
ไดรั้บโทษแต่มีน ้าหนกันอ้ยกวา่ความเสียหนา้เสียศกัด์ิศรีอนัเกิดจากการท าตามผูบ้ริหาร บ่อยคร้ังท่ี
ผูบ้ริหารใชอ้ านาจจากการบงัคบัโดยการไล่ออก ลดต าแหน่ง หรือตดัเงินเดือน แมว้่าจะไดมี้ความ
พยายามในการขจดัอ านาจประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีมาแลว้ก็ตาม ผูบ้ริหารสามารถท าให้เกิดผลใน
การบงัคบัคนงานไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม เง่ือนไขเชิงปฏิบติัหมายความวา่ อ านาจจะเกิดจากการ
ท่ีอีกฝ่ายหน่ึงคาดวา่จะไดรั้บโทษ ถา้พวกเขาไม่ท าตามผูใ้ชอ้  านาจ เช่น ความกลวักบัการไม่ท าตาม
กฎ ขอ้บงัคบั หรือนโยบายขององค์การ และความกลวัน้ีเองท่ีท าให้ทุกคนมาท างานตรงเวลา และ
ทุกคร้ังท่ีเจา้นายผา่นมาตรวจดูวา่มีงานยุง่มาก มีบ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริหารใชอ้  านาจจากการบงัคบัโดยการ
ไล่ออก38 

คิปนิส (Kipnis) กล่าวว่า ในบรรดาฐานอ านาจทั้งหลายท่ีมวลมนุษยป์ระสบอยู่นั้น อ านาจ
การให้โทษผูอ่ื้นเป็นอ านาจท่ีใชก้นัมากท่ีสุด ถูกต าหนิมากท่ีสุดและยากท่ีจะควบคุมมากท่ีสุด แม้
อ านาจการให้โทษจะเป็นท่ีเข้าใจโดยทัว่ไปว่ามกัจะเป็นการใช้ก าลงัทางกายหรืออาวุธ แต่ก็ยงั
ปรากฎในรูปอ่ืนท่ีมีความน่ิมนวลกวา่ เช่น การพึ่งแรงกายผูอ่ื้น การใชถ้อ้ยค าว่ากล่าวตกัเตือน การ
ยอมตาม หรืออดกลั้นอารมณ์ ด้วยเกรงว่าจะถูกลงโทษ ได้รับอนัตราย ถูกรังแก ท าให้ด้อยใน
ศักด์ิศรีหรือกลัวว่าจะไม่มีคนรักใคร่ ตัวอย่างอ านาจการให้โทษในบริษัทองค์การ เช่น 
ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจการใหโ้ทษต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการไล่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาออกจากงาน ลด
ต าแหน่ง ไม่ข้ึนเงินเดือนให้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกรงกลวัการถูกลงโทษ มีปรากฏชดัโดยทัว่ไปใน
หน่วยงาน เช่น คนท างานส่วนใหญ่จะมาท างานตรงเวลาและดูขย ันขันแข็งปกติ เม่ือเห็น
ผูบ้งัคบับญัชาเดินผา่น การท าความเคารพผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้39 

สมมาตร์  สุพาณิชย์วิทย์  ได้กล่าวว่า  ผู ้บังคับบัญชาต้องมีอ านาจการให้โทษแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เม่ือใดปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีวางไว ้ก็จ  าเป็นตอ้งมีการลงโทษเพื่อเป็น
เยีย่งอยา่งแก่ผูอ่ื้น จะไดมิ้กลา้ท่ีจะปฎิบติัเช่นนั้นอีก40 

                                                 

 38Hersey, P., & Blanchard, K.H., Management of organizstional behavior: Utilizing 
Human resources (6th ed.), (Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1993), p. 236. 
 39Kipnis, D., The powerholders, (Chicago : University of Chicago Press, 1976), p. 77-
78. 
 40สมมาตร์ สุพาณิชยว์ิทย,์ เร่ืองน่ารู้เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน, อา้งแลว้, 
หนา้ 46. 
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ฟิชเชอร์ (Fisher) ไดก้ล่าวถึง อ านาจในรูปของการบงัคบัขู่เข็ญ เป็นการใช้อ านาจผลกัดนั
บีบคั้นลงโทษเพื่อให้เกิดการยินยอม ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บอ านาจหนา้ท่ีไม่เพียงพอจะพยายามใชอ้ านาจ
บงัคบัเพื่อใหง้านลุล่วงโดยเร็ว41 

การสร้างอ านาจการบงัคบัและวธีิการใช ้คือ ผูน้ าตอ้งพยายามหลีกเล่ียงการใชอ้  านาจชนิดน้ี 
นอกจากจ าเป็นจริง ๆ เพราะการใช้อ านาจชนิดน้ีก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และท าให้ผูน้ าสูญเสียอา้งอิง ถา้มีการบงัคบัมาก ๆ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะท าตามดว้ยความไม่เต็มใจ 
ลาออกจากงาน และหยดุงานมาก แสดงความเป็นศตัรูและกา้วร้าว อ านาจบงัคบัจะใชไ้ดดี้ในกรณีท่ี
ตอ้งรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างจงใจ อนัเป็นความ
เสียหายต่อองค์การโดยส่วนรวม การใช้อ านาจบงัคบัท่ีมีการต่อต้านน้อย มีการปฏิบติัตามมาก 
ไดแ้ก่ การใชอ้  านาจปฏิฐาน (Positive discipline) ซ่ึงมีหลกัการดงัต่อไปน้ี (1) แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบกฎระเบียบและโทษในการฝ่าฝืน (2) เม่ือมีการกระท าความผิดตอ้งมีการด าเนินการทางวินยั
ทนัที (3) มีการตกัเตือนก่อนการลงโทษส าหรับความผิดเล็กนอ้ย (4) ตอ้งสืบสวนหาความจริงและ
สาเหตุของความผดิก่อนใชว้ธีิการลงโทษ (5) ควรลงโทษดว้ยความเยอืกเยน็มีเหตุผล ไม่แสดงความ
เป็นศตัรู (6) การรักษาความเช่ือถือในการลงโทษไว ้เช่น ไม่ข่มขู่ว่าจะท าโทษท่ีเกิดอ านาจหน้าท่ี
ของผูน้ า ไม่พดูวา่จะลงโทษแลว้เปล่ียนใจภายหลงั (7) การลงโทษตอ้งเป็นไปตามระเบียบ (8) การ
ตกัเตือนและการลงโทษตอ้งท าเป็นการส่วนตวั 

ผลดีของการใชอ้  านาจน้ี คือ (1) เม่ือบุคคลประพฤติตนไม่ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีวางไว ้จะมี
การลงโทษ เพื่อใหเ้ป็นเยีย่งอยา่งแก่ผูอ่ื้นท่ีจะไดไ้ม่กลา้ปฎิบติัเช่นนั้นอีก (2) การใชอ้ านาจบงัคบัจะ
ส่งผลดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นพวกกลุ่มต่อตา้น (3) เป็นการรักษามาตรฐานและการควบคุมการ
ปฎิบติังานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล (4) การใช้อ านาจบงัคบัหรือการลงโทษท่ีเป็นไปดว้ย
ความชอบธรรมมากข้ึนเท่าใดก็จะลดความรู้สึกต่อตา้นและลดความไม่ช่ืนชมลงไดม้ากข้ึนเท่านั้น 

ผลเสียของการใช้อ านาจน้ี คือ (1) ท าให้บุคคลเกิดความเดือดร้อน เจ็บปวดทางกาย (2) 
หวาดกลวั รู้สึกขายหน้าหรือสูญเสียความรัก (3) ท าให้มีผลงานท่ีเลวลง ความไม่พึงพอใจในการ
ท างานและการออกจากงาน (4) อ านาจบงัคบัน้ีอาจเส่ือมได ้ถา้มีผูบ้ริหารดีแต่ขู่ ไม่เคยลงโทษจริง 

จากพฤติกรรมหรือสภาพทางจิตวทิยาอ่ืน ๆ ของบุคคลท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง เพราะอ านาจ
จากการข่มขู่บงัคบัน้ี จะคงอยูต่ราบเท่าท่ีบุคคลนั้นรับรู้วา่เขาอยูใ่นสายตาของผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหาร
สามารถล่วงรู้ถึงพฤติกรรมของเขาได ้

                                                 

 41Fisher, J.L., Power of the presidency, (New York : McMillan, 1984), p. 28. 
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สรุปได้ว่า อ านาจการบังคับ หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารต้องมีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมปฏิบติัตาม อนัเน่ืองจากกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั และการขู่บงัคบัให้ปฏิบติั ถา้
ไม่ปฏิบติัจะมีการลงโทษทางวนิยัตามอ านาจของผูบ้ริหารแลว้แต่กรณี คือ ตกัเตือน ตดัเงินเดือน ลด
ขั้นเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก 

2.4.3. อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate power)  
เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด  (Hersey & Blanchard) กล่าวว่า เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการท่ี

ผูใ้ต้บังคับบัญชารับรู้ว่า ผู ้บริหารมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ
หน่วยงานหรือสังคมท่ีจะก าหนดใหเ้ขามีพฤติกรรมใดบา้ง เกือบจะกล่าวไดว้า่ อ านาจตามกฎหมาย
เป็นส่ิงเดียวกบัอ านาจหนา้ท่ี และจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัหรือใกลชิ้ดกบัอ านาจการให้ส่ิงท่ีเป็นคุณกบั
อ านาจส่ิงตอบแทน เพราะว่าผูท่ี้อยู่ในต าแหน่งตามกฎหมายย่อมให้ส่ิงท่ีเป็นคุณและโทษได ้
อย่างไรก็ตามอ านาจตามกฎหมายน้ีข้ึนอยู่กบัต าแหน่งหรือบทบาทท่ีผูน้ั้นด ารงอยู่ โดยไม่สัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น 

อ านาจตามกฎหมายมาจากแหล่งส าคญั 3 แหล่ง คือ  
แหล่งท่ีหน่ึง มาจากค่านิยมทางวฒันธรรม สังคม องคก์าร หรือกลุ่มคนท่ียอมรับวา่เป็นส่ิง

ท่ีถูกท่ีควร เช่น บางคนยอมรับความเป็นผูมี้อาวโุส คุณลกัษณะทางกาย เพศ หรืออาชีพ 
ในบริบทขององค์การ โดยปกติผูบ้ริหารจะมีอ านาจตามกฎหมาย เพราะคนงานเช่ือใน

คุณค่าของสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย และล าดบัต าแหน่งท่ีสูงกว่าย่อมมีอ านาจเหนือผูท่ี้อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ 

แหล่งท่ีสอง บุคคลสามารถไดรั้บอ านาจตามกฎหมายจากการยอมรับในโครงสร้างของ
สังคม บางสังคมมีการยอมรับในชนชั้น ในองคก์ารหรือในครอบครัว ก็มีการยอมรับในโครงสร้าง
ทางสังคมดว้ย เช่น เม่ือลูกจา้งยอมรับการจา้งจากบริษทั พวกเขาก็จะเขา้สู่ข่ายของการยอมรับใน
ล าดบัตามโครงสร้างและอ านาจของผูบ้ริหารของพวกเขา 

แหล่งท่ีสาม อ านาจตามกฎหมายอาจจะมาจากการท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเป็นเจา้ของอ านาจ 
มอบหมายให้แก่ตวัแทนหรือผูด้  าเนินการแทน เช่น ผูแ้ทนราษฎร ประธานท่ีประชุมกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ 
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รูปแบบต่าง ๆ ของอ านาจตามกฎหมายลว้นสร้างให้เกิดการยอมรับและเกิดอิทธิพลข้ึนได ้
แต่ในทางปฎิบติัมกัมีปัญหาบ่อยคร้ังท่ีเกิดความสับสน หรือไม่ยอมรับเก่ียวกบัช่วงระยะ (Range) 
หรือขอบข่าย (Scep) ของอ านาจ42 

ฟิชเชอร์ (Fisher) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการใชอ้  านาจในรูปของการใชก้ฎระเบียบหรือขอ้
กฎหมายท่ีระบุไวช้ัดเจน (Legitimate power) อ านาจประเภทน้ีเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
อ านาจตามสิทธิหน้าท่ี ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุ่ม หรือเป็นอ านาจท่ีก าหนดไวต้ามวาระ
หนา้ท่ี หรือต าแหน่งท่ีครองอยู ่หรือโดยการแต่งตั้งใหม่ ซ่ึงมีการระบุอ านาจไวช้ดัเจน43 

เฟรนซ์ และราเวน (French & Raven) ไดก้ล่าวถึง ฐานอ านาจเก่ียวกบัอ านาจตามบทบญัญติั 
(Legitimate power) ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีไดม้าอยา่งถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม โดยปกติฐานอ านาจ
ชนิดน้ีได้มาจากวฒันธรรมหรือองค์การก าหนดข้ึนมา ภายในองค์การมกัจะมีการก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีเป็นสายการบงัคบับญัชาตามล าดบัขั้น ผูท่ี้อยูใ่นสายการบงัคบับญัชาล าดบัขั้นต ่ากวา่จะตอ้ง
ยอมรับในอ านาจ และอิทธิพลของผูท่ี้อยู่ในสายการบงัคบับญัชาขั้นท่ีสูงกว่าขอบข่ายของอ านาจ
ตามกฎหมายน้ีอย่างน้อยผูบ้ริหารก็มีอิทธิพลครอบคลุมทุกพฤติกรรมท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้น
รายการแจกแจงงาน (Job description) ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อิทธิพลท่ีจะมากไปกว่าน้ีข้ึนอยู่กบั
ความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชาและค่านิยมของสังคมท่ีหน่วยงานตั้ งอยู่ เช่น 
ผูบ้ริหารท่ีเคยเป็นครูมาก่อน หรือเป็นญาติผูใ้หญ่ของครูย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของครูด้วย 
กวา้งขวางกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นรายการแจกแจงงาน หรือผูบ้ริหารมีวยัวุฒิสูงกวา่ครูยอ่มมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของครูมากกวา่อิทธิพลของผูบ้ริหารท่ีมีวยัวฒิุต ่ากวา่ครู ทั้งน้ีเพราะค่านิยมของสังคมไทย
ถือเร่ืองวยัวฒิุเป็นส าคญั เป็นตน้44 

วธีิการใชอ้  านาจตามกฎหมาย คือ เน่ืองจากอ านาจตามกฎหมายเป็นอ านาจในรูปของค าสั่ง
หรือค าขอร้อง ซ่ึงมีผลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดภาระผกูพนั (Commitment) การยอมท าตามหรือการ
ต่อตา้น ซ่ึงข้ึนอยู่กบัธรรมชาติของค าขอร้องหรือค าสั่งและวิธีการออกค าสั่ง หลกัการในการออก
ค าสั่งซ่ึงจะลดการต่อตา้นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีดงัต่อไปน้ี (1) ออกค าสั่งอยา่งสุภาพ (2) ออกค าสั่ง

                                                 

 42Hersey, P., & Blanchard, K.H. Management of organizstional behavior: Utilizing 
Human resources (6th ed.), (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993), p.236. 
 43Fisher, J.L., Power of the presidency, (New York: McMillan, 1984), p. 28. 
 44French and Raven ,The base of social power, อา้งใน พิกุล ดีพิจารณ์, “การใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 24. 
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ดว้ยน ้ าเสียงมัน่คง (3) ค  าสั่งตอ้งชดัเจนและตอ้งตรวจสอบวา่ผูรั้บค าสั่งเขา้ใจค าสั่งหรือไม่ (4) ตอ้ง
มัน่ใจวา่ค าสั่งนั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย (5) อธิบายเหตุผลในการออกค าสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจ 
(6)  ใช้ ช่องทาง  (Channel)  ในการออกค าสั่ ง ท่ี เหมาะสม ไม่ควรสั่ งผ่ านคนอ่ืน (7)  ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับในอ านาจหน้าท่ีผูน้  าเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอบสนองต่ออ านาจหน้าท่ี
ของผูน้ ามากข้ึน (8) ตอ้งตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้มีการปฎิบติัตามค าสั่ง (9) ตอ้งตอบสนองต่อ
ความกงัวลใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กล่าวคือ ตอ้งเขา้ใจในค่านิยมความกงัวล และความตอ้งการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอนัอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบติัตามค าสั่ง 

ผลดีของการใชอ้  านาจน้ี คือ (1) ถา้ผูบ้งัคบับญัชาใชค้  าสั่งท่ีสุภาพและเหมาะสมก็จะเกิดการ
ผกูพนัและยอมรับอย่างกระตือรือร้น (2) เป็นการกระจายอ านาจให้ผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานท่ีมีลักษณะเป็นการปฎิบัติประจ า  โดย
ผูบ้งัคบับญัชาจะท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน (3) เป็นการใชอ้ านาจในลกัษณะของการประนีประนอม
ประโยชน์มากกวา่การหกัหาญเอาดว้ยอ านาจแต่เพียงอยา่งเดียวเป็นวธีิป้องกนัความขดัแยง้ 

ผลเสียของการใช้อ านาจน้ี คือ (1) ถา้ค าสั่งดงักล่าวไม่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดการต่อตา้น 
(2) ไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพการท างานขององค์การไดอ้ย่างสม ่าเสมอ (3) การใช้อ านาจตาม
กฎหมายหรืออ านาจตามสายงานตลอดเวลา ทา้ยท่ีสุดก็จะก่อให้เกิดการไม่ยอมท าตามและเกิดการ
ต่อตา้นท่ีจะตอ้งรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ (4) อาจท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกไร้อ านาจ  
(Power lessness) สร้างความไม่พอใจ ก่อให้เกิดการต่อต้านและความคับแค้นใจในบรรดา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (5) ถา้การใชอ้  านาจน้ีมิไดก้ระท าควบคู่ไปกบัอ านาจท่ีมาจากพื้นฐานความรู้ความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งแลว้ ก็จะท าให้การใชก้ าลงัคนเป็นไปอยา่งไร้ประสิทธิภาพ (6) เป็นการไม่ประสาน
กบัสภาพคุณค่าใหม่ ๆ ในชีวิตการท างาน กล่าวคือ คน รุ่นใหม่ท่ีไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน เขา้สู่ยุค
ความมัน่คงและมัง่คัง่นั้น ตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร 
 สรุปไดว้่า อ านาจตามกฎหมาย หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีใช้กฎระเบียบหรือขอ้
กฎหมายท่ีระบุไวช้ัดเจน เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามสิทธิหน้าท่ี ซ่ึงเกิดจากระเบียบ
ประเพณีของกลุ่ม เป็นท่ียอมรับกนัว่าเป็นส่ิงท่ีถูกท่ีควรแก่การปฏิบติัตาม โดยสามารถมีอิทธิพล
เหนือเขาเหล่านั้นได ้
 2.4.4. อ านาจอ้างองิ (Reference power) 
 เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด (Hersey & Blanchard) กล่าวว่า เป็นอ านาจอนัเกิดจากการท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปรารถนาท่ีเอาอยา่งผูบ้ริหาร ความแข็งของอ านาจน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้สึกและความ
ปรารถนา ดงักล่าวแลว้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน ผูบ้ริหารท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น
ศิษยเ์ก่าสถาบนัเดียวกนั สีเดียวกนั ศิษยอ์าจารยเ์ดียวกนั คนบา้นเดียวกนั และไม่มีสาเหตุขดัแยง้กนั
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มาก่อน ย่อมมีอ านาจทางสังคมชนิดน้ีข้ึน หรือผูบ้ริหารท่ีมีลกัษณะวาจาท่าทางเป็นท่ีประทบัใจ 
ดึงดูดใจให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอยากเอาอย่างก็จะเกิดอ านาจน้ีเช่นกนันักโฆษณาใช้ประโยชน์จาก
อ านาจประเภทน้ี โดยอาศยัผูท่ี้มีช่ือเสียงมาโฆษณา เช่น ดาราภาพยนต์หรือนกักีฬายอดนิยม ผูซ้ื้อ
ส่วนมากอยากเป็นพวกเดียวกบัคนท่ีมีช่ือเสียงและยอมตามอ านาจของเขาดว้ยการซ้ือผลิตภณัฑ์ การ
โฆษณาโดยอาศยัอ านจอา้งอิงน้ี ช่วงเวลามีความส าคญัมาก จะใชอ้า้งอิงไดเ้ฉพาะช่วงเวลาท่ีผูน้ั้นมี
ช่ือเสียงอยูเ่ท่านั้น เช่น นกัฟุตบอล ในฤดูการแข่งขนั ทั้งน้ีเพราะเขาปรากฏตวับ่อย ๆ  
 ภายในองคก์าร อ านาจอา้งอิงจะแตกต่างจากอ านาจประเภทอ่ืนท่ีกล่าวมาแลว้เป็นอยา่งมาก 
ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอา้งอิงจะดึงดูดใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ท าให้เกิดความตอ้งการเป็นพวกเดียวกบัเขา 
โดยไม่ค  านึงวา่ภายหนา้นั้นผูบ้ริหารจะสามารถให้คุณ ให้โทษหรือมีความชอบธรรมหรือไม่ กล่าว
อีกนยัหน่ึงวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอา้งอิงเป็นบุคคลท่ีมีเสน่ห์ในสายตาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา45 
 อุทยั หิรัญโต ไดก้ล่าวถึงแหล่งอ านาจอา้งอิงท่ีไดม้าจาก 
 1. ฐานะทางสังคม ถา้บุคคลใดมีฐานะต าแหน่งสูง อ านาจก็มีสูงตามไปดว้ย ซ่ึงเร่ืองน้ีนกั
สังคมวิทยายอมรับว่า เคร่ืองแบบ ยศศกัด์ิ บา้นท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใช้ มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของคนอ่ืน ๆ มาก เช่น ต ารวจ แต่งเคร่ืองแบบเต็มยศจะเป็นท่ีเกรงขามของคนอ่ืน
มากกวา่ตอนท่ีอยูน่อกเคร่ืองแบบ คนท่ีมีบา้นโตพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงจะมีคนย  าเกรงมากกวา่ 
คนท่ีเช่าบ้านเขาอยู่ คนท่ีขับรถเบ็นซ์ราคาแพงย่อมเป็นท่ีเกรงขามกว่าคนข่ีจกัรยานยนต์อย่าง
แน่นอน 

2. บุคลิกภาพ เป็นแหล่งอ านาจท่ีเกิดจากลกัษณะพฤติกรรมส่วนรวมของบุคคล เช่น 
พฤติกรรมทางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ความสามารถและอุปนิสัย ใจคอ คนท่ีมีบุคลิกภาพดี 
โดยทัว่ไปจะเป็นท่ีถูกเน้ือตอ้งใจแก่ผูพ้บเห็น เกิดความเช่ือมัน่ เล่ือมใสศรัทธา หลงใหลใฝ่ฝัน อยาก
คบหาสมาคม อยากร่วมท างานและใหค้วามเคารพย  าเกรงเสมอ ดงันั้นคนท่ีมีบุคลิกภาพดีจึงเป็นคน
ท่ีมีอ านาจอยูใ่นตวัเสมอ46 

อรุณ รักธรรม ไดศึ้กษาแหล่งอ านาจวา่ไดม้าจาก 

                                                 

 45 Hersey, P., & Blanchard, K.H. Management of organizstional behavior: Utilizing 
Human resources (6th ed.), (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993), p. 237. 
 46อุทยั หิรัญโต, ประมุขศิลป์ : ศิลปของการเป็นผู้น า, ( กรุงเทพมหานคร : เทพนิมิตการ
พิมพ,์ 2524), หนา้ 160-161. 
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 1. บุคลิกลกัษณะ (Personality) เด่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจอา้งอิงเป็นท่ีช่ืนชอบ เคารพ ย  า
เกรงต่อผูพ้บเห็น อนัไดแ้ก่รูปลกัษณะ การแต่งกาย กิริยาท่าทางและวาจา รวมทั้งรูปร่างหนา้ตา เช่น 
ผูห้ญิงสวย ผูช้ายหล่อ ยอ่มมีอ านาจแฝงอยูใ่นตวัทั้งส้ิน หากผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมีบุคลิกลกัษณะดีจะ
มีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจและมีผลในการจูงใจผูร่้วมงาน อยากเลียนแบบเทียบเคียง จึงท าให้
ผูบ้ริหารมีอิทธิพลเหนือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 2. มนุษยสัมพนัธ์ (Human relationship) เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรกในการติดต่อส่ือสารกนั 
อนัน ามาซ่ึงความเขา้ใจอนัดี มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั เกิดความพอใจ เกิดความรักใคร่ชอบพอ จนถือ
ไดว้่ามนุษยสัมพนัธ์เป็น อ านาจภายใน ของบุคคลและเป็นสิทธิอ านาจ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัส่วนตวั
ของบุคคลนั้นตลอดไปไม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งหรือหนา้ท่ีการงานใด ๆ ก็ตาม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 
คนเราจะชนะจิตใจคนไดก้็โดยอาศยัหลกัมนุษยสัมพนัธ์นัน่เอง 
 3. สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นแหล่งอ านาจท่ีส าคญัท่ีมีผลในดา้นการให้คุณ ให้
โทษแก่ผูอ่ื้น คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี เป็นตน้วา่ มีทรัพยสิ์นเงินทองมาก มกัจะเป็นผูท่ี้มีอิทธิพล
ให้ผูอ่ื้นเคารพ ย  าเกรง เช่ือถือ เม่ือมีเงินมากย่อมมีอ านาจซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีคนทั้งหลาย
อยากจะมี อยากจะได ้รวมไปถึงมีบริวาร คนรับใชจ้  านวนมาก ซ่ึงกลายเป็นฐานะอ านาจเหนือบุคคล
อ่ืน และบุคคลท่ีมีต าแหน่งในหน้าท่ีสูง เงินเดือนมาก มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรับผิดชอบมาก 
ยอ่มมีอ านาจเหนือกวา่บุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีการงานต ่ากวา่และเป็นท่ีเคารพนบัถือ ย  าเกรงแก่คนทัว่ ๆ 
ไป 
 4. ความยุติธรรม (Justice) โดยถือว่าบุคคลท่ีมีความยึดมัน่ในคุณธรรม โดยให้ความ
ยุติธรรมแก่ทุกคนทุกฝ่ายย่อมไดรั้บความเคารพนบัถือและศรัทธาจากผูร่้วมงานและคนทัว่ไปให้
เป็นผูม่ี้มีอ านาจ แมอ้ยูใ่นต าแหน่งหนา้ท่ีการงานใด ๆ แลว้ก็ถือเป็นผูมี้บารมีติดตวัตลอดไป 
 การสร้างอ านาจอา้งอิงซ่ึงเกิดจากความรักความภกัดี และความช่ืนชมท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีต่อผูน้ า 
วิธีการสร้างอ านาจอา้งอิง ผูน้ าตอ้งเอาใจใส่ต่อความตอ้งการและความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
ความยุติธรรม ปกป้องผลประโยชน์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชค้วามสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด (Face to 
face relationship) สนใจในทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระมดัระวงัไม่แสดงความใกลชิ้ดกบัคนใด
คนหน่ึงเป็นพิเศษการใชอ้  านาจอา้งอิงเป็นการใชค้  าขอร้องส่วนตวั (Personal appeal) แต่ถา้ขอร้อง
มากเกินไปอ านาจจะลดลงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะคิดวา่ถูกเอาเปรียบ เป็นการลดความเช่ือถือท่ีมีต่อผูน้ า
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อีกวิธีหน่ึงก็คือการวางตวัเป็นแบบ (Role modeling) เช่น ปฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบดว้ยความ
ขยนัขนัแขง็ มีทศันคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงจะเป็นแบบอยา่งพฤติกรรมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเลียนแบบ47 
 ผลดีของการใช้อ านาจน้ี คือ ก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ ความเช่ือถือผูบ้ริหารโดยไม่รู้ตวั ซ่ึงไดรั้บการ
ยอมตามและความสวามิภกัด์ิจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีแรงดลใจจากภายใน การ
ท างานไม่จ  าเป็นตอ้งมีการติดตามสอดส่องอยา่งใกลชิ้ด 

ผลเสียของการใชอ้  านาจน้ี คือ (1) อ านาจน้ีหากใช้ไม่เหมาะสมหรือใชก้บัคนท่ีมีผลงานดี
และไม่ดี ไม่เหมือนกนั จะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ศรัทธา (2) หากผูบ้ริหารขาดคุณธรรมอ านาจน้ี
ก็จะลดลง (3) จะกระทบกระเทือนถึงสภาพการท างานประจ า ซ่ึงอาจน าไปสู่สภาพความเป็นกนัเอง
จนเกินไปใหมี้ความเห็นแก่ตวั 

สรุปได้ว่า อ านาจอา้งอิง หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่าทางท่ี
ประทบัใจในการพูด การแต่งกาย มีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีแสดงถึงคุณธรรมและมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีสามารถท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว เป็นพวกเดียวกบัผูบ้ริหาร 
มีความภาคภูมิใจในตัวผูบ้ริหาร เกิดความรักและศรัทธา ตลอดจนมีความปรารถนาเอาเป็น
แบบอยา่ง 

2.4.5 อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert power)  
เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด  (Hersey & Blanchard) กล่าวว่า เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการท่ี

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้ว่า ผูบ้ริหารเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือมีความช านาญในเร่ืองต่างๆ 
โดยเฉพาะในงานท่ีหน่วยงานนั้นรับผิดชอบอยู่ สามารถให้ค  าแนะน าได้ถูกต้อง ความแข็งของ
อ านาจน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณความรู้ความช านาญ ท่ีผูบ้ริหารมีเหนือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือสูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตั้งข้ึน ซ่ึงโดยมากแลว้ก็มกัเอาตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั้นแหละเป็นเกณฑ์
อิทธิพลของอ านาจน้ี 

อ านาจความเช่ียวชาญอยู่บนพื้นฐานซ่ึงบุคคลเช่ือว่าผูน้ั้นมีคุณสมบติัเป็นผูมี้ความรู้ความ
ช านาญ ผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นท่ียอมรับวา่มีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะพื้นท่ีบางกรณีบางประเภทแหล่ง
ของอ านาจทั้งหมดข้ึนอยูก่บัการรับรองของเป้าหมาย แต่อ านาจความเช่ียวชาญจะตอ้งมีค่ามากกว่า
ประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ ก่อนท่ีอ านาจความเช่ียวชาญจะได้รับการยอมรับ เป้าหมายจะต้องรับรู้
เสียก่อนวา่ผูน้ั้นน่าเล่ือมใสวางใจได ้มีความสัมพนัธ์เป็นพวกเดียวกนั ความน่าเล่ือมใสอาจมาจาก

                                                 

 47อรุณ รักธรรม, พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ, (พิมพค์ร้ังท่ี 5), (กรุงเทพมหานคร : เอส ดี 
เพรส, 2546), หนา้ 65-70. 
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ประกาศนียบตัรหรือปริญญาบตัร เป็นเคร่ืองแสดงว่าคนผูน้ั้นต้องรู้แน่ในส่ิงท่ีเขากล่าวถึงและ
สามารถแสดงความรู้นั้นออกมาได้ เช่น โคช้ฟุตบอลท่ีประสบความส าเร็จสูง ให้นักฟุตบอลได้
เรียนรู้วิธีกนับอลแบบใหม่ พวกนั้นยอมฟังอย่างตั้งใจเพราะยอมรับในอ านาจในอ านาจความเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญของโคช้48 

เฟรนซ์ และราเวน (French & Raven) ไดก้ล่าวถึงฐานอ านาจจากการมีความรู้ ความช านาญ 
ซ่ึงเป็นอ านาจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไดม้าจากการเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือความไวว้างใจได ้และ
เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้หรือความเช่ียวชาญเฉพาะอย่าง ซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับในความสามารถ
ของบุคคลนั้น49 

เชตตี้ (Shetty) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองของอ านาจความเป็นผูเ้ช่ียวชาญไวว้่า เป็นอ านาจท่ี
เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศของความไวว้างใจ อิทธิพลของผูบ้ริหารจะท าให้ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรับและ
จะมีแนวโน้มก่อให้เกิดความเขา้กนัไดใ้นทศันคติ (Attitudinal conformity) มีการปรับในเร่ือง
ทศันคติเขา้หากนั การมีแรงดลใจในการท างานก็จะเกิดจากภายในนอกจากน้ีอ านาจผูเ้ช่ียวชาญจะมี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัสภาพความไม่เป็นกนัเองหรือความเป็นส่วนตวัและยงัมีลกัษณะเป็น
แบบเป็นงานมากกวา่เน้นคน (Task performance) การท่ีจะใชอ้  านาจน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึง
ข้ึนอยูก่บัสภาพท่ีความส าเร็จของงานเป็นของส าคญัอยา่งยิง่50 

ฟิชเชอร์ (Fisher) ไดก้ล่าวถึง อ านาจในรูปของการใชค้วามรู้ ความเช่ียวชาญ เป็นอ านาจ
ส าคญัซ่ึงท าใหผู้บ้ริหาร เป็นผูท่ี้สมควรด ารงต าแหน่ง และสมควรเป็นผูใ้ชอ้  านาจโดยใชช้อบธรรม 
อ านาจความรู้ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและใช้ได้ดีทุกสถานการณ์ ผูบ้ริหารท่ีเข้าไป
ช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยใช้ความรู้ความช านาญ แก้ปัญหาการท างานจะช่วยลดความวิตก
กงัวล ลดความขดัแยง้ ช่วยสร้างความส าเร็จ และงานด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ51 

                                                 

 48Hersey, P., & Blanchard, K.H. Management of organizstional behavior: Utilizing 
Human resources (6th ed.), (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993), p. 237. 
 49French and Raven ,The base of social power, อา้งใน พิกุล ดีพิจารณ์, “การใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 24. 
 50Shetty, Y.K., Managerial power and organization effectiveness: A contingency  
Analysis, (Journal of Management Studies), 20(5),1978, May. 178 – 186. 
 51Fisher, J.L., Power of the presidency, (New York : McMillan, 1984),p. 28. 
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 วิธีสร้างวิธีใชอ้  านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ มีต่อดงัน้ี (1) สร้างจินตภาพของความเป็นผูช้  านาญ 
(Promote and image of expertise) เป็นท่ียอมรับ ความช านาญนั้นเกิดจากการศึกษาและ
ประสบการณ์ ดงันั้นเม่ือผูน้ ามัน่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้ าระดบัเดียวกนัและผูบ้งัคบับญัชายอมรับ
ในการศึกษาประสบการณ์ในการท างานและความส าเร็จ วธีิหน่ึงท่ีจะแสดงให้เห็นความช านาญของ
ผูน้ าไดก้็คือการติดประกาศนียบตัร ประกาศเกียรติคุณ หรือประกาศแสดงความเช่ียวชาญของผูน้ า
ไวใ้นส านักงาน อีกวิธีหน่ึงก็คือการเล่าถึงการศึกษาหรือประสบการณ์ในอดีต แต่ไม่ควรเล่าดว้ย
ตนเองควรใหค้นอ่ืนช่วยเหลือ (2) รักษาความเช่ือถือไวใ้ห้ได ้ผูน้  าตอ้งรักษาจินตภาพแห่งความเป็น
ผูช้  านาญไวด้้วยการสร้างความเช่ือถือ ไม่แสดงความเห็นในเร่ืองท่ีไม่มีความจริงไม่พูดปดให้
ลูกน้องจับได้ (3) มีความมั่นใจและตัดสินใจได้ดีในภาวะวิกฤติในสถานการณ์วิกฤติหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาชอบผูน้ าท่ีมีความรู้อยา่งเช่ียวชาญรู้วิธีน ากลุ่มการเผชิญปัญหา 
มีความมัน่ใจในตวัเอง อารมณ์มัน่คง ในกรณีท่ีผูน้ าไม่รู้วิธีการแกส้ถานการณ์ก็ตอ้งไม่สงสัยหรือ
สับสนซ่ึงเส่ียงต่อการเสียอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (4) ติดตามขอ้มูลหรือแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ 
ตอ้งมีความรู้ในงานเทคนิคและความกา้วหนา้ในส่วนอ่ืนๆ ขององคก์าร ถา้เป็นงานวิชาชีพ ผูน้ าตอ้ง
ติดตามความเคล่ือนไหวในวิชาชีพของตนเองอยูเ่สมอ (5) รับรู้ความกงัวลของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใช้
การส่ือสารสองทางพยายามคน้หาสาเหตุ ท่ีท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากงัวลหรือสงสัยแล้วพยายาม
ก าจดัความกงัวลใจหรือความสงสัยนั้นเสีย (6) หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นผลกระทบต่อความยกยอ่ง 
(Self esteem) ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อ านาจท่ีเกิดจากความช านาญนั้นเกิดจากการท่ีผูน้ าและ
ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ ต่างกัน  ผู ้น า จึงไม่ควรดู ถูกสติปัญญาและความสามารถของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทนัทีในขณะท่ีเขายงัพดูไม่จบ 
 ผลดีของการใชอ้  านาจน้ี คือ (1) การใชอ้ านาจเช่ียวชาญจะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมตาม
มากท่ีสุด (2) ช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาลดความวิตกกงัวล ลดความขดัแยง้ ช่วยสร้างความส าเร็จและ
งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสึกว่ามีท่ีพึ่งพาทาง
วิชาการและการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดขวญัและก าลังใจในการท างาน ท าให้ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งปกติ 
 ผลเสียของการใชอ้  านาจน้ี คือ (1) หากผูบ้ริหารไม่แสวงหาอ านาจเช่ียวชาญเพิ่มเติมหรือใช้
อ านาจน้ีไปในทางท่ีผิด อ านาจน้ีก็จะเส่ือมถอยไป (2) การบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจ
เช่ียวชาญจะมีลกัษณะเป็นแบบเนน้งานมากกวา่เนน้คนโดยมุ่งความส าเร็จของงานเป็นหลกั 
 สรุปไดว้า่ อ านาจเช่ียวชาญ หมายถึง อ านาจท่ีเกิดจากความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล ท่ี
ผูบ้ริหารมีความรู้ทางการบริหาร มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติัมีประสบการณ์และความช านาญ
ในงานท่ีรับผดิชอบ มีความศรัทธาให้ค  าแนะน า ช้ีแจงไดถู้กตอ้งและสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที
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การสร้างอ านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญและวิธีใช ้คือ ผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญจะมีอิทธิพลต่อผูต้าม
มิใช่เง่ือนไขเพียงพอท่ีจะมีอิทธิพลต่อผูต้ามได ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับความเช่ียวชาญนั้นต่อเม่ือผู ้
เป็นแหล่งขอ้มูลและค าแนะน าท่ีเช่ือถือได ้
 2.4.6 อ านาจข่าวสาร (Information power) 
 เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด  (Hersey & Blanchard) กล่าวว่า เป็นอ านาจอันเกิดจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้วา่ผูบ้ริหารเป็นคนท่ีมีความรอบรู้ข่าวสาร และข่าวสารนั้นมีประโยชน์ มีคุณค่า
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการข่าวสาร หรือตอ้งการเรียนรู้ในข่าวสารเหล่าน้ี ความ
แขง็ของอ านาจน้ีข้ึนอยูค่วามส าคญัของข่าวสาร และความตอ้งการมากนอ้ยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอนั
เป็นผลท าให้อ านาจข่าวสารมีอิทธิพล ท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชายอมรับและปฏิบติัตาม การสร้าง
อ านาจท่ีเกิดจากข่าวสารและวธีิใช ้คือ อ านาจข่าวสารอนัเกิดจากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีวุฒิภาวะ
สูง โดยจะมองผูน้ าเพื่อหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อท่ีจะรักษาหรือปรับปรุงการปฏิบติั ถา้ผูน้ าสามารถให้
รายละเอียดและให้ขอ้มูล รายงาน เอกสารการติดต่อต่างๆ ไดเ้ม่ือความตอ้งการดว้ยอ านาจข่าวสาร
ขอ้มูลท่ีผูน้  ามีอยู ่จึงสามารถมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีวฒิุภาวะสูง52 
 เสนาะ ติเยาว์ กล่าวถึง การสร้างความพอใจในบรรยากาศการส่ือสารองคก์าร มีปัจจยัหลาย
อย่าง คือ การให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีเพียงพอ แก่บุคคลในองค์การ การจัดให้มีช่องทางการ 
ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีระบบและวิธีการในการแจง้ขอ้มูล หรือเผยแพร่ข่าวสาร
ภายในองค์การให้บุคคลรับรู้โดยทัว่ถึง และการจดัให้มีส่ือสารติดต่อท่ีมีคุณภาพ ข่าวสารตรงกบั
ความเป็นจริง และเช่ือถือไดมี้คุณค่าทนัต่อเหตุการณ์และเสนอข่าวไดร้วดเร็ว53  
 โรเบิร์ท และโอ เรียลลี่ (Robert & Reilly) พบว่าความพึงพอใจในการติดต่อส่ือสาร 
โดยทัว่ไปภายในองคก์ารเก่ียวขอ้งกบัปริมาณของการติดต่อส่ือสารความเพียงพอของข่าวสาร และ
ความพึงพอใจในการท างาน54 
 เสนาะ ติเยาว์ ผลดีของการใช้อ านาจน้ี คือ (1) ผูน้  าจะมีอ านาจเหนือผูอ่ื้นในกลุ่มเพราะมี
ความจ าเป็นเลิศเก่ียวกับรายละเอียด มีความรู้กว้างขวางแทบจะทุกเร่ือง (2) สามารถท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเล่ือมใส ยอมรับนบัถือในความรอบรู้ ดงันั้นการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ยอมตาม

                                                 

 52Hersey, P., & Blanchard, K.H. Management of organizstional behavior: Utilizing 
Human resources (6th ed.), (Englewood Cliffs, NJ :  Prentice-Hall, 1993), p. 235. 
 53เสนาะ ติเยาว,์ การส่ือสารในองค์การ, อา้งแลว้, หนา้ 524. 
 54 Roberts, K.H, & O Riell, C.A., Measuring organizational communication, Journal of 
Applied Psychology, 1974, June.p. 325. 
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จึงเป็นเร่ืองท่ีง่าย (3) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความพร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะมีการติดต่อส่ือสารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสารกนั (4) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าให้ใช้ขอ้มูลในการ
ตดัสินใจเนินการต่างๆ ได้งานประสบผลส าเร็จท าให้เกิดความพอใจในงาน ไม่ละทิ้งงานไม่
หลบหนีงาน และสามารถหาวิธีปรับปรุงงานนั้นให้เจริญกา้วหนา้มากยิ่งข้ึน (5) เป็นการสร้างความ
มั่นใจในตัวเองให้แก่บุคลากรในองค์การเพื่อเพิ่มแรงจูงใจภายในและควบคุมตนเองของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชาสร้างความผูกพนักันมากกว่าความผูกพนักับผูน้ า เพราะมีการมอบอ านาจท่ี
เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยและเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ผลเสียของการใช้อ านาจน้ี คือ ถ้าผูบ้ริหารมีแต่อ านาจข่าวสารขอ้มูลเก่า ล้าสมยัไม่มา
เพิ่มเติม นานไปจะไม่มีคนรับฟังส่งผลใหผู้บ้ริหารมีอ านาจข่าวสารลดลง55 
 สรุปไดว้่า อ านาจข่าวสาร หมายถึง อ านาจท่ีเกิดจากผูบ้ริหาร มีความรอบรู้ ข่าวสาร หรือ
ขอ้มูลท่ีมีคุณค่า แสวงหาข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่ครู มีความรอบรู้ข่าวสาร หรือขอ้มูลใน
สภาวะแวดล้อมของงานในเร่ืองทัว่ๆไปอย่างกวา้งขวาง เป็นแหล่งขอ้มูลได้อย่างดีท่ีครูตอ้งการ 
นอกจากน้ีเป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์ตลอดจนสามารถควบคุมข่าวสารนั้น และสามารถตดัสินใจ
ไดถู้กตอ้ง 
 2.4.7 อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง (Connection power) 
 เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด  (Hersey & Blanchard) กล่าวว่า เป็นอ านาจอันเกิดจาก
ผูใ้ต้บังคบับัญชารับรู้ว่า ผูบ้ริหารเป็นผูมี้เส้นสายเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีอ านาจ หรือบุคคลท่ีมี
ความส าคญัภายใน หรือภายนอกองคก์าร อิทธิพลของอ านาจพึ่งพาสูง สามารถให้คนอ่ืนยอมปฏิบติั
ตามเพราะตอ้งการไดรั้บความพอใจหรือหลีกเล่ียงความล าบากใจอนัเกิดจากอ านาจพึ่งพา การสร้าง
อ านาจการติดต่อเช่ือมโยงและวิธีใช ้คือ อ านาจการติดต่อเช่ือมโยงเกิดจากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
วุฒิภาวะต ่าซ่ึงจะเคล่ือนไปในระดบัวุฒิภาวะปานกลาง จะมองผูน้ าท่ีใช้อ  านาจเก่ียวโยงเพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมปฏิบติัตาม เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีวุฒิภาวะน้ีจะพยายามหลีกเล่ียงการถูก
ลงโทษ หรือ ตอ้งการไดรั้บรางวลัจากอ านาจพึ่งพาน้ี วิธีการสร้างอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง ใชใ้น
ขณะท่ีผูใ้ต้บงัคบับัญชาเร่ิมเคล่ือนจากระดับ วุฒิภาวะต ่าไปยงัวุฒิภาวะปานกลาง โดยผูน้ าใช้
พฤติกรรมการออกค าสั่ง ซ่ึงยงัเป็นส่ิงจ าเป็น แต่การเพิ่มพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือก็เป็นส่ิง
ส าคญั การสั่ง และ การพูดชกัชวนจนเห็นดี ท่ีเหมาะสมกบัระดบัวุฒิภาวะเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ถ้าผูน้ าท่ีมีอ านาจการติดต่อเช่ือมโยงน้ีจะท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชายอมปฏิบัติตาม โดย

                                                 

 55เสนาะ ติเยาว,์ การส่ือสารในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2544), หนา้ 524-525. 
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หลีกเล่ียงการลงโทษหรือตอ้งการไดรั้บส่ิงตอบแทนจากอ านาจน้ีวิธีใช้อ  านาจประเภทน้ี ผูบ้ริหาร
ต้องควบคุมก ากับงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบมาตรฐานและให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชารายงานผล
ความก้าวหน้าเป็นระยะตามท่ีผูน้ าก าหนดไว ้ต้องสั่งการให้ผูต้ามปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเตม็ใจหรือไม่ ในขณะเดียวกนัผูน้ าตอ้งช้ีแจง เกล้ียกล่อมให้ปฏิบติังานตามท่ีได้
ก าหนดอ านวยความสะดวก ในการท างานทุกอยา่ง ช่วยเหลือและแนะน าอยา่งใกลชิ้ด เปิดโอกาส
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซกัถามปัญหาขอ้ขอ้งใจอยา่งเต็มท่ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถส่ือความหมายกบั
ผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงานโดยสะดวก และให้ขวญั ก าลงัใจทุกคร้ังท่ีงานส าเร็จ ในบางคร้ังผูบ้ริหารอาจ
ขอ้มูลหรือความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบัเพื่อมาก าหนดเป้าหมายวธีิการใหท้  าต่อไป56 
 ผลดีของการใช้อ านาจชนิดน้ี คือ (1) ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์อนัดี
กบัผูอ่ื้นในทางกวา้ง ไดรั้บความส าเร็จในการไกล่เกล่ียเพื่อช่วยเหลือบุคคลหน่ึงท่ีประสบปัญหาใน
หน่วยงาน (2) ผูบ้ริหารท่ีมีฐานอ านาจน้ีสูงย่อมสามารถท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมตามได้เพื่อ
หลีกเล่ียงความล าบากใจอนัอาจจะเกิดตามมา 
 ผลเสียของการใช้อ านาจชนิดน้ี คือ (1) เป็นการใช้อ านาจแบบครอบง าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งพึ่งพาผูบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ การใช้อ านาจประเภทน้ีจะท าให้เกิดการยึดตวั
บุคคลมากกวา่จุดมุ่งหมายขององคก์าร ท าให้บุคลากรขาดความริเร่ิม ถา้องคก์ารขาดผูน้ าประเภทน้ี
อยา่งเฉียบพลนั อาจท าให้เกิดวิกฤตการณ์ข้ึนในองคก์าร (2) ถา้ผูบ้ริหารใชอ้ านาจพึ่งพาสูงจะท าให้
ศกัยภาพแห่งอ านาจของผูบ้ริหารจะดอ้ยลง (3) อ านาจการติดต่อเช่ือมโยงอาจขาดความเช่ือถือถา้
ผูบ้ริหารอา้งลอยๆ ปราศจากความจริง 
 สรุปไดว้่า อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารเป็นผูมี้เส้นสายเก่ียวขอ้ง
กบับุคลากรท่ีมีอ านาจหรือบุคคลท่ีมีความส าคญัทั้งภายในและภายนอกองค์การ สามารถท าให้คน
อ่ืนตอ้งปฏิบติัตาม เพราะตอ้งการไดรั้บความพอใจหรือหลีกเล่ียงความล าบากใจอนัเกิดจากอ านาจ
การติดต่อเช่ือมโยงน้ี  
 
 
 
 

                                                 

 56Hersey, P., & Blanchard, K.H. Management of organizstional behavior: Utilizing 
Human resources (6th ed.), (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993), p. 235. 
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2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ตั้งอยูท่ี่ ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30280 โทร. 044-395223 , 044-395225, 044-305509 
โทรสาร. 044-395224 

ประวตัิความเป็นมา 
สืบเน่ืองจากมติท่ีประชุมสภาการศึกษา คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2552 

เห็นชอบหลกัการใหมี้เขตพื้นท่ีการศึกษา (มธัยมศึกษา) โดยใหด้ าเนินการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ในประกาศจดัตั้งเขตพื้นท่ีการศึกษา (มธัยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพื้นท่ีการศึกษา (มธัยมศึกษา) 
ควรสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน แบบกลุ่มจงัหวดัจ านวน 18 กลุ่ม 
โดยให้ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปด าเนินการ รวมทั้งมาตรการระยะสั้ นให้
ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีไม่ขดักบักฎหมาย ดงันั้น เพื่อให้การจดัการมธัยมศึกษาไดข้บัเคล่ือน
ต่อไปอยา่งมีคุณภาพ และเป็นไปตามมติของสภาการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงก าหนดมาตรการระยะสั้น ในการด าเนินงานเพื่อยกระดบัคุณภาพการมธัยมศึกษาและ
การบริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้นดงักล่าว ก าหนดให้จดัตั้งศูนยป์ระสานงานการจดัการ
มธัยมศึกษาให้มีเครือข่ายการนิเทศการมธัยมศึกษา และก าหนดตวับ่งช้ีคุณภาพความส าเร็จการ
จัดการมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะสั้ นและได้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองก าหนดศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 
2552 ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจ้ดัท าแนวทางการบริหารจดัการ
ศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้ งเขตพื้นท่ีการศึกษา(มธัยมศึกษา)และยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้สูงข้ึน จึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายการด าเนินงานของทุก
สถานศึกษาในสังกัด ดังน้ี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกและมีผลการประเมินระดบัดี/ดีมาก ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
จดัท าและใช้หลักสูตรท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน จดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นกัเรียนมีพฒันาการท่ีเต็มศกัยภาพ มีการพฒันาครูและมีผลการประเมินฯมาตรฐานท่ี 10 ในระดบั
ดี/ดีมาก ไดรั้บการพฒันาให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมเพิ่มมากข้ึน มีความพร้อม
ดา้นอาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการชั้นเรียน มีครู
เพียงพอครบทุกสาระการเรียนรู้ อตัราส่วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มีอตัราส่วนนกัเรียน : คอมพิวเตอร์ 
ต ่ากวา่ 20:1 สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
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บทบาทและหน้าทีข่องศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 
ส่งเสริม/เร่งรัดให้สถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายความส าเร็จ ประสาน 

ส่งเสริมการพฒันางานวิชาการและระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ประสานและร่วมมือพฒันา
การศึกษากบัเครือข่ายการนิเทศการมธัยมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจดัการมธัยมศึกษาทุกส้ินปีงบประมาณและปีการศึกษา 
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรมการจดัการมธัยมศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

ด้านการบริหารจัดการทัว่ไป 
บริหารจดัการศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษาให้มีความพร้อม เพื่อเตรียมจดัตั้ง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) ประสานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู ้
ประสานงานและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา ประสานและร่วมมือกบั
เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศึกษา การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา ประสานระดบัทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ประสานและจดัท าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา กรณีมีเหตุด่วนเหตุร้ายกบัสถานศึกษา ให้ศูนย์
ประสานงานการจดัการมธัยมศึกษาร่วมกบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแก้ปัญหาโดยฉับพลัน 
อ านวยความสะดวก สนบัสนุนฝ่ายเลขานุการของศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์งานการจดัการมธัยมศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ด้านการบริหารงานวชิาการ 
ใชร้ะบบเทคโนโลยีและขอ้มูลสารสนเทศเชิงคุณภาพในการวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์

ในการบริหารจดัการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย ประสานและร่วมมือกบักลุ่ม
เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศึกษาจงัหวดัและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาอ่ืน ในการจดัแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษากลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาประสานกบักลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดั
และศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาส่งเสริม
และสนบัสนุนเครือข่ายนิเทศการจดัการมธัยมศึกษาและสถานศึกษา เพื่อด าเนินเก่ียวกบัการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ตลอดจนสนบัสนุนส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษาและส่ิงอ านวยความสะดวก
แก่สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการนิเทศภายในและให้มีครูผู ้ร่วมนิเทศ (Co-
supervisor Teacher) ภายในสถานศึกษา เพิ่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา/
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ให้ประธานศูนยป์ระสานงานการจดัการมัธยมศึกษา เป็นผูอ้นุมติัแผนงาน/โครงการของ

ศูนย ์ประสานงาน การจดัการมธัยมศึกษา ตามท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ให้ประธานเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย เป็นผูอ้นุมติัแผนงาน/โครงการ
ของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ตามท่ีไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณ ทั้ งน้ีต้องได้ความเห็นชอบจากประธานศูนย์ประสานงานการจดัการ
มธัยมศึกษา ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยเบิก เป็นผูอ้นุมติัการเบิกจ่ายตามท่ีประธานศูนย์
ประสานงานการจดัการมธัยมศึกษา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลาย ไดผู้อ้นุมติัแผนงาน/โครงการและไดจ่้ายจริง เพื่อความสะดวกและคล่องตวั
ในการจดัการดา้นการเงินและงบประมาณอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ด้านการบริหารจัดการงานบุคลากร 
จดัท าขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา

และ แต่ละสถานศึกษาร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการพฒันาสมรรถนะท่ีเล่ือนวิทย
ฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษาและ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมกนัพิจารณาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปช่วยปฎิบติังานท่ีศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา โดยผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ท่ีเป็นท่ีตั้งของศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษาเป็นผูอ้นุมติัให้ไปช่วยปฏิบติังาน 
กรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปช่วยปฎิบติังานท่ีศูนยป์ระสานงานการจดัการ
มัธยมศึกษา แต่ไม่เป็นท่ีตั้ งของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ให้ประธานศูนย์
ประสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เสนอส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้
ไปช่วยปฏิบติังานได ้การพิจารณาความดีความชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานและท่ีปรึกษา
ศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา ทั้งน้ีตอ้งไม่น้อยกวา่โควตาท่ีไดรั้บ จดัท าแผนอตัราก าลงั
ของสถานศึกษา เสนอขออตัราก าลงัให้ตรงกบัความตอ้งการของสถานศึกษา เสนอความเห็นและ
ความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อคณะกรรมการกลัน่กรองและ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย57  
 
 

                                                 

 57ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31, คู่มือแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีงบประมาณ 2555, (นครราชสีมา : สพม. 31, 2555), หนา้ 2-3 
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2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปและ
น าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 มณเฑียร รัตนไสววงศ์ ไดว้จิยัเร่ือง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียง
ตามล าดบั คือ อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ และอ านาจตามกฎหมาย ส่วนอ านาจการให้
รางวลัอยูใ่นระดบัปานกลางและอ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ แต่รายด้านพบว่า ด้านอ านาจการบังคบัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลางแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p < .05)58 
 ประทปี ศรีรักษา ไดว้จิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบาง
ละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อ านาจพึ่งพา อ านาจอา้งอิง อ านาจข่าวสาร 
อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อยู่ในระดับน้อย ส่วนการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ  าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กใชอ้  านาจมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานขนาด
กลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งดา้นการใชอ้  านาจบงัคบัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กใช้
อ านาจมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลางและขนาดใหญ่ 59 

                                                 

 58มณเฑียร รัตนไสววงศ,์ “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2546, 137 หนา้  
 59ประทีป ศรีรักษา, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 143 หนา้. 
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 วรรณา บุญบันดาล ไดว้จิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่า
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย และ
อ านาจการให้รางวลั อ านาจท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ อ านาจบงัคบั เม่ือเปรียบเทียบการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสังกดัเดิมพบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อ านาจ
การให้รางวลั อ านาจอา้งอิง และอ านาจเช่ียวชาญ ส่วนอ านาจตามกฎหมายแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ60 
 ชนิดา อินต๊ะปัญญา ได้วิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจยัพบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหาร เห็นวา่ผูบ้ริหารไดใ้ชฐ้านอ านาจตามกฎหมาย 
ในการบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ ฐานอ านาจในการให้รางวลัและฐานอ านาจใน
ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเท่ากนั ฐานอ านาจเชิงอา้งอิง ฐานอ านาจในการมีขอ้มูลสารสนเทศและฐาน
อ านาจในความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ฐานอ านาจในการให้รางวลั ฐานอ านาจในการมีขอ้มูลสารสนเทศ 
และฐานอ านาจเชิงอา้งอิงเท่ากนักบัฐานอ านาจในการลงโทษ ตามล าดบั61 
 พกิุล ดีพจิารณ์ ไดว้จิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบั ความพึงพอใจในการปฎิบติังาน
ของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตภาค
ตะวนัออก ใชอ้  านาจโดยรวมและทุกรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ไดแ้ก่ อ านาจการมีข่าวสารขอ้มูล อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจพึ่งพา อ านาจอา้งอิง 
อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจการใหร้างวลั ยกเวน้ดา้นอ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบัปานกลาง ครู
โรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก มีความพึงพอใจในการปฎิบติังาน ทั้งโดยรวมและทุกราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความคาดหวงั ผลตอบแทน 
และวิธีการสู่จุดมุ่งหมาย เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู ้บริหารและความพึงพอใจในการ

                                                 

 60วรรณา บุญบนัดาล, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2547, 148 หนา้. 
 61ชนิดา อินต๊ะปัญญา, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมือง
เชียงราย”,  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 2547, 
156 หนา้ . 
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ปฎิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก จ าแนกตามเพศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p < .05) และการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในการ
ปฎิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 62  
 นิตยา แสนใจกล้า ไดว้ิจยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงาน พบวา่ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การใชอ้  านาจการให้รางวลั
และอ านาจอา้งอิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาพบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ การใช้อ านาจการให้รางวลั อ านาจการบงัคบั อ านาจข่าวสาร และอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ63 
 คมกริช วงศาโรจน์ ไดว้จิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้รายดา้นอยู ่
2 ขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นอ านาจการบงัคบั และอ านาจ ตามกฎหมาย เม่ือเปรียบเทียบการ
ใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษาพบวา่ โรงเรียนขยายโอกาส
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่โรงเรียนไม่ขยายโอกาส โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นอ านาจการให้รางวลั ดา้นอ านาจตามกฎหมายและดา้นอ านาจ
อา้งอิงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ านาจบงัคบั ดา้นอ านาจความ

                                                 

 62พิกุล ดีพิจารณ์ “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
โรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 140 หนา้ . 
 63นิตยา แสนใจกลา้, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาสระแกว้ เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2548, 135 หนา้ . 
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เช่ียวชาญ ดา้นอ านาจข่าวสาร และดา้นอ านาจเชิงสัมพนัธ์ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ64 
 วิชัย รัตนวรรณี ได้วิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี อ านาจอ้างอิง อ านาจข้อมูลข่าวสาร อ านาจความ
เช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจการเช่ือมโยง อ านาจการบงัคบั และอ านาจการให้รางวลั ผล
การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนก
ตามเพศพบวา่ มีเพียงอ านาจการบงัคบัท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ผลการ
เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู เม่ือจ าแนก
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่า มี
เพียงอ านาจการให้รางวลัเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และ ผลการ
เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาพบวา่ อ านาจการบงัคบัเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.0565 
 ชัยชาญ ศรีสังข์ ไดว้ิจยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คือ อ านาจข่าวสาร 
อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ ยกเวน้อ านาจการบงัคบัอยู่ในระดบัปานกลาง การใช้อ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p < 

                                                 

 64คมกริช วงศาโรจน์, “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาชลบุรี เขต 3”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2549, 144 หนา้ . 
 65วชิยั รัตนวรรณี, “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2549, 152 หนา้. 
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.05) ยกเวน้ดา้นอ านาจการบงัคบั อ านาจเช่ียวชาญและอ านาจข่าวสารแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ และการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ  าแนกตามอายุผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ66 
 สัญชัย ฉลาดคิด ไดว้ิจยัเร่ืองการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจอา้งอิง และอ านาจการให้
รางวลัอยู่ในระดบัมาก ส่วนอ านาจการบงัคบัอยู่ในระดบัปานกลาง การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ  าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 
.05) โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการใช้อ านาจมากกว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใชอ้  านาจมากกวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ยกเวน้ อ านาจอา้งอิง ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้อ านาจ
มากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก67 
 กษิภณ ชินวงศ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า (1) การใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยู่ระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย
ดงัน้ี อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจการให้รางวลั และอ านาจการบงัคบั 
การใช้อ านาจของผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ี มี
ประสบการณ์ในการบริหารต่างกนั มีอ านาจในการบริหารโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี

                                                 

 66ชยัชาญ ศรีสังข์, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 149 หนา้ . 
 67สัญชยั ฉลาดคิด, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, 145 หนา้. 
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นยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้การใชอ้ านาจดา้นการบงัคบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และการใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ี
บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีการใชอ้  านาจในการบริหารโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0568 
 ทิพวรรณ แสงทับทิม ได้วิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อขวญัของครูใน
สถานศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดบัจากมากไปน้อยพบว่า ผูบ้ริหารใช้อ านาจการ
บงัคบัอยูใ่นล าดบัสูงสุด รองลงมาอ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจ
การใหร้างวลั เป็นล าดบัสุดทา้ย ขวญัในการปฎิบติังานของครูสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากสองดา้น ไดแ้ก่ การสนบัสนุนซ่ึง
กันและกันและความรู้สึกของการผูกมัด อยู่ในระดับปานกลางสามด้านเรียงตามล าดับ คือ 
ความรู้สึกเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายในทางบวก ความรู้สึกของการช่วยเหลือและความกา้วหนา้69 
 วิไล ล่าสิงห์ ไดว้ิจยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบัแรงจูงใจในการปฎิบติังานของครู
ปฎิบติัการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจยัพบว่า 
การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราดโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยรวมและด้านอ านาจข่าวสาร
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นอ านาจการบงัคบั และ ด้านอ านาจความ
เช่ียวชาญแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แรงจูงใจในการปฎิบติังานของครูปฎิบติั
การสอน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยรวมและด้านความตอ้งการความ
เจริญกา้วหน้าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นความตอ้งการด ารงชีวิต และความ
ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามขนาด

                                                 

 68กษิภณ ชินวงศ,์ “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3”,  งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2550, 151
หนา้. 
 69ทิพวรรณ แสงทบัทิม, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อขวญัของครูในสถานศึกษา 
เอกชน”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศิลปากร), 2547, 169 
หนา้. 
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โรงเรียน โดยรวมและดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วน
ดา้นความตอ้งการด ารงชีวิตและความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
แรงจูงใจในการปฎิบติังานของครูปฎิบติัการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบัค่อนขา้งสูง70 
 จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารในประเทศ สรุปได้ว่า ศาสตร์
บริหารการศึกษาด้านการใช้อ านาจเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งตระหนกัและน ามาใช้ในการบริหารงาน ซ่ึงความส าเร็จ ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหน่วยงานนั้น ข้ึนอยู่กบัการไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรในหน่วยงาน 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องใช้อ านาจให้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนและกระตุน้ ตลอดทั้งการเสริมแรงท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรคใ์ห้รู้จกัการท างานให้
เกิดคุณค่า ใช้ความรู้ ความสามารถ และควบคุมตนเอง สร้างความคิดให้เป็นระบบและฝึกให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์ใหก้ารช่วยเหลือบุคลากรในหน่วยงาน คน้พบความสามารถของตนเองและใช้
ความสามารถนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังาน อนัจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับการ
พฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพโดยแทจ้ริง 
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้าศยัแนวคิดและทฤษฎีการใชอ้ านาจตามท่ี  เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด 
เสนอไว ้7 ดา้น ผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาศึกษาวจิยัคร้ังน้ี71  
 
 
 
 
 

                                                 

 70 วไิล ล่าสิงห์, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูปฏิบติัการ
สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 168 หนา้. 
 71 Hersey, P., & Blanchard, K.H. Management of organizstional behavior: Utilizing 
Human resources (6th ed.).Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993, p. 29 -49. 
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   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภาพที ่2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1.  วุฒิการศึกษา 
       1.1  ปริญญาตรีและต ่ากวา่  
 ปริญญาตรี 
       1.2  สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.  ขนาดสถานศึกษา 
       2.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
       2.2  สถานศึกษาขนาดกลาง 
       2.3  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 
 

 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
ประกอบด้วย  7  ด้าน 

1.    ดา้นอ านาจการให้รางวลั 
2. ดา้นอ านาจบงัคบั 
3.    ดา้นอ านาจตามกฎหมาย 
4.    ดา้นอ านาจอา้งอิง 
5.    ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ 
6.    ดา้นอ านาจข่าวสาร 
7.    ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาวิจยัเก่ียวกับการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ผูว้จิยัด าเนินการตามล าดบั ต่อไปน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ซ่ึงจากสถิติในปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 2,866 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 2,866 คน ประกอบด้วย ครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ผูว้ิจยัใช้ตารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan)1 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.93 ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่าง 338 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
สถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1 เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้จึงใช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
random sampling) โดยวธีิจบัฉลากแบบใส่คืนเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
 
 
 
                                                 

 1บุญชม ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร 
: สุวริียาสาส์น), 2553, หนา้ 43. 



 55 

ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เลก็ กลำง ใหญ่ รวม เลก็ กลำง ใหญ่ รวม 
ปริญญาต รีและต ่ ากว่ า
ปริญญาตรี 

220 475 916 1,611 26 56 108 190 

สูงกวา่ปริญญาตรี 119 390 746 1,255 14 46 88 148 

รวม 339 865 1,662 2,866 40 102 196 338 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจดัสร้าง

ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 แบบสอบถามท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ือง วุฒิ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 5 ระดบั ดงัน้ี2  

5  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

   
 
 
 
 

                                                 

 2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 43-46. 
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื  
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองการใช้อ านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 7 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1แลว้
สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่
ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นอ านาจการใหร้างวลั มี 4 ขอ้ 2) ดา้น
อ านาจบงัคบั มี 4 ขอ้ 3) ดา้นอ านาจตามกฎหมาย มี 5 ขอ้ 4) ดา้นอ านาจอา้งอิง มี 6 ขอ้ 5) ดา้น
อ านาจความเช่ียวชาญ มี 8 ขอ้ 6) ดา้นอ านาจข่าวสาร มี 5 ขอ้ 7) ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง มี 4 
ขอ้  

3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-Objective Congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีค่า IOC อยูใ่นระดบั 1.00 ทุกขอ้ ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุก
ขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถ
ตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามเป็น
รายดา้นและโดยรวมดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)โดยใชว้ิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.93 โดยเกณฑ์ค่า
ความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.92 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมี
ค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน 
 

ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นอ านาจการใหร้างวลั 0.91 
2. ดา้นอ านาจบงัคบั 0.91 
3.  ดา้นอ านาจตามกฎหมาย 1.00 
4. ดา้นอ านาจอา้งอิง 0.94 
5. ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ 0.95 
6. ดา้นอ านาจข่าวสาร 0.93 
7. ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง 0.92 

รวม 0.93 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 

 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.4.1 ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจาก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4.3 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูล และตรวจสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม
ทางสังคมศาสตร์และแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วเิคราะห์การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี3  
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.01 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้ค่า t – test 
(Independent samples)  
 3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใช้การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้(F - test, One – way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
   

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบที (t – test) และการ
ทดสอบเอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)  
 

                                                 
3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 121. 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ด้าน คือ อ านาจการให้รางวลั อ านาจบงัคบั 
อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจข่าวสารและ อ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 และ 
เปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้น จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา  
 ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample size) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
สถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จากครูผูส้อน
จ านวน 2,866 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและต ่ากวา่ จ  านวน 190 
คน และครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 148 คน รวม 338 คน แล้วน า
แบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ
ส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจัยให้ครบถว้น ตามท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  
  4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย
ของสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการ
แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
    แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N   แทน  จ านวนประชากร 
 t  แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  
    (t-distribution) 
 F  แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
    (F-distribution) 
 df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS.  แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS.  แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 *   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **    แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัน าเสนอขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 2. ผลการวเิคราะห์ระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31โดยภาพรวมและรายดา้น 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31จ าแนกตามสถานภาพ 
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา                   
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา  
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา 
 ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลเ บ้ืองต้นของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ านวน 338 คน ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ 

 ขนาดสถานศึกษา 
 

ข้อมูลบุคลากร ความถี่ ร้อยละ 

1. วุฒิการศึกษา 
      - ปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ปริญญาตรี 
      - สูงกวา่ปริญญาตรี 

  
 190 

148 

 
56.21 
43.79 

2. ขนาดสถานศึกษา 
      - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
      - สถานศึกษาขนาดกลาง 
      - สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 
40 

102 
196 

 
11.83 
30.18 
57.99 

รวม 338 100 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า บุคลากรในสถานศึกษากลุ่มตวัอย่าง 338 คน เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า เป็นวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 190 คน (ร้อยละ 
56.21) วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 148 คน (ร้อยละ 43.79) และ เม่ือจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 40 คน (ร้อยละ 11.83) ขนาดกลาง จ านวน 102 คน (ร้อยละ 30.18) 
และขนาดใหญ่จ านวน 196 คน (ร้อยละ 57.99) 
 1. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการให้รางวัล และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ และ
ขนาดสถานศึกษา 
 1.1 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการให้รางวลั  
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ตารางที ่4.2 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการให้รางวลั  

 

ข้อที่ การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 ยกยอ่งชมเชย ให้ก าลงัใจหรือให้รางวลัลกัษณะอ่ืน
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให ้

3.69 0.88 มาก 

2 พิจารณาความดีความชอบของผูใ้ต้บังคบับัญชา
อยา่งเป็นธรรม 

3.40 0.91 ปานกลาง 

3 สนับสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

3.92 0.96 มาก 

4 จดัใหมี้สวสัดิการในการท างานแก่ครู 3.39 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.92 มาก 
 

  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 มีระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านอ านาจการให้
รางวลั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (   =3.59) 
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ สนับสนุนให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
(X =3.92) ยกย่องชมเชย ให้ก าลงัใจหรือให้รางวลัลกัษณะอ่ืนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ี
อ านวยให ้(X =3.69) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัใหมี้สวสัดิการในการท างานแก่ครู (X =3.39)  

1.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

X .S.D

X
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ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการให้รางวลั จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตรีหรือต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านอ านาจการให้รางวลั 190 3.59 0.69 148 3.63 0.75 -0.31 0.76 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
ดา้นอ านาจการให้รางวลัไม่แตกต่างกนั โดย ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ปริญญาตรี 

1.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดั 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการให้รางวลั จ าแนก  
 ตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านอ านาจ
การให้รางวลั 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df  SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.75 3.36 3.64 
ระหวา่งกลุ่ม 2 4.24 2.12 

4.44* 
 

0.01 ภายในกลุ่ม 335 64.84 0.48 
รวม 337 69.08  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
อ านาจการให้รางวลั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่
ต่อไป 
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ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 
ด้านอ านาจการให้รางวลั จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 

3.75 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

3.36 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

3.64 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 3.75 -  0.39** 0.11 

สถานศึกษาขนาดกลาง 3.36 - - 0.28* 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3.64 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 , ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษา
ขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

2. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการบังคับ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ระดับใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการบังคับ  
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ตารางที ่4.6 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
 การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการบังคับ 

 

ข้อที่ การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ให้ครูปฏิบติัตาม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.07 0.56 มาก 

2 ควบคุม ดูแล เ ร่ง รัดการปฏิบัติงานของครูได้
ทนัเวลา 

4.04 0.92 มาก 

3 มีการว่ากล่าวตักเตือนครูท่ีละเลยต่อการปฏิบัติ
หนา้ท่ี 

3.81 0.97 มาก 

4 มีการลงโทษครูท่ีกระท าความผิดตามวินัยและ
กฎระเบียบ 

3.48 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.85 0.77 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 มีระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านอ านาจการให้
รางวลั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.85) 
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ให้ครูปฏิบติัตามไดอ้ย่างเหมาะสม (X = 4.07) 
ควบคุม ดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของครูไดท้นัเวลา (X  = 4.04) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการ
ลงโทษครูท่ีกระท าความผดิตามวนิยัและกฎระเบียบ (X  = 3.48)  
 2.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

X .S.D
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั  
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการบังคับ จ าแนก
ตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตรีหรือต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านอ านาจการบังคับ 190 3.85 0.75 148 3.84 0.82 0.09 0.93 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
ดา้นอ านาจการบงัคบั ไม่แตกต่างกนั โดย ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือต ่ากว่าปริญญาตรีมี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุสูงกวา่ปริญญา 

2.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการบังคับจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านอ านาจ
การบังคับ 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df  SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.10 3.43 3.99 
ระหวา่งกลุ่ม 2 12.74 6.37 

12.65** 
 

0.00 
 

ภายในกลุ่ม 335 68.48 0.50 
รวม 337 81.22  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
อ านาจการบงัคบั ของสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการการใช้อ านาจของผู้บริหาสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้าน
อ านาจการบังคับ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 
(4.10) 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 
(3.43) 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 
(3.99) 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 4.10 - 0.67** 0.11 

สถานศึกษาขนาดกลาง 3.43 - - 0.56** 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3.99 - - - 
* * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง และการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 

3. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจตามกฎหมาย และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

3.1 ระดับใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจตามกฎหมาย  
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ตารางที ่4.10 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจตามกฎหมาย  

 

ข้อที่ การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 มีการสั่งงานตามขั้นตอน ตามสายการบงัคบับญัชา 3.75 0.96 มาก 

2 มีการติดตามผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของครู 3.83 0.87 มาก 

3 ใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร 4.01 0.97 มาก 

4  มอบหมายงานให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาตามความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษา 

3.87 0.93 มาก 

5 พิจารณาการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่าง
ตรงไปตรงมาตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว ้

3.71 0.95 มาก 

รวม 3.83 0.94 มาก 
 

  จากตารางท่ี 4.10 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 มีระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านอ านาจตาม
กฎหมาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.83) 
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ ใช้
อ านาจหน้าท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร (X = 4.01) มอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษา (X = 3.87) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ พิจารณาการปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งตรงไปตรงมาตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว ้(X = 3.71)  
 3.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ 
  
 
 
 
 
 

X .S.D
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน พืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจตาม 
กฎหมายจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตรีหรือต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านอ านาจตามกฎหมาย 190 3.83 0.75 148 3.83 0.79 0.04 0.97 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
ดา้นอ านาจการบงัคบั ไม่แตกต่างกนั โดย ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือต ่ากว่าปริญญาตรีกบั
ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุสูงกวา่ปริญญามีค่าเฉล่ียเท่ากนั 

3.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจตาม
กฎหมายจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านอ านาจ
ตามกฎหมาย 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df  SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.11 3.49 3.79 
ระหวา่งกลุ่ม 2 10.64 5.32 10.34** 

 
 

0.00 
 
 

ภายในกลุ่ม 335 69.97 0.51 
รวม 337 80.61  

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
อ านาจตามกฎหมาย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่
ต่อไป 
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ตารางที ่4.13 ผลการทดสอบรายคู่ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจตามกฎหมาย 
จ าแนก ตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 
(4.11) 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 
(3.49) 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 
(3.79) 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 4.11 - 0.62** 0.32** 

สถานศึกษาขนาดกลาง 3.49 - - 0.30** 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3.79 - - - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ และการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดกลางกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

4. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจอ้างอิง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

4.1 ระดับใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจอ้างองิ  
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ตารางที ่4.14 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจอ้างองิ 

 

ข้อที่ การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1  เ ป็นแบบอย่าง ท่ี ดี มีความ ซ่ือสัตย์และความ
รับผดิชอบ 

3.73 0.78 มาก 

2 มีคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าใหทุ้กคนอยากท างานดว้ย 3.27 0.85 ปานกลาง 

3 ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรมในทุก ๆ 
ดา้นและเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจง่าย 

3.35 0.74 ปานกลาง 

4 เป็นบุคคลท่ีผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ความเช่ือมั่น
ศรัทธาและช่ืนชม 

3.47 0.88 ปานกลาง 

5 มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ แ ล ะ เ ป็ น กั น เ อ ง กั บ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.65 0.80 มาก 

6 ใ ห้ เ กี ย ร ติ แ ล ะ เ ค า ร พ ใ น ค ว า ม คิ ด ข อ ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.60 0.93 มาก 

รวม 3.60 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 มีระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจอา้งอิง 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.51)  

โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ เป็น
แบบอย่างท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบ (X = 3.73) มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นกนัเองกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (X = 3.65) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าให้ทุกคน
อยากท างานดว้ย (X = 3.27)  

4.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ 
 
 
 
 

X .S.D
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจอ้างอิง 
จ าแนกตาม สถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตรีหรือต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านอ านาจอ้างองิ 190 3.53 0.99 148 3.48 1.07 0.22 0.83 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
ดา้นอ านาจอา้งอิงไม่แตกต่างกนั 
 4.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 
ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจอ้างอิง
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านอ านาจ
อ้างองิ 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df  SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.02 3.06 3.11 
ระหวา่งกลุ่ม 2 30.92 15.46 19.81** 

 
 

0.00 
 
 

ภายในกลุ่ม 335 110.20 0.81 
รวม 337 141.12  

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
อ านาจอา้งอิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบรายคู่ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจอ้างองิ จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 
(4.02) 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 
(3.06) 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 
(3.11) 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 4.02 -  0.96**  0.92** 

สถานศึกษาขนาดกลาง 3.06 - - 0.05 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3.11 - - - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง และการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผู ้สอนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับครูผู ้สอนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 

5. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

5.1 ระดับใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ  
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ตารางที ่4.18 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 มีความรอบรู้และเ ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เ ป็นท่ี
ยอมรับและสามารถปฏิบติัได ้

3.70 0.86 มาก 

2 มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัให้
เห็นเป็นแบบอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.65 0.96 มาก 

3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านหรือโครงการใหม่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของโรงเรียน 

3.73 0.94 มาก 

4 มีความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นระบบ 

3.71 0.91 มาก 

5 มีความสามารถในการพฒันาครูและทีมงาน 3.54 0.90 มาก 

6 มีความสามารถในการบริหารงานดา้นวิชาการ ดา้น
บุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ และด้าน
อาคารสถานท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.47 0.85 ปานกลาง 

7 มีทักษะในการบริหารด้านประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลย ี

3.50 0.88 ปานกลาง 

8 มีความสามารถในการก ากบัติดตามและประเมินผล 3.50 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.60 0.93 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 มีการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.60) 

โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ มี
ความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์งานหรือโครงการใหม่ท่ี เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของโรงเรียน           
(X = 3.73) มีความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ (X = 3.71) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีความสามารถในการบริหารงานดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงินและ
งบประมาณ และดา้นอาคารสถานท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ (X = 3.47)  

X .S.D
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5.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ 
 

ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจความ 
เช่ียวชาญจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตรีหรือต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 190 3.59 0.93 148 3.62 0.94 -0.131 0.89 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญไม่แตกต่างกนั 

5.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจความ
เช่ียวชาญจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านอ านาจ
ความ

เช่ียวชาญ 
 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df  SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.96 3.18 3.48 
ระหวา่งกลุ่ม 2 16.82 8.41 11.22** 

  
  

0.00 
  
  

ภายในกลุ่ม 335 101.97 0.75 
รวม 337 118.79  

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
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อ านาจความเช่ียวชาญ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่
ต่อไป 
 
ตารางที ่4.21 ผลการทดสอบรายคู่ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ข้ันพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 
(3.96) 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 
(3.18) 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 
(3.48) 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 3.96 -  0.78** 0.48** 

สถานศึกษาขนาดกลาง 3.18 - - 0.29* 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3.48 - - - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 , * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 

6. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจข่าวสาร และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

6.1 ระดับใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจข่าวสาร  
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ตารางที ่4.22 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจข่าวสาร 

 

ข้อที่ การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 มีความสามารถในการให้ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์
แก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.65 0.91 มาก 

2 มีการใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ 3.56 0.95 มาก 

3 มีความสามารถในการแสวงหาข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเตม็ใจ 

3.53 0.84 มาก 

4 มีการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานได้อย่าง
เหมาะสม 

3.53 0.94 มาก 

5 เป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์สามารถน าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน 

3.52 0.83 มาก 

รวม 3.55 0.88 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 มีการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจข่าวสาร โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.55)  

โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ มี
ความสามารถในการให้ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( X = 3.65) มีการใช้ขอ้มูล
ข่าวสารในการตดัสินใจ (X = 3.56) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์
สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน (X = 3.52 )  

6.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ 
 
 
 
 
 
 

X .S.D
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ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจข่าวสาร 
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตรีหรือต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านอ านาจข่าวสาร 190 3.58 0.78 148 3.52 0.75 0.42 0.68 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
ดา้นอ านาจข่าวสารไม่แตกต่างกนั 

6.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  
 
ตารางที ่4.24 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจข่าวสาร 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านอ านาจ
ข่าวสาร 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS  MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.77 3.31 3.49 
ระหวา่งกลุ่ม 2 5.74 2.87 5.11** 

 
 

0.01 
 
 

ภายในกลุ่ม 335 76.44 0.56 
รวม 337 82.17  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
อ านาจข่าวสาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.25 ผลการทดสอบรายคู่ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ข้ันพืน้ฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจ ข่าวสาร จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา  

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 
(3.77) 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 
(3.31) 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 
(3.49) 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 3.77 -  0.45** 0.28* 

สถานศึกษาขนาดกลาง 3.31 - - 0.18* 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3.49 - - - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ,* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 

7. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

7.1 ระดับใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง  
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ตารางที ่4.26 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง  

 

ข้อที่ การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1  มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนั
และระดบัท่ีต ่ากวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.73 0.91 มาก 

2 มีความสัมพัน ธ์ ติด ต่อกับผู ้บ ริหารในระดับ
เหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.81 0.97 มาก 

3 มีความสามารถสร้างเครือข่ายอย่างกวา้งขวางใน
การสนบัสนุนการบริหารโรงเรียน 

3.66 0.83 มาก 

4 มีความสามารถในการจัดหาการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนและชุมชน 

3.56 0.93 มาก 

รวม 3.69 0.90 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 มีระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.69)  

โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ มี
ความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี (X = 3.81) มีความสัมพนัธ์ติดต่อ
กบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี (X = 3.73) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนและชุมชน (X = 3.56)  

7.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ 
 
 
 
 
  
 
 

X .S.D
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ตารางที ่4.27 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการติดต่อ 
เช่ือมโยงจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตรีหรือต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง 

190 3.72 0.86 148 3.62 0.84 0.67 0.51 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยงไม่แตกต่างกนั 

7.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ตารางที ่4.28 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านอ านาจ
การติดต่อ
เช่ือมโยง 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS  MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.89 3.61 3.38 
ระหวา่งกลุ่ม 2 5.54 2.77 3.98* 

 
 

0.02 
 
 

ภายในกลุ่ม 335 94.78 0.70 
รวม 337 100.32  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบ
รายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.29 ผลการทดสอบรายคู่ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยงจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 
(3.89) 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 
(3.61) 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 
(3.38) 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 3.89 - 0.28* 0.51** 

สถานศึกษาขนาดกลาง 3.61 - - 0.24* 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 3.38 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง และการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 และ เปรียบเทียบระดบั
การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละด้านจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ ได้แก่ วุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ือง
วฒิุการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหา
ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ 
Independent samples) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F – test แบบ One way ANOVA) 
และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
จากผลการวจิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดต้ามล าดบัดงัน้ี  

1. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการให้รางวัล และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ และ
ขนาดสถานศึกษา 
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1.1 ระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจการให้รางวลั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =3.59)โดยมี
ขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได ้ดงัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด 
คือ สนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ (X = 3.92) ยกย่อง
ชมเชย ใหก้ าลงัใจหรือใหร้างวลัลกัษณะอ่ืนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให้ (X  = 3.69) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัใหมี้สวสัดิการในการท างานแก่ครู (X = 3.39 )  

1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจการให้รางวลัไม่แตกต่างกนั โดย ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ปริญญาตรี 

1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

2. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการบังคับ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจการบงัคบั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.85)โดยมีขอ้สังเกตจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดงัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือ ก าหนด
ระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ให้ครูปฏิบติัตามไดอ้ย่างเหมาะสม (X = 4.07) ควบคุม ดูแล เร่งรัดการ
ปฏิบติังานของครูได้ทนัเวลา ( X = 4.04) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการลงโทษครูท่ีกระท า
ความผดิตามวนิยัและกฎระเบียบ (X = 3.48)  

2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจการบงัคบั ไม่แตกต่างกนั โดย ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือต ่า
กวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุสูงกวา่ปริญญา 

X
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2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง 
และการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

3. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจตามกฎหมาย และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

3.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจตามกฎหมาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.83) โดยมี
ขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ ใชอ้  านาจหนา้ท่ีตาม
บทบาทของผูบ้ริหาร (X = 4.01) มอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้ความสามารถท่ีได้
ศึกษา (X = 3.87) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ พิจารณาการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งตรงไปตรงมาตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว ้(X = 3.71 )  

3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจการบงัคบั ไม่แตกต่างกนั โดย ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิปริญญาตรี
หรือต ่ากวา่ปริญญาตรีกบัครูผูส้อนท่ีมีวฒิุสูงกวา่ปริญญามีค่าเฉล่ียเท่ากนั 

3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง 
การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบั
ครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
ครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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4. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจอ้างอิง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

4.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจอา้งอิง พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.51 ) โดยมีขอ้สังเกต
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ เป็นแบบอย่างท่ีดีมีความ
ซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบ ( X = 3.73 ) มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา    
(X = 3.65 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าให้ทุกคนอยากท างานดว้ย 
(X  = 3.27)  

4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจอา้งอิงไม่แตกต่างกนั 

4.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง และการ
ใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
ครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกว่าการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

5. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

5.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.60) โดยมี
ขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์งานหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของโรงเรียน ( X = 3.73) มี
ความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ (X = 3.71 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ มีความสามารถในการบริหารงานดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงินและงบประมาณ 
และดา้นอาคารสถานท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ (X = 3.47)  
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5.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญไม่แตกต่างกนั 

5.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
ครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อน
ท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อน
ท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

6. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจข่าวสาร และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

6.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจข่าวสาร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.55) โดยมีขอ้สังเกต
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ มีความสามารถในการให้
ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( X = 3.65) มีการใช้ขอ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ 
(X = 3.56) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์สามารถน าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน (X = 3.52)  

6.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจข่าวสารไม่แตกต่างกนั 

6.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และการ
ใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกับ
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ครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกว่าการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

7. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

7.1 ระดบัใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.69) โดย
มีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ มีความสัมพนัธ์
ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี (X = 3.81) มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารใน
ระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากว่าไดเ้ป็นอย่างดี (X = 3.73) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มี
ความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนและชุมชน (X = 3.56)  

7.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยงไม่แตกต่างกนั 

7.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง 
และการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การ
ใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
ครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกว่าการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการให้รางวัล และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ และ
ขนาดสถานศึกษา 

1.1 ระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจการให้รางวลั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีขอ้สังเกตจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได ้ดงัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือ สนบัสนุน
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ยกย่องชมเชย ให้ก าลงัใจหรือให้
รางวลัลกัษณะอ่ืนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลกัษณะการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความแตกต่างกนั ผูบ้ริหารบางคนอาจใชอ้ านาจแบบครอบง ากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีอ่อนแอตอ้งพึ่งผูน้  าอยูเ่สมอ ผูน้ าท่ีใชอ้  านาจแนวทางน้ี
จะประสบความส าเร็จในการรักษาต าแหน่งของตนไวไ้ด ้แต่เม่ือใชไ้ปนาน ๆ จะเกิดความเสียหาย
แก่องค์การ เน่ืองจากบุคลากรมีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหา มีความผูกพนักบัตวับุคคลมากกว่า
จุดมุ่งหมายขององค์การ ถา้ผูน้ าตายหรือลาออกไปจากองค์การจะเกิดวิกฤตการณ์ข้ึนในองค์การ 
หรือผูบ้ริหารบางคนอาจใชอ้ านาจแบบสร้างทกัษะและความมัน่ใจในตวัเองแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจภายใน สร้างความผกูพนักบัองคก์ารมากกวา่ความผกูพนักบัผูน้ า มีการมอบอ านาจใน
ระดบัท่ีเหมาะสม ให้ขอ้มูลและข่าวสารท่ีทนัสมยัอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ จะท าใหอ้งคก์ารนั้นมีความเจริญกา้วหนา้ ดงันั้นจึงส่งผลให้ การใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 โดย
ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั มาก จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณเฑียร รัตนไสววงศ์ ไดท้  า
การวจิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และงานวจิยัของ วรรณา บุญบันดาล ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ อ านาจผูบ้ริหารของสถานศึกษาแต่ละขนาด
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สามารถให้ผลตอบแทนเป็นรางวลัหรือก าลงัใจ ได้แตกต่างกนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ     
สัญชัย ฉลาดคิด ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจอา้งอิง และอ านาจการให้
รางวลัอยูใ่นระดบัมาก 

1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานของผู ้ใต้บังคับบัญชา และมีการให้
ผลตอบแทนเป็นรางวลัหรือก าลงัใจ เช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
กา้วหน้าในการท างาน ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความหวงัในการท างานและพร้อมท่ีจะท างาน
อย่างเต็มความสามารถ ดงันั้นจึงท าให้ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจการให้รางวลั อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย ฉลาดคิด  ได้ท าการวิจัยเ ร่ืองการใช้อ านาจของผู ้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาอ าเภอศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อ านาจตามกฎหมาย อ านาจ
เช่ียวชาญ อ านาจอา้งอิง และอ านาจการใหร้างวลัอยูใ่นระดบัมาก 

2. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการบังคับ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจการบงัคบั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือ ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติั
ต่าง ๆ ใหค้รูปฏิบติัตามไดอ้ยา่งเหมาะสม รองลงมาคือ ควบคุม ดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของครูได้
ทนัเวลา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีการก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ครูปฏิบติัตามไดอ้ย่าง
เหมาะสม ดงันั้นจึงท าให้ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจการบงัคบั อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ทิพวรรณ แสงทับทิม ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อขวญัของครูใน
สถานศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดบัจากมากไปน้อยพบว่า ผูบ้ริหารใช้อ านาจการ
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บงัคบัอยูใ่นล าดบัสูงสุด รองลงมาอ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจ
การใหร้างวลั เป็นล าดบัสุดทา้ย 

2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ให้ครู
ปฏิบติัควบคุม ดูแล เร่งรัด และมีการควบคุมดูแลตลอด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มณเฑียร 
รัตนไสววงศ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น เรียงตามล าดบั คือ อ านาจ
อา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ และอ านาจตามกฎหมาย ส่วนอ านาจการให้รางวลัอยู่ในระดบัปาน
กลางและอ านาจการบงัคบัอยู่ในระดับน้อย ส่วนการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่รายดา้นพบวา่ ดา้นอ านาจการบงัคบัของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก และขนาดกลางแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การใช้อ านาจการบงัคบั เป็นอ านาจท่ีผูบ้ริหารต้องมีรูปแบบต่าง ๆ กัน ซ่ึงแต่ละสถานศึกษามี
กฏเกณฑ์ ระเบียบวินยั และการขู่บงัคบัให้ปฏิบติั ท่ีไม่เหมือนกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ประทีป ศรีรักษา ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบาง
ละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อ านาจพึ่งพา อ านาจอา้งอิง อ านาจข่าวสาร 
อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อยู่ในระดับน้อย ส่วนการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ  าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กใชอ้  านาจมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานขนาด
กลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งดา้นการใชอ้  านาจบงัคบัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กใช้
อ านาจมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

3. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจตามกฎหมาย และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
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3.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจตามกฎหมาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใชอ้  านาจ
หน้าท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร รองลงมาคือ มอบหมายงานให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาตามความรู้
ความสามารถท่ีได้ศึกษา ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิธีการออกค าสั่ง และมี
หลักการในการออกค าสั่งให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชายอมรับในอ านาจหน้าท่ีเพื่อให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ตอบสนองต่ออ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารนั้นมากข้ึน ดังนั้นจึงท าให้ การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ด้านอ านาจตาม
กฏหมาย อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดา อินต๊ะปัญญา ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจยัพบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหาร 
เห็นวา่ผูบ้ริหารไดใ้ชฐ้านอ านาจตามกฎหมาย ในการบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด 

3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความเขา้ใจในค่านิยมความกงัวล และ
ความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการสั่งงานตามขั้นตอนในทุกระดบั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ นิตยา แสนใจกล้า ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงาน พบวา่ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การใชอ้  านาจการให้รางวลั
และอ านาจอา้งอิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาพบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ การใช้อ านาจการให้รางวลั อ านาจการบงัคบั อ านาจข่าวสาร และอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 

3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร การมอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้
ความสามารถท่ีได้ศึกษาแต่ละสถานศึกษาไม่เหมือนกนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของวรรณา    
บุญบันดาล ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ อ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจการ
ให้รางวลั อ านาจท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ อ านาจบงัคบั เม่ือเปรียบเทียบการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสังกดัเดิมพบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ อ านาจการให้
รางวลั อ านาจอา้งอิง และอ านาจเช่ียวชาญ ส่วนอ านาจตามกฎหมายแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

4. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจอ้างอิง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา  

4.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจอา้งอิง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นแบบอย่างท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบ รองลงมาคือ มีมนุษย
สัมพนัธ์และเป็นกนัเองกับผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมทางการ
บริหารท่ีแสดงถึงคุณธรรมและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียว มีความภาคภูมิใจในตวัผูบ้ริหาร เกิดความรักและศรัทธา มีความปรารถนาเอาเป็นแบบอย่าง 
ดังนั้ นจึงท าให้ การใช้อ านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจอา้งอิง อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณา 
บุญบันดาล ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ อ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจการ
ใหร้างวลั 

4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ กษิภณ ชินวงศ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า (1) การใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยูร่ะดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมาก
ไปน้อยดงัน้ี อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจการให้รางวลั และอ านาจ
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การบงัคบั การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารต่างกนั มีอ านาจในการบริหารโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้การใชอ้  านาจดา้นการบงัคบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และการใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ี
บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีการใชอ้  านาจในการบริหารโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบ มีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเองกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ละสถานศึกษาต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชัยชาญ ศรีสังข์ ไดท้  า
การวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ อ านาจข่าวสาร อ านาจอา้งอิง อ านาจความ
เช่ียวชาญ ยกเวน้อ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบัปานกลาง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยรวมและรายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p < .05) ยกเวน้ดา้นอ านาจการ
บงัคบั อ านาจเช่ียวชาญและอ านาจข่าวสารแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 จ  าแนกตามอายุผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

5. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

5.1 ระดบัใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบั โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพ
ของโรงเรียน รองลงมาคือ มีความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความสามารถในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและ
งบประมาณ และดา้นอาคารสถานท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติั มีประสบการณ์และความช านาญในงานท่ี
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รับผิดชอบ มีความศรัทธา ให้ค  าแนะน า ช้ีแจงไดถู้กตอ้งและสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที ดงันั้น
จึงท าให้ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณเฑียร 
รัตนไสววงศ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น เรียงตามล าดบั คือ อ านาจ
อา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ และอ านาจตามกฎหมาย ส่วนอ านาจการให้รางวลัอยู่ในระดบัปาน
กลางและอ านาจการบงัคบัอยู่ในระดับน้อย ส่วนการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่รายดา้นพบวา่ ดา้นอ านาจการบงัคบัของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก และขนาดกลางแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 

5.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์งานหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของสถานศึกษาสอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ นิตยา แสนใจกล้า ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบั
มาก เม่ือเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
บริหารงาน พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
การใชอ้  านาจการให้รางวลัและอ านาจอา้งอิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ดา้นอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า การใช้อ านาจการให้รางวลั อ านาจการบงัคบั อ านาจ
ข่าวสาร และอ านาจการติดต่อเช่ือมโยงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้น
อ่ืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

5.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิไล     
ล่าสิงห์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารกบัแรงจูงใจในการปฎิบติังานของครูปฎิบติั
การสอน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจยัพบว่า การใช้
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อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราดโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยรวมและดา้นอ านาจข่าวสารแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านอ านาจการบังคับ และ  ด้านอ านาจความ
เช่ียวชาญแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แรงจูงใจในการปฎิบติังานของครูปฎิบติั
การสอน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยรวมและด้านความตอ้งการความ
เจริญกา้วหน้าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นความตอ้งการด ารงชีวิต และความ
ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวมและดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วน
ดา้นความตอ้งการด ารงชีวิตและความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

6. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจข่าวสาร และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

6.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจข่าวสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความสามารถในการให้ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รองลงมา
คือ มีการใช้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เป็นผูร้อบรู้ ทันต่อ
เหตุการณ์สามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร มีความ
รอบรู้ ข่าวสาร หรือขอ้มูลท่ีมีคุณค่า แสวงหาข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่ครู ดงันั้นจึงท าให ้
การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 31 ดา้นอ านาจข่าวสาร อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชัยชาญ ศรีสังข์ ไดท้  าการ
วิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ อ านาจข่าวสาร อ านาจอา้งอิง อ านาจความ
เช่ียวชาญ ยกเวน้อ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

6.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารเป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์
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สามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิชัย รัตนวรรณี 
ได้ท าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี อ านาจอา้งอิง อ านาจขอ้มูลข่าวสาร อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจ
ตามกฎหมาย อ านาจการเช่ือมโยง อ านาจการบงัคบั และอ านาจการให้รางวลั ผลการเปรียบเทียบ
การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่า มี
เพียงอ านาจการบงัคบัท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ผลการเปรียบเทียบการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่า มีเพียงอ านาจการให้รางวลั
เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และ ผลการเปรียบเทียบการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า 
อ านาจการบงัคบัเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

6.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารแต่ละสถานศึกษามีความสามารถในการให้ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
การใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ ต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิกุล ดีพิจารณ์ ไดท้  า
การวจิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน 
ในเขตภาคตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก ใช้อ านาจ
โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
อ านาจการมีข่าวสารขอ้มูล อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจพึ่งพา อ านาจอา้งอิง อ านาจตามกฎหมาย 
และอ านาจการให้รางวลั ยกเวน้ดา้นอ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบัปานกลาง ครูโรงเรียนเอกชน ใน
เขตภาคตะวนัออก มีความพึงพอใจในการปฎิบติังาน ทั้งโดยรวมและทุกรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ความคาดหวงั ผลตอบแทน และวิธีการสู่
จุดมุ่งหมาย เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารและความพึงพอใจในการปฎิบติังานของครู
โรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก จ าแนกตามเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
(p < .05) และการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในการปฎิบติังาน
ของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05)  
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7. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

7.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 31 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกว่าได้เป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากว่าไดเ้ป็นอย่างดี 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนและชุมชน
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีเส้นสายเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีมีอ านาจหรือบุคคลท่ีมีความส าคญั
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ สามารถท าให้คนอ่ืนต้องปฏิบติัตามได้ ดังนั้นจึงท าให้ การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชัย รัตนวรรณี ไดท้  า
การวจิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวจิยัพบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของขา้ราชการครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ยไดด้งัน้ี อ านาจอา้งอิง อ านาจขอ้มูลข่าวสาร อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจ
การเช่ือมโยง อ านาจการบงัคบั และอ านาจการใหร้างวลั 

7.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุน
จากหน่วยงานอ่ืนและชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมกริช วงศาโรจน์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ
ใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยั
พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้รายดา้นอยู ่2 ขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นอ านาจ
การบงัคบั และอ านาจ ตามกฎหมาย เม่ือเปรียบเทียบการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามประเภทของสถานศึกษาพบวา่ โรงเรียนขยายโอกาสมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่โรงเรียนไม่ขยายโอกาส 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นอ านาจ
การใหร้างวลั ดา้นอ านาจตามกฎหมายและดา้นอ านาจอา้งอิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นอ านาจบงัคบั ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ ดา้นอ านาจข่าวสาร และดา้นอ านาจเชิง
สัมพนัธ์ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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7.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารแต่ละสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกวา่ได ้มีความสัมพนัธ์
ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากว่าได้แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วิชัย รัตนวรรณี ได้ท าการวิจัยเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี อ านาจอ้างอิง อ านาจข้อมูลข่าวสาร อ านาจความ
เช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจการเช่ือมโยง อ านาจการบงัคบั และอ านาจการให้รางวลั ผล
การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนก
ตามเพศพบวา่ มีเพียงอ านาจการบงัคบัท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ผลการ
เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู เม่ือจ าแนก
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่า มี
เพียงอ านาจการให้รางวลัเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และ ผลการ
เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาพบวา่ อ านาจการบงัคบัเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 
  

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัการศึกษาการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. ดา้นอ านาจการให้รางวลั พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ผลตอบแทนท่ีเป็นรางวลัหรือก าลงัใจ เช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี การให้เงิน ส่ิงของ หรือสวสัดิการในการ
ท างาน รวมถึงการยกยอ่ง สรรเสริญ และชมเชย 

2. ด้านอ านาจบงัคบั พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรหลีกเล่ียงการใชอ้  านาจชนิดน้ี เพราะการใชอ้  านาจชนิดน้ีก่อใหเ้กิดความไม่พอใจใน
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หมู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้มีการบงัคบัมาก ๆ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะท าตามดว้ยความไม่เต็มใจ ลาออก
จากงาน และหยดุงานมาก แสดงความเป็นศตัรูและกา้วร้าว นัน่คืออ านาจบงัคบัจะใชไ้ดดี้ในกรณีท่ี
ตอ้งรักษาระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัดและกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบอยา่งจงใจ  

3. ดา้นอ านาจตามกฎหมาย พบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรใชอ้ านาจตามกฎหมายอยา่งเหมาะสม มีการออกค าสั่งอยา่งสุภาพและชดัเจน ตอ้ง
มัน่ใจวา่ค าสั่งนั้นถูกตอ้งตามกฎหมายและอธิบายเหตุผลในการออกค าสั่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจ  

4. ด้านอ านาจอา้งอิง พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรเอาใจใส่ต่อความต้องการและความรู้สึกของผูใ้ต้บงัคบับญัชา มีความยุติธรรม 
ปกป้องผลประโยชน์ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ใช้ความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิด สนใจในทุกข์สุขของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระมดัระวงัไม่แสดงความใกลชิ้ดกบัคนใดคนหน่ึงเป็นพิเศษ ปฏิบติัหน้าท่ีความ
รับผดิชอบดว้ยความขยนัขนัแขง็ มีทศันคติท่ีดีต่องาน  

5. ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างและรักษาจินตภาพของความเป็นผูช้  านาญ ท่ีเกิดจากการศึกษาและ
ประสบการณ์ มีความมัน่ใจและตดัสินใจไดดี้ในภาวะวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ติดตามขอ้มูล
หรือแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ  

6. ด้านอ านาจข่าวสาร พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรแสวงหาข่าวสารและรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการตดัสินใจและนโยบายใหม่ๆ อย่าง
รวดเร็ว เพื่อการเป็นเจา้ของหรือเขา้ถึงขอ้มูลอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการให้ข่าวสารและขอ้มูลท่ี
เพียงพอกบัการปฏิบติังาน โดยใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งเปิดเผย และเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

7. ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง พบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น 
ผู ้บ ริหารสถานศึกษาควรควบคุมก ากับงานให้เ ป็นไปตามกฎระเบียบมาตรฐานและให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงานผลความกา้วหน้าเป็นระยะตามท่ีผูน้ าก าหนดไว ้และมีการติดต่องานกบั
องคก์รภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
1. ควรท าการวิจยัในลักษณะเดียวกันน้ีกบัส านักงานเขตพื้นท่ีในจงัหวดัเดียวกันหรือ

จงัหวดัอ่ืน เพื่อน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาองคก์รต่อไป 
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม

เพศ 
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป   
จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี  
1. ควรศึกษาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่าง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กบั โรงเรียนมธัยมศึกษา วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีงบประมาณ 2555. นครราชสีมา : สพม. 31, 2555.  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ .ศ, 2555 – 2559. กรุงเทพมหานคร : ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2554.  

เสนาะ ติเยาว.์ การส่ือสารในองค์การ. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544.  
เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พานิช, 2545.  
เสรี ลาชโรจน์. การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา . กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์

อกัษรสมยั, 2531.  
อรุณ รักธรรม. พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. พมิพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร : เอส ดี เพรส, 2546.  
อุทยั หิรัญโต. ประมุขศิลป์ : ศิลปของการเป็นผู้น า.  กรุงเทพมหานคร : เทพนิมิตการพิมพ,์ 2524.  
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 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กษิภณ ชินวงศ.์ “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 

3”.  งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  
คมกริช วงศาโรจน์. “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 3”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 
2549.  

ชนิดา อินต๊ะปัญญา. “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมืองเชียงราย”.  
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547.  

ชยัชาญ ศรีสังข.์ “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2549.  

ทิพวรรณ แสงทบัทิม. “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อขวญัของครูในสถานศึกษาเอกชน”. 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547.  

นิตยา แสนใจกล้า. “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 
2548.  

ประทีป ศรีรักษา. “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2547.  

พิกุล ดีพิจารณ์ “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
เอกชน ในเขตภาคตะวนัออก”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2548.  

มณเฑียร รัตนไสววงศ.์ “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 
2546.  

วรรณา บุญบนัดาล. “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 
2547.  
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วิชัย รัตนวรรณี. “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สั งกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5”.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2549.  

วิไล ล่าสิงห์. “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูปฏิบติัการสอน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต.บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

สัญชยั ฉลาดคิด. “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2549.  
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Macmillan, 1976.  
Kipnis. D.. The powerholders. Chicago : University of Chicago Press, 1976.  
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Shetty. Y.K.. Managerial power and organization effectiveness: A contingency Analysis. 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 

เร่ือง  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีส าหรับครูผูส้อน ซ่ึงปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  
2. แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  
3. การตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด จึงใคร่ขอ

ความกรุณาจากท่าน ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ ตามสภาพความเป็น
จริง 

4. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี  2  ตอน คือ  
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  
 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 

นายฉตัรชยั    ชาลีบวั 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 
 



 109 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 

เร่ือง  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

 
ตอนที ่1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง     ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

ขอ้ท่ี สถานภาพของท่าน 
1 
 
 

2 
 
 

 
 

วฒิุการศึกษา                                                            
          ปริญญาตรีและต ่ากวา่              สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
ขนาดสถานศึกษา  
          เล็ก         
          กลาง    
          ใหญ่      
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ตอนที ่ 2   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
 

ค าช้ีแจง  การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31   มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  คือ มาก
ท่ีสุด(5)  มาก(4)  ปานกลาง(3)  น้อย(2)  และน้อยท่ีสุด(1) สอบถามขอ้มูลการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน  7  ดา้น  คือ 

1.  ดา้นอ านาจในการใหร้างวลั     
2.  ดา้นอ านาจการบงัคบั     
3.  ดา้นอ านาจกฎหมาย      
4.  ดา้นอ านาจอา้งอิง      
5.  ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ     
6.  ดา้นอ านาจข่าวสาร      
7.  ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง 

ในฐานะผูต้อบแบบสอบถามโปรดอ่านและพิจารณาเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารของท่านแต่ละขอ้อย่างละเอียดและพิจารณาวา่ความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัใด  แลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัปฏิบติัตามความเป็นจริง โดย
ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
     5 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
     4 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มาก 
     3 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
     2 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ย 
     1 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ้ท่ี การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
 อ านาจการให้รางวัล      

0 ยกยอ่งชมเชย ใหก้ าลงัใจหรือใหร้างวลัลกัษณะอ่ืนแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให้ 
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ขอ้ท่ี การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
 ด้านอ านาจการให้รางวลั      

1 ยกยอ่งชมเชย ใหก้ าลงัใจหรือใหร้างวลัลกัษณะอ่ืนแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให้ 

     

2 พิจารณาความดีความชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม      
3 สนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี

ราชการ 
     

4 จดัใหมี้สวสัดิการในการท างานแก่ครู      
 ด้านอ านาจการบังคับ      

5 ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ใหค้รูปฏิบติัตาม      
6 ควบคุม ดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของครูไดท้นัเวลา      
7 มีการวา่กล่าวตกัเตือนครูท่ีละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี      
8 มีการลงโทษครูท่ีกระท าความผดิตามวนิยัและกฎระเบียบ      
 ด้านอ านาจตามกฎหมาย      

9 มีการสั่งงานตามขั้นตอน ตามสายการบงัคบับญัชา      
10 มีการติดตามผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของครู      
11 ใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร      
12 มอบหมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้ความสามารถท่ีได้

ศึกษา 
     

13 พิจารณาการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งตรงไปตรงมา
ตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว ้

     

 ด้านอ านาจอ้างองิ      
14 เป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบ      
15 มีคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าใหทุ้กคนอยากท างานดว้ย      
16 ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรมในทุก ๆ ดา้นและเป็น

บุคคลท่ีเขา้ใจง่าย 
     

17 เป็นบุคคลท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามเช่ือมัน่ศรัทธาและช่ืนชม      
18 มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
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ขอ้ท่ี การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
19 ใหเ้กียรติและเคารพในความคิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ      
20 มีความรอบรู้และเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับและสามารถ

ปฏิบติัได ้
     

21 มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

22 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อคุณภาพของโรงเรียน 

     

23 มีความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ      
24 มีความสามารถในการพฒันาครูและทีมงาน      
25 มีความสามารถในการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้น

การเงินและงบประมาณ และดา้นอาคารสถานท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

26 มีทกัษะในการบริหารดา้นประชาสัมพนัธ์และเทคโนโลยี      
27 มีความสามารถในการก ากบัติดตามและประเมินผล      

 ด้านอ านาจข่าวสาร      
28 มีความสามารถในการใหข้่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
     

29 มีการใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ      
30 มีความสามารถในการแสวงหาข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเต็มใจ 
     

31 มีการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม      
32 เป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น

การบริหารงาน 
     

 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง      
33 มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่า

กวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี                                                   
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ขอ้ท่ี การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
34 มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี        
35 มีความสามารถสร้างเครือข่ายอยา่งกวา้งขวางในการสนบัสนุนการ

บริหารโรงเรียน 
     

36 มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนและ
ชุมชน 

     

 
ขอขอบคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1.  นายเฉลมิ   ขันทะสีมา              
 วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองบวั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 ประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต  2 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
2.  นายสามารถ  เปล่งงูเหลอืม      
  วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาหวัโสก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 ประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต  2              
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
3. นางสาวรัตนา   ตรีกลาง         
 วฒิุการศึกษา  การสอนคณิตศาสตร์(ศศ.ม.) สาขา คณิตศาสตร์ 
 ต าแหน่งครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบุญเหลือวทิยานุสรณ์ 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ            
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว202 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายเฉลิม  ขนัทะสีมา 

  ดว้ย นายฉัตรชัย  ชาลีบวั นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205062 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว202 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายสามารถ  เปล่งงูเหลือม 

  ดว้ย นายฉัตรชัย  ชาลีบวั นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205062 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว202 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นางสาวรัตนา  ตรีกลาง 

  ดว้ย นายฉัตรชัย  ชาลีบวั นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205062 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(IOC : Index  of  Item Objective Congruence )  

เร่ือง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31 

 
ช่ือนักศึกษา  นายฉตัรชยั  ชาลีบวั 
1.  นายเฉลมิ   ขันทะสีมา              
 วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองบวั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 ประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต  2 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
2.  นายสามารถ  เปล่งงูเหลอืม      
  วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาหวัโสก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 ประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต  2              
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
3. นางสาวรัตนา   ตรีกลาง         
 วฒิุการศึกษา  การสอนคณิตศาสตร์(ศศ.ม.) สาขา คณิตศาสตร์ 
 ต าแหน่งครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบุญเหลือวทิยานุสรณ์ 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ            
ค าช้ีแจง 

แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ 
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถาม โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ ค าถามในขอ้ 
ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1  หมายถึง  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน -1  หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(IOC : Index  of  Item Objective Congruence )  

 

ข้อ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

 ด้านอ านาจการให้รางวลั      
1 ยกยอ่งชมเชย ใหก้ าลงัใจหรือใหร้างวลัลกัษณะอ่ืน

แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให้ 
+1 +1 +1 3 1.00 

2 พิจารณาความดีความชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

อยา่งเป็นธรรม 
+1 +1 +1 3 1.00 

3 สนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหนา้ใน

ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
+1 +1 +1 3 1.00 

4 จดัใหมี้สวสัดิการในการท างานแก่ครู +1 +1 0 2 0.67 
 ด้านอ านาจการบังคับ  

5 ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ใหค้รูปฏิบติัตาม +1 +1 0 2 0.67 

6 
ควบคุม ดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของครูได้
ทนัเวลา 

+1 +1 +1 3 1.00 

7 
มีการวา่กล่าวตกัเตือนครูท่ีละเลยต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

+1 +1 +1 3 1.00 

8 
มีการลงโทษครูท่ีกระท าความผดิตามวนิยัและ
กฎระเบียบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 ด้านอ านาจตามกฎหมาย  
9 มีการสั่งงานตามขั้นตอน ตามสายการบงัคบับญัชา +1 +1 +1 3 1.00 

10 มีการติดตามผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของครู +1 +1 +1 3 1.00 
11 ใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร +1 +1 +1 3 1.00 

12 มอบหมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

RΣ
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ข้อ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

13 พิจารณาการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่ง
ตรงไปตรงมาตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว ้

+1 +1 +1 3 1.00 

 ด้านอ านาจอ้างองิ  

14 
เป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความ
รับผดิชอบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

15 มีคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าใหทุ้กคนอยากท างานดว้ย +1 +1 0 2 0.67 

16 
ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรมในทุก ๆ 
ดา้นและเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1.00 

17 
เป็นบุคคลท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามเช่ือมัน่ศรัทธา
และช่ืนชม 

+1 +1 +1 3 1.00 

18 มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา +1 +1 +1 3 1.00 
19 ใหเ้กียรติและเคารพในความคิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา +1 +1 +1 3 1.00 

 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ  

20 
มีความรอบรู้และเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับ

และสามารถปฏิบติัได ้
+1 +1 +1 3 1.00 

21 มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัใหเ้ห็น
เป็นแบบอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

22 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านหรือโครงการใหม่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของโรงเรียน 

+1 +1 0 2 0.67 

23 มีความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

24 มีความสามารถในการพฒันาครูและทีมงาน +1 +1 +1 3 1.00 

25 
มีความสามารถในการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้น
บุคลากร ดา้นการเงินและงบประมาณ และดา้น
อาคารสถานท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

RΣ
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ข้อ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

26 มีทกัษะในการบริหารดา้นประชาสัมพนัธ์และ
เทคโนโลย ี

+1 +1 +1 3 1.00 

27 มีความสามารถในการก ากบัติดตามและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

 ด้านอ านาจข่าวสาร  

28 มีความสามารถในการใหข้่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

+1 +1 +1 3 1.00 

29 มีการใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ +1 +1 +1 3 1.00 

30 
มีความสามารถในการแสวงหาข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเตม็ใจ 
+1 +1 +1 3 1.00 

31 มีการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

32 เป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์สามารถน าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

 ด้านอ านาจการตดิต่อเช่ือมโยง      

33 
มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนั
และระดบัท่ีต ่ากวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี                                                   

+1 +1 0 2 0.67 

34 
มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบั
เหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี   

+1 +1 +1 2 1.00 

35 
มีความสามารถสร้างเครือข่ายอยา่งกวา้งขวางใน
การสนบัสนุนการบริหารโรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

36 
มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนและชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

 IOC 0.95 

 
 

RΣ
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/237  

 

 
    มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  3 พฤษภาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 

 ด้วย นายฉัตรชัย  ชาลีบวั นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-  
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205062 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31” โดยมี  
พระมหาสมยั ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.จรูญ  บุญธรรม เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 7 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1           148.4333       178.806        .391           .934 
A2           148.4000       179.628        .330           .935 
A3           148.3000       180.148        .304           .935 
A4           148.3667       180.930        .225           .936 
B1           148.3333       176.023        .477           .934 
B2           148.2667       172.823        .590           .933 
B3           148.5667       178.254        .457           .934 
B4           148.5667       183.426        .145           .936 
C1           148.6000       181.007        .343           .935 
C2           148.0000       178.483        .459           .934 
C3           147.7333       182.616        .294           .935 
C4           147.9000       176.921        .676           .933 
C5           148.2333       169.840        .777           .931 
D1           147.7333       182.616        .294           .935 
D2           147.9000       176.921        .676           .933 
D3           148.2333       169.840        .777           .931 
D4           147.7333       182.616        .294           .935 
D5           147.9000       176.921        .676           .933 
D6           148.2333       169.840        .777           .931 
E1           148.3000       174.079        .571           .933 
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E2           148.6333       172.999        .676           .932 
E3           148.5667       177.702        .446           .934 
E4           148.7333       173.857        .541           .933 
E5           148.7000       181.597        .223           .936 
E6           148.1000       173.610        .565           .933 
E7           148.3333       175.333        .555           .933 
E8           148.3667       169.206        .807           .930 
F1           148.7667       163.013        .771           .930 
F2           148.7333       172.340        .616           .932 
F3           148.6333       172.930        .558           .933 
F4           148.4667       172.051        .660           .932 
F5           148.3333       174.989        .468           .934        
G1           148.4000       178.248        .411           .934 
G2           148.5333       173.775        .566           .933 
G3           148.3000       174.976        .614           .933 
G4           148.5000       174.741        .473           .934 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 36 
Alpha =    .935 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-สกุล     นายฉตัรชยั ชาลีบวั 
 
วนั เดือน ปี เกดิ    3 พฤษภาคม 2526 
 
ภูมิล าเนา    385 หมู่ 19 บา้นหนองบวั ต าบลบา้นเด่ือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   
     จงัหวดัชยัภูมิ 36000 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน    244 หมู่ 10   ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง   จงัหวดันครราชสีมา 30310 
 
วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ.2549  วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ 
     มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.2550  ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2550  พนกังานราชการ โรงเรียนขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง   
     จงัหวดันครราชสีมา 
 พ.ศ. 2554      ขา้ราชการครู โรงเรียนบุญเหลือวทิยานุสรณ์   อ าเภอเมือง จงัหวดั 
     นครราชสีมา 
      
สถานทีท่ างาน   โรงเรียนบุญเหลือวทิยานุสรณ์  244 หมู่ 10   ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง 
     จงัหวดันครราชสีมา 30310 
 
ต าแหน่ง    ครู  ค.ศ.1 
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