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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบระดบั
การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพของบุคคลากรและขนาดสถานศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ  านวน 335 คน ไดม้าโดยการใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.88 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว  
  
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 รายดา้นทั้ง 7 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้น
อ านาจการให้รางวลั รองลงมาคือ ดา้นอ านาจข่าวสาร ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ดา้น
อ านาจความเช่ียวชาญ และ ผลการเปรียบเทียบระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ ราย
ดา้นทั้ง 7 ดา้น ไม่แตกต่างกนั และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ด้านอ านาจการให้
รางวลัและดา้นอ านาจตามกฎหมาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นอ านาจ



 ข 

ความเช่ียวชาญและดา้นอ านาจข่าวสาร ไม่แตกต่างกนั ส่วนอ านาจการบงัคบั ดา้นอ านาจอา้งอิงและ
ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of empowerment of basic 

educational institutes administrators under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 
2 and to compare the level of empowerment of basic educational institutes administrators 
classified by personnel status and school size. The sampling unit used in this research was 
administrators and teachers under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2, 
altogether 335. The sampling unit was randomized using table Krejcie and Morgan. The tool used 
in this research to collect data was questionnaire with reliability value at 0.88. The statistics used 
in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent 
samples), F-test (One way ANOVA). 

 
The results of the research were as follows:  
The level of empowerment of basic educational institute administrators under 

Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2 was in high level in every aspect. The 
aspect with highest level of empowerment was the aspect of awarding, followed by the aspect of 
information and the aspect with lowest level of power was the aspect of mastery, the comparison 
on the level of empowerment of basic educational institutes administrators classified by personnel 
status showed no significant difference in every but the comparison classified by sizes of schools 
showed that the difference was statistically significant at 0.05 in the aspect of awarding and 



 ง 

aspect of law. However, it showed no significant difference in the aspect of mastery and aspect of 
information. As for aspect of governing, aspect of referencing, and aspect of contacting, these 
were statistically different at level of 0.01. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วย ความอนุเคราะห์และเมตตาอย่างยิ่งของท่าน 
อาจารย ์พระมหาสมยั ผาสุโก,ดร. อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ดร.จรูญ บุญธรรม อาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วม ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุนและตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องเพื่อให้การ
ศึกษาวิจยัเป็นการคน้ควา้ท่ีสมบูรณ์ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณคณาจารย ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน และคณาจารยผ์ู ้
ประสิทธ์ิประสาทความรู้ใหทุ้กท่าน 

ขอขอบพระคุณ ผู ้เ ช่ียวชาญ ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน า  ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง
แบบสอบถาม ขอขอบพระคุณกลุ่มตวัอย่างทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามและ
อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ในคร้ังน้ีดว้ย 

ขอขอบคุณ นายเคน สุริโย นางอ่อนตา สุริโย และเพื่อน ๆ พี่ ๆ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน รุ่นท่ี 5 ทุกท่าน ท่ี
ใหก้ าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนมาโดยตลอด จนท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาคน้ควา้ขออุทิศ เพื่อบูชาพระคุณของ
บิดา มารดาและบูรพาจารย์ ท่ีให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้การสนบัสนุน 
เป็นก าลงัใจในการศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ มากมายและอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสังคมหลาย

รูปแบบข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มสภาพการณ์ดงักล่าว
ส่งผลใหเ้กิดการเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษาเป็นแบบแผนในการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและวฒันธรรมของประเทศอยา่งย ัง่ยนื เป้าหมายของการศึกษาจะตอ้งมุ่งสร้างสรรค์
สังคมใหมี้เอกลกัษณ์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศโดยรวมและมุ่งสร้างผูเ้รียน ซ่ึงเป็นผลผลิตโดยตรง
ใหมี้ศกัยภาพสามารถพฒันาตนเอง และสังคมไปสู่สังคมแห่งพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย
ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรม
ในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 1 

การพฒันาการศึกษาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ซ่ึงถือเป็นแผนแม่บทในการพฒันาประเทศ มียุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คน้หาศกัยภาพผูเ้รียนและพฒันาให้สอดรับกบัความสามารถและ
ความถนัด เช่ือมโยงการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบการศึกษา ควบคู่กบัการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม พฒันาและจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทกัษะพื้นฐานพร้อม
ต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งช้ีแนะแนวทางการเข้าสู่อาชีพเพิ่มความรู้เร่ืองทกัษะชีวิตทกัษะ
พื้นฐาน วฒันธรรม ภูมิปัญญาไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ สร้างและพฒันาก าลงัคน
ท่ีมีความเป็นเลิศในการสร้างสรรคน์วตักรรม โดยพฒันากระบวนการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และ

                                         
 1กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ,ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.
2545, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 10. 
 



 2 

เทคโนโลยีท่ีเนน้การปฏิบติัจริงตั้งแต่ชั้นปฐมวยั ให้ผูรู้้และผูเ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการดา้น
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และผูรู้้ดา้นภูมิปัญญาไทยมีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สร้าง
องค์ความรู้ใหม่และน าไปสู่การสร้างนวตักรรมโดยให้ความส าคญักบัฐานทางด้านเทคโนโลยีท่ี
พึ่งพาตนเอง น าภูมิปัญญาไทยผสมผสานกบัเทคโนโลยีรวมทั้งเผยแร่องค์ความรู้อย่างกวา้งขวาง 
เป็นแหล่งขอ้มูลของชุมชน และท่ีปรึกษาทางวชิาการของชุมชน ท าการวิจยัร่วมกบัชุมชน ถอดรหสั
ความรู้ ภูมิปัญญาท่ีอยูใ่นตวัคนให้เป็นความรู้ท่ีเป็นเผย และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการต่อยอด
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีชุมชนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั รวมทั้งสร้าง
ศกัยภาพชุมชนใหส้ามารถจดัการความรู้ชุมชน2  

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการให้บริการทางการศึกษาสมาชิกใน
สังคม ภารกิจหลกัของโรงเรียนคือการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว ้มีคุณภาพดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีสุขภาพอนามยัท่ีดี
ซ่ึงเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนและผลผลิตท่ีไดจ้ะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 
การด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลไดน้ั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัเป็นผูท่ี้มีบทบาท
มากท่ีสุด การบริหารสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวจ้  าเป็นจะตอ้งอาศยั
ความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะท่ีดีและคุณธรรมของผูบ้ริหารตลอดจนตอ้งมีพฤติกรรมการใช้
อ านาจในการบริหารงานท่ีเหมาะสม การบริหารงานนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการ
ใช้อ านาจ ซ่ึงสอดคล้องกบัแคนเทอร์ (Kanter) กล่าวว่า ผูน้  าหรือผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาของ
หน่วยงานหรือองคก์ารตอ้งใชอ้  านาจเพราะโดยทัว่ไปแลว้อ านาจมีความส าคญัส าหรับชีวิต องคก์าร
และบทบาทในการบริหารหรือการจดัการ ดงันั้นอ านาจจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการบริหารงาน 
เพราะการบริหารงานในองคก์ารยอ่มเก่ียวขอ้งกบับุคคลจ านวนมากผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีอ านาจ
เพื่อควบคุมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเช่ือฟังและปฏิบติัตาม อ านาจกบัผูบ้ริหารเป็นส่ิงคู่กนัผูบ้ริหารจะ
เป็นผูน้ าไดต้อ้งมีอ านาจ3 

                                         
 2ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ, (อดัส าเนา), หนา้ 67.  
 3แคนเทอร์ (Kanter) , อา้งใน เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี, การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกัการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี, วทิยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต,(บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, หนา้ 2. 
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ในบางคร้ังผูบ้ริหารใช้อ านาจอยา่งขาดความชอบธรรมอา้งขอ้กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ 
มาใชก้บัครู กล่าวคือมีการใชอ้  านาจตามความพอใจและอารมณ์ของตนเอง นอกจากน้ีผูบ้ริหารบาง
คนใชอิ้ทธิพลในทางลบ เช่นการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี ค  านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของ
บุคคลในกลุ่มตน ไม่ยดึหลกัผลประโยชน์ขององคก์ารและหลกัความยุติธรรม พฤติกรรมลกัษณะน้ี
ของผูบ้ริหารก่อให้เกิดความขดัแยง้กับผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรือบุคลากร ท าให้บุคลากรขาดขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน เม่ือขวญัและก าลงัใจไม่ดีแตกแยกความสามคัคีมีการลา ขาด การมา
ท างานสายผดิปกติ  

สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เป็นองค์กร
หน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษา และเป็นอีกองคก์รหน่ึงเหมือนกนัท่ีหลีกหนีไม่พน้การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารเช่นกนั เน่ืองจากมีภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติังานมากมาย ซ่ึงใน
โรงเรียนประกอบไปดว้ยบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ตอ้งท างานร่วมกนั เม่ือบุคคลจ านวนมากมาปฏิบติังานร่วมกนัยอ่มเกิดปัญหา ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลน าไปสู่ปัญหาความขดัแยง้ได้ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการใช้กฎระเบียบท่ีจะตอ้งปฏิบติั 
ทรัพยากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ ความขดัแยง้จากการพิจารณาความดีความชอบ หรือวิธีการใน
การท างานเป็นตน้ ดงันั้นจากการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เนน้ให้ผูบ้ริหาร ไดใ้ชท้กัษะในการใชอ้ านาจในสถานศึกษา เพื่อท่ีจะให้
การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารในโรงเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสมดุลโรงเรียนจึงจะพฒันาไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาการใช้อ านาจตลอดทั้งมีประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรอบคอบ เห็นความส าคญัและรู้จกัการใช้อ านาจในการบงัคบับญัชาเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง พัฒนา เป็นผู ้ท่ี มีอ านาจเพียงพอสามารถมีอิทธิพลท่ีจะท าให้สถานศึกษามี
ความกา้วหนา้ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ4 

เหตุดงักล่าวผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะการบริหาร ในการท่ีจะผสมผสานเพื่อ
บริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารตอ้งใชอ้  านาจในการตดัสินใจ สั่งการ ควบคุมช้ีแนะ 
บ ารุงขวญัและก าลังใจของบุคลากร ท าให้ครูมีความกระตือรือร้นสามารถปฏิบติังานได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

ดว้ยความตระหนกัในความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั
การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

                                         
4ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2, รำยงำนกำรประชุมผู้บริหำร

โรงเรียน, วนัท่ีสืบคน้ 20 ธนัวาคม 2555, สืบคน้จาก www.chaiyaphum2.go,th. 

http://www.chaiyaphum2.go,th/
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ชยัภูมิ เขต 2 เพื่อทราบและหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการใชอ้ านาจในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาในสังกดัให้ประสบผลส าเร็จอนัจะส่งผลให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

 

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 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 และ 
เปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
จากผลการวจิยัของ รัษฎากร มีมาก ศึกษาระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 

ดา้นแตกต่างกนั และผลการวิจยัของ ชยัชาญ ศรีสังข์ มีการเปรียบเทียบระดบัการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ด้านจ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้นคืออ านาจการ
ใหร้างวลั อ านาจบงัคบั อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญอ านาจข่าวสารและ 
อ านาจการติดต่อเช่ือมโยงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษามีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตกำรวจิัย  
การศึกษาวจิยั เร่ือง “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการ
ศึกษาวจิยัไว ้ดงัน้ี  

1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ านวน 2,577 คน  
1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
1.1 สถานภาพ ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 2) ครูผูส้อน 
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1.2 ขนาดสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษาขนาดเล็ก 2) สถานศึกษาขนาดกลาง                
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 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  
ไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

ต าบลผกัปัง อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 330 โรงเรียน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
อ ำนำจ หมายถึง ศักยภาพของบุคคลในการควบคุมหรือชักจูงให้ผู ้อ่ืนเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมในด้านความคิดเห็น ทศันคติ เป้าหมาย ความตอ้งการ หรือค่านิยมของบุคคลอ่ืนให้
เป็นไปในทิศทางใดทางหน่ึง อ านาจใช้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายอาจจะทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู ้บริหารสถานศึกษา
แสดงออกมาตามคุณลกัษณะของการใชอ้  านาจต่าง ๆ ในการน าอ านาจจากแหล่งท่ีมาไปใชใ้นการ
บริหารดว้ยการชกัจูงครูใหร่้วมมือกนัปฏิบติังานตามจุดประสงค ์โดยทางตรงและทางออ้ม  

อ ำนำจกำรให้รำงวัล หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารสามารถให้ผลตอบแทนเป็นรางวลัหรือ
ก าลงัใจในโอกาสการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้า้วหนา้ การใหเ้งิน ส่ิงของ 
สวสัดิการในการท างาน การจดัส่ิงอ านวยบริการในการท างาน รวมถึงการยกย่อง สรรเสริญและ
ชมเชย 

อ ำนำจกำรบังคับ หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารสามารถให้โทษ บุคลากร ความเกรงกลวั การ
ลงโทษในรูปแบบต่าง ๆท าให้ยอมรับปฏิบติัตามอนัเน่ืองมาจากกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยัและการขู่
บงัคบัใหป้ฏิบติั ถา้ไม่ปฏิบติั จะมีการลงโทษทางวนิยัตามอ านาจของผูบ้ริหารแลว้แต่กรณี 
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อ ำนำจตำมกฎหมำย หมายถึง อ านาจในรูปการใช้กฎระเบียบหรือขอ้กฎหมายท่ีระบุไว้
ชดัเจน เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย ตามสิทธิหน้าท่ี ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุ่ม เป็น
การยอมรับกนัวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรแก่การปฏิบติัตาม 

อ ำนำจอ้ำงอิง หมายถึง อ านาจท่ีผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพ หรือลกัษณะท่าทางท่ีประทบัใจใน
การพูดการแต่งกายมีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีแสดงถึงคุณธรรมและความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี
สามารถท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว เป็นพวกเดียวกบัผูบ้ริหาร มีความ
ภูมิใจในตวัผูบ้ริหาร เกิดความเคารพรัก และศรัทธาตลอดจนมีความปรารถนาเอาเป็นแบบอยา่ง 

อ ำนำจควำมเช่ียวชำญ หมายถึง อ านาจท่ีเกิดข้ึนจากความรู้ความสามารถเฉพาะตวับุคคลท่ี
ผูบ้ริหารมีความรู้ทางการบริหาร มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติั มีประสบการณ์และความช านาญ
ในงานท่ีรับผดิชอบ มีความศรัทธา ใหค้  าแนะน า ช้ีแจงใหถู้กตอ้งและสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 

อ ำนำจข่ำวสำรข้อมูล หมายถึง อ านาจท่ีเกิดจากผูบ้ริหารท่ีมีความรอบรู้ ข่าวสารหรือขอ้มูล
ท่ีมีคุณค่า แสวงหาข่าวสารและข้อมูลท่ีมีประโยชน์แก่ครู มีความรอบรู้ข่าวสาร หรือข้อมูลใน
สภาวะแวดลอ้มของงานในเร่ืองทัว่ๆไปอยา่งกวา้งขวางเป็นแหล่งขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดีท่ีครูตอ้งการ 
นอกจากน้ีเป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์ตลอดจนสามารถควบคุมข่าวสารนั้น และสามารถตดัสินใจ
ไดถู้กตอ้ง 

อ ำนำจกำรติดต่อเช่ือมโยง หมายถึง อ านาจท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูบ้ริหารเป็นผูมี้เส้น
สายเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีอ านาจ หรือบุคคลท่ีมีความส าคัญทั้ งภายในและภายนอกองค์การ 
สามารถท าให้คนอ่ืนตอ้งปฏิบติัตาม เพราะตอ้งการไดรั้บความพอใจหรือหลีกเล่ียงความล าบากใจ
อนัเกิดจากพลงัอ านาจพึ่งพา 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีเปิดท าการสอนระดบัอนุบาลและประถมศึกษา  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง จ านวนนกัเรียนซ่ึงเป็นตวัก าหนดขนาดของสถานศึกษาตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 121- 300 คน 
ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
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 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีประกาศข้ึนใหม่ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2553 
และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2553 จดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัชยัภูมิ ประกอบดว้ย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอคอน
สาร อ าเภอบา้นแท่น อ าเภอภูเขียว อ าเภอแกง้คร้อ  
 

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 านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 
2 และ เปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา 

1.6.2 ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาระดบัการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  

1.6.3 สามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ประกอบการพิจารณาระดับการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2  

 
  
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา  

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.4 การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา  
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
การบริหารโดยทัว่ ๆ ไปจะมีลกัษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนใน การ

ปฏิบติังาน หรือเป็นล าดบัรายการในการบริหาร คือ ในการบริหารจะตอ้งมีล าดบัรายการก่อนหลงั
วา่จะตอ้งท าส่ิงใดก่อนและต่อ ๆ ไปจะท าอะไร ซ่ึงจดัไวใ้ห้ตามหลกัเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Science management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตหน้าท่ีตามขั้นตอนต่าง ๆ ไวอ้ย่าง
ชดัเจน นกับริหาร นกัวิชาการ ตลอดจนนกัการศึกษา ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารไว ้
ดงัน้ี 

1.1 กระบวนการบริหารตามแนวของเดมม่ิง PDCA ดงัน้ี คือ 
1.1.1 การวางแผน (Plan-P) 
1.2.2 การปฏิบติัตามแผน (Do-D) 
1.2.3 การตรวจสอบ (Check-C) 
1.2.4 การปฏิบติั (Action-A) 

กระบวนการบริหารทั้ง 4 ขั้นตอนน้ีจะตอ้งปฏิบติัต่อเน่ืองกนัไปไม่ส้ินสุด ซ่ึงเขียนไดว้่า 
(Plan-Do-Check-Act) PDCA ซ่ึงเสมือนกบัวงจรอนัหน่ึงเรียกวา่ วงจรเดมม่ิง (The demming cycle) 
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วงจรหรือวงลอ้ (PDCA) เป็นเคร่ืองมือการบริหารงานอย่างต่อเน่ืองในการติดตามพฒันาให้บรรลุ
เป้าหมาย  

วงจรเดมม่ิง หรือ PDCA เป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึงจะน ามาใช้ได้อย่างดีในการควบคุม
คุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ1 

1.2 กระบวนการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral science) ของเวเบอร์ อธิบายการ
บริหารงานขององค์การในรูปแบบอุดมคติว่าองค์ประกอบของการบริหารระบบราชการจะตอ้งมี
ลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1.2.1 องคก์ารก าหนดสายงานการบงัคบับญัชาชดัเจน (Hierarchy) ผูมี้อ  านาจสูงสุดสั่งการ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

1.2.2 องค์การก าหนดต าแหน่งและอ านาจหน้าท่ี (Authoirty) แต่ละคนในองค์การจะมี
ต าแหน่งและอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

1.2.3 มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน (Rules and regulations) เพื่อก าหนดวิธีการ
ท างานและแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน 

1.2.4 มีการแบ่งงานกนัตามความช านาญเฉพาะดา้น (Devision of work) ท าให้เกิดการ
บรรจุบุคลากรเฉพาะดา้น และเกิดการรวมกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบติังานคลา้ยคลึงกนั 

1.2.5 มีระบบการจูงใจการท างานโดยการก าหนดอัตราเงินเดือนตามต าแหน่งและ
ระยะเวลาในการท างาน 

1.2.6 มีระบบความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารอยา่งเป็นทางการ ไม่มีการติดต่อกนัเป็นส่วนตวั 
หรือขา้มสายงานการบงัคบับญัชา 

1.2.7 ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน มีเหตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทั้งน้ีอาศยั
กรอบ กฎเกณฑท่ี์วางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร2 

1.3 กระบวนการบริหารของฟาโยล (Fayol) อ้างถึงในสุพจน์ พนัธ์ชูเพชร นักวิชาการ
เหมืองแร่ชาวฝร่ังเศสเป็นต้นก าเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบ
กระบวนการ โดยไดอ้ธิบายกระบวนการบริหารงานประกอบดว้ยขั้นตอนการบริหารไว ้5 ประการ 
คือ 

1.3.1 วางแผน (To plan) หมายถึง การวางแผนปฏิบติังานล่วงหนา้ 

                                         
1สมเดช สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ, (ชยันาท : อมรการพิมพ,์ 2544), หนา้ 198-199. 
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 200. 
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1.3.2 จดัหน่วยงาน (To organize) หมายถึง การรวบรวมเคร่ืองมือ วสัดุและก าลงังาน 
1.3.3 บงัคบับญัชา (To command) หมายถึง การสั่งงาน ควบคุม บงัคบับญัชาให้บุคคล

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
1.3.4 ประสานงาน (To coordinate) หมายถึง ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

ด าเนินไปตามเป้าหมาย 
1.3.5 ควบคุม (To control) หมายถึง การควบคุมดูแลให้การปฏิบติังานเป็นตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์3 
1.4 การะบวนการบริหารของทีเกรกก์ (T.Gregg) อา้งถึงใน สุพจน์ พนัธ์ชูเพชร รายการ

กระบวนการตามความเห็นของนกับริหารทั้งหลายท่ีไดแ้ยกไวถึ้ง 35 รายการ แลว้น ามาวิเคราะห์
และประมวลกระบวนการบริหารใหม่ โดยแบ่งกระบวนการบริหารได ้7 ประการ คือ 

1.4.1 การตดัสินใจสั่งการ (Decision making) ซ่ึงเป็นหวัใจของกระบวนการบริหารงาน 
1.4.2 การวางแผน (Planning) มีความส าคญัต่อการบริหารทุกประการถา้ขาดการวางแผน

กิจกรรมนั้น จะไม่สามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.4.3 การจดัองคก์าร (Organizing) คือ การกระท าให้เกิดความมีระเบียบในการปฏิบติังาน 

การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและต าแหน่งต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
1.4.4 การติดต่อส่ือสาร (Communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร ค าสั่ง ค  าอธิบาย 

ฯลฯ จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง จากหน่วยงานหน่ึงซ่ึงจะต้องชัดเจนได้ใจความก่อให้เกิด
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

1.4.5 การใช้อิทธิพลกระตุ้นให้บุคลากรท างาน ( Influencing) ในหน่วยงานทุกชนิด
จ าเป็นตอ้งมีระบบควบคุมบงัคบับญัชา เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนโดยการปฏิบติั
ตามค าสั่งรวมทั้งกระตุน้ใหผู้ท้  างานปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี 

1.4.6 การประสานงาน (Coordinating) เป็นความความร่วมมือระหวา่งบุคคลต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน มีการติดต่อสัมพนัธ์กนัช่วยเหลือกนัในดา้นบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ  

 

                                         
3สุพจน์ พนัธ์ชูเพชร, “การศึกษากระบวนการบริหารงานของผูอ้  านวยการสามญัศึกษา

จงัหวดั ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), 
2538, หนา้ 75.  
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1.4.7 การประเมินผล (Evalution) คือการตรวจสอบการปฏิบติังานทุกระยะอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย4 

นิพนธ์ กินาวงศ์ ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารการศึกษาไวด้งัน้ี การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินกิจการต่าง ๆ ของผูบ้ริหารเพื่อให้คนกลุ่มหน่ึงไดเ้จริญงอกงามไปสู่จุดประสงค์
ท่ีตอ้งการ โดยก าหนดใหค้นกลุ่มหน่ึงเป็นตวัแทนด าเนินกิจกรรม 

การบริหารการศึกษา หมายถึง การท างานของกลุ่มคนในกาให้บริการทางการศึกษาแก่
นกัเรียนโดยท าใหเ้กิดความร่วมมือกนัทั้งครู ผูป้กครอง นกัเรียนและประชาชนทัว่ไป 

การบริหารการศึกษา หมายถึง การใชท้รัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ
พฒันาคุณภาพของพลเมือง โดยวิธีการจดัองคก์าร การสั่งการ และการอ านวยการตามนโยบายของ
รัฐ 

การบริหารการศึกษา หมายถึง การน า การควบคุมระบบ การจดักิจกรรมต่าง ๆ บุคคลหลาย
คนร่วมกนัด าเนินการทั้งครู ผูป้กครอง นกัเรียน และประชาชนทัว่ไป เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคม
ในทุก ๆ ดา้น เพื่อให้บุคคลมีลกัษณะท่ีดีตรงตามความตอ้งการของสังคมโดยการใช้กระบวนการ
ต่าง ๆ และเทคนิควธีิการท่ีหลากหลาย ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน5 

สุวรรณา วรรณโกวทิ ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาไวว้า่ การบริหารการศึกษา 
คือ การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในทุกดา้น เพื่อให้การเรียนของนกัเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การพฒันาสมาชิกของสังคมใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีในทุกๆ ดา้น6 

พันทิพย์ ทองอร่าม ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารการศึกษา ไวว้า่การบริหารการศึกษา 
คือ การด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาสมาชิกของ
สังคม ให้มีความเจริญงอกงามในดา้นต่าง ๆ อยา่งเต็มท่ีและเหมาะสมกบัความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล เพื่อใหเ้ขา้ใจและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม7 

                                         
4เร่ืองเดียวกนั. 
5นิพนธ์ กินาวงศ,์ หลกัการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 45. 
6สุวรรณา วรรณโกวิท, “บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักรม

สามญัศึกษาสหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2545, หนา้ 20. 

7พนัธ์ทิพย์ ทองอร่าม, “ การศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถาบันราชภัฏในอนาคต : 
กรณีศึกษาสถาบนัราชภฏัสุรินทร์ ”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนั 
ราชภฏัสุรินทร์), 2546, หนา้ 12. 
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หวน พินธุพันธ์ สรุปความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ 
และความเป็นคนดี8 

บุญชม ศรีสะอาดและสุริทอง ศรีสะอาด สรุปความหมายของการบริหารการศึกษา เป็น
กระบวนการและกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารทางการศึกษาใชภ้าวะผูน้ าในการระดมทรัพยากร
และเทคนิคในการประยกุตศ์าสตร์และศิลป์ทางการบริหารมาใชใ้นกิจการทางการศึกษา การพฒันา
องค์การทางการศึกษาและสมาชิกของสังคม ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพและ
เป็นคนดีของสังคม ตามเป้าหมายและนโยบายของประเทศ9 

สรุปไดว้่าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
การวางแผน การปฏิบติัตามแผนและการประเมินผล หากมีการน าไปปฏิบติัหรือด าเนินการแล้ว
ยอ่มจะเป็นปัจจยัให้การบริหารงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาเยาวชน
และบุคคลในสังคมให้เจริญงอกงามใน ทุก ๆ ดา้น รวมทั้งให้มีคุณธรรมและความเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พระราชบญัญติัการวิจยัแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 

37 ก าหนดว่า การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยค านึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย เวน้แต่การจดัการ
วจิยัขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา 

ในกรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่อาจบริหารและจดัการไดต้ามวรรคหน่ึง กระทรวงอาจจดั
ใหมี้การศึกษาขั้นพื้นฐานดงัต่อไปน้ีเพื่อเสริมการบริหารและการจดัการของเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้ 

1. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การส่ือการและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษาในระบบหรือการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

                                         
 8หวน พินธุพนัธ์, ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้ , หนา้ 6. 
 9บุญชม ศรีสะอาดและสุริทอง ศรีสะอาด , การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา .
(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2552), หนา้ 12. 
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3. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

4. การจดัการศึกษาทางไกล และการจดัการศึกษาท่ีใหบ้ริการในหลายเขตพื้นท่ีการศึกษา 10
 

การบริหารสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คณะอนุกรรมการการปฏิรูป
การเรียนรู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ
แนวทางส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาวา่ ผูบ้ริหารควรมีบทบาทท่ีส าคญัในการปฏิรูปการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจดัการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยสนบัสนุนและมี
ส่วนร่วมกบัผูเ้รียนและครูในการจดัการเรียนรู้ 

2. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการพฒันาสถานศึกษาไวใ้นธรรมนูญสถานศึกษาท่ีมี
แผนงานในการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 ท่ีวา่ดว้ยแนวการจดั
การศึกษา 

3. น าผลการประเมินผูเ้รียนมาใชก้ าหนดนโยบายของสถานศึกษา 
4. บริการจดัการให้เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ครูมีเสรีภาพในการคิดพฒันารูปแบบการ

เรียนรู้ ท าการศึกษาในชั้นเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู การท างานเป็นทีม ผนึกก าลงั
ระหวา่งกลุ่มวชิาเพื่อพฒันาผลการเรียนใหไ้ดม้าตรฐานหลกัสูตร 

5. พฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถใช้โลก
เป็นหอ้งเรียน 

6. จดัให้มีระบบนิเทศภายใน ช่วยเหลือครูในด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 11 

การบริหารเป็นตวัจกัรส าคญัในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั บทบาทของฝ่าย
บริหารควรใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีประสิทธิภาพ

                                         
 10ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ.2545, อา้งแลว้, หนา้ 7. 

11กระทรวงศึกษาธิการ, รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 
หนา้ 20.  
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มากยิ่งข้ึน และบทบาทการพฒันาครูของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ มีดงัน้ี  

1. จดัครูและอาจารยเ์ขา้รับผิดชอบในหมวดวิชาต่างๆโดยจดัให้สอนตามความถนดัความรู้
และประสบการณ์ของครู ใหก้ารสนบัสนุนเป็นท่ีปรึกษาและพฒันาครู 

2. ดูแล ส่งเสริมให้มีส่ือส าหรับการศึกษาคน้ควา้ท่ีดี และมีความหลากหลายสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชใ้นการเรียนการสอน พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั เรียนรู้จากการปฏิบติัจริงท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนการสอนใหเ้พียงพอ 

3. จดัและส่งเสริมให้สถานศึกษามีห้องสมุดเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ มีความสะอาด สงบ 
ร่มร่ืน ดูแล ส่งเสริมให้มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ และเหมาะสมท่ีจะให้นกัเรียน นกัศึกษาท ากิจกรรม
ต่างๆท่ีจ าเป็น 

4. ดูแล ส่งเสริมให้ครู อาจารยส์ามารถให้ความรู้แก่ผูเ้รียนได้อย่างทัว่ถึง สอดคล้องกบั
สภาพปัญหา สภาพร่างกาย สติปัญญาและความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มโดยจดัให้มี
จ  านวนผูเ้รียนของแต่ละหอ้งเรียนไม่มากเกินกวา่ครูจะดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์มีความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นผูใ้ห้ความรู้ในเร่ืองท่ีได้รับ
มอบหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนให้ครูมีชัว่โมงการสอนตลอดจนการอบรมดูแล
ปกครองผูเ้รียนใหพ้อเหมาะ ไม่ใหม้ากเกินไปจนท าใหก้ารเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ 

6. ติดตามการปฏิบติังานของครู อาจารย ์และผลท่ีเกิดข้ึนโดยสม ่าเสมอ เพื่อแกไ้ขปรับปรุง
และพฒันาครู อาจารย ์พฒันาการเรียน พฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีและพฒันาระบบการวดัการ
ประเมินผลเพิ่มเติม 

7. ดูแล ส่งเสริมใหค้รู อาจารยไ์ดรั้บการพฒันาให้มีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้มี
การพฒันาปรับปรุงเกณฑ์การท าผลงานทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อผูท้  าผลงาน ต่อผูเ้รียน ต่อ
สถานศึกษาและชุมชน โดยไม่เนน้เร่ืองวธีิการเขียนมากเกินไป 12 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการบริหารสถานศึกษา คือผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีจะต้องสนับสนุนการเรียนการสอนพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา ดูแลส่งเสริม 
อ านวยความสะดวก และร่วมกนักบัครูผูส้อนพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือนวตักรรมและ
พฒันาระบบ การวดัการประเมินผล เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อครู ผูเ้รียน สถานศึกษาและชุมชน 

                                         
12ปัญจะ เกสรทอง, วิสัยทัศน์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ, วนัท่ีสืบคน้ 2 ธันวาคม 

2552. สืบคน้จาก http:// www.emisc.moe.go.th, 2541, หนา้ 4. 
 

http://www.emisc.moe.go.th/
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ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในการพฒันาประเทศเพราะการศึกษาเป็นการ

พฒันาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดงันั้น การจดัการศึกษาท่ีดีจะท าให้การพฒันาบุคคลให้มี
ศกัยภาพได้ตามตอ้งการ การบริหารการศึกษาไทย แต่เดิมใช้รูปแบบการรวมอ านาจ การบริหาร 
และการตดัสินใจไวท่ี้ส่วนกลางและมีอ านาจการบริหาร การตดัสินใจเพียงบางส่วนไปให้หน่วยงาน
ราชการท่ีรับผดิชอบในการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา แต่แนวปฏิรูปการวิจยัตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไดมี้ขอ้ก าหนดให้กระจาย
อ านาจการบริหาร และ การตดัสินใจไปให้หน่วยงานระดบัปฏิบติังานอนัไดแ้ก่โรงเรียนและเขต
พื้นท่ีการศึกษาให้มากท่ีสุด โดยการบริหารส่วนกลางจะท าหน้าท่ีเพียงก าหนดนโยบายการวาง
แผนการจดัสรรงบประมาณ การก าหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นประการ
ส าคญัไดแ้ก่ 

1. การบริหารงานวชิาการ 
2. การบริหารงบประมาณและการเงิน 
3. การบริหารบุคคล 
4. การบริหารทัว่ไป 
งานทั้ง 4 งานจะมีการกระจายอ านาจไปให้โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

รับผดิชอบและด าเนินการเอง  
การบริหารงานวชิาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จดัการศึกษาใหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินงานไดโ้ดยอิสระ 
คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วน
ร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการ
บริหารและจัดการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดั
ประเมินผล รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ งานวชิาการมีขอบข่ายดงัน้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา 
4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความ

คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน ใหมี้การจดัหาผลประโยชน์ทางการศึกษา การบริหารงบประมาณมีขอบข่ายดงัน้ี 

1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบญัชี 
7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ บุคลากรต้องได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู มีความมัน่คง และความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึง
จะส่งผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั การบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายดงัน้ี 

1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัการ 
4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
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5. การออกจากราชการ 
การบริหารงานทัว่ไป 
การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กรให้บริหารงานอ่ืนๆ 

บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริม 
สนบัสนุน และการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการทุกรูปแบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้
ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการวิจัยของ
สถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้น ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานการบริหารทัว่ไปมีขอบข่าย ดงัน้ี 

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 
8. การดูแลสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
9. การจดัท าส ามะโนนกัเรียน 
10. การรับนกัเรียน 
11. การส่งเสริมประสานงานการจดัการวจิยัในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. การส่งเสริมงานกิจกรรมนกัเรียน 
14. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
16. งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
17. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
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19. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 13 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
อ านาจในองค์การ อ านาจท่ีเกิดข้ึนในองค์กร สามารถเป็นเคร่ืองบ่งช้ีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององค์การได้ นักปราชญ์และนักวิชาการได้พยายามอธิบายว่าท าไมคนเดียวจึง
สามารถ ควบคุมกลุ่มคนหรือบุคคลอ่ืนได ้ค าตอบท่ีไดรั้บคือ “อ านาจ” 

แมคคลีแลนด์ (McClellanb) กล่าวว่า บุคคลท่ีจะท างานได้ทั้งหมดขององค์การให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปไดแ้ต่ตอ้งบริหารงานเพื่อให้คนอ่ืนๆท างานเพื่อองค์การ ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีอ านาจ 
ฉะนั้น อ านาจจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของความเป็นผูน้ า ส่วนการใชอ้  านาจอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของผูน้ าแต่ละคน14 

ความหมายของอ านาจ  
ความหมายของอ านาจมีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า “ อ านาจ” ไวใ้นลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ตามจุดประสงคเ์ป็นส าคญั ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
เฟรนช์ และ ราเวน (French and Raven ) กล่าววา่ อ านาจ หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลคนหน่ึงท่ีจะท าบางส่ิงท่ีเขาตอ้งการหรือความสามารถท่ีเขาจะสร้างส่ิงหน่ึงให้เกิดข้ึน หรือท า
ส่ิงนั้นใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเขา15  

 
 

 

                                         
13ปัญญา แก้วเกยูรและสุภทัร พนัธ์พฒันกุล, การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้

โรงเรียนหรือเขตพืน้ที่การศึกษาเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545),
หนา้ 6. 
 14McClelland, Power, อา้งใน รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 11. 
 15French and Raven , The base of social power group dynamics, อา้งใน วเิชียร วิทยอุดม
, “พฤติกรรมองคก์าร”, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2547), หนา้ 362. 
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แวเร็น (Warren) อ านาจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะมีบางส่ิงอยู่เหนือการตัดสินใจ 
สามารถควบคุมชะตาชีวิตของคนอ่ืน ๆ โดยผูมี้อ านาจอาจสร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจ
โดยการบงัคบัหรือแสดงใหเ้ห็นวา่การใชอ้  านาจนั้นเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล16  

 ไซเดนเบอร์ก และสนาโดว์สกี ้(Scidenberg & Snadowsky) กล่าวว่า อ านาจ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนให้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตน
ตอ้งการ17 

นอร์ด (Nord)ใหค้วามหมายของอ านาจไวว้า่ หมายถึง ความสามารถในการใชอิ้ทธิพลให้มี
การใหก้ารใชพ้ลงังานและทรัพยากรท่ีมีอยู ่เพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะอยา่งซ่ึงอาจขดัต่อเป้าหมายอ่ืน 
ๆ การใชพ้ลงัอ านาจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเป้าหมายทั้งหลายมีการขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั หรืออยา่งนอ้ย
ท่ีสุดก็มีการขดัแยง้กนัเพียงบางส่วน  

ลุกส์ (Lukes) ไดใ้หค้วามหมายของอ านาจ หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงท่ีการตดัสินใจท่ีมีผล
บงัคบัใหผู้อ่ื้นปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของส่วนรวม 

รอบบินส์ (Robbin)ได้ให้ความหมายของอ านาจ หมายถึง ความหมายของผูก้ระท าท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูถู้กกระท าหรือบุคคลเป้าหมายให้กระท าบางส่ิงบางอยา่งโดยท่ีผูก้ระท า
นั้นไม่ตอ้งท าดว้ยตนเอง อ านาจเป็น 1) ศกัยภาพภายในตวับุคคล 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
แสดงออกในรูปอิทธิพลจากผูมี้อ  านาจต่อผูอ้ยู่ใตอ้  านาจหรือผูย้อมตามอ านาจตั้งใจให้ท าไม่ว่าจะ
เป็นการใชอ้ านาจโดยตรงหรือทางออ้ม18  

                                         
 16 Warren, Sociology:Change and continuity, อา้งใน รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 13. 
 17Scidenberg & Snadowsky, Power and  Bargaining,in Social psychology;An 
Introduction, อา้งใน กษิภณ ชินวงศ,์ “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2550, หนา้ 12. 
 18เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักการศึกษาเมือง
พทัยา จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2553, หนา้ 13. 
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จากความหมายของอ านาจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ อ านาจ หมายถึง พลงัใด ๆ ท่ีมีผลใน
การชกัจูงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใหเ้ปล่ียนแปลงเจตคติ หรือพฤติกรรม ความคิด ทศันคติค่านิยมใน
ทิศทางท่ีตนตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นการใชอ้  านาจโดยตรงหรือทางออ้ม 

แหล่งทีม่าของอ านาจ 
รอบบิน(Robbin) ไดใ้หแ้นวคิดแหล่งท่ีมาของอ านาจวา่มาส่ิงต่อไปน้ี 
1. อ านาจตามต าแหน่ง(Position Power) เกิดจากการท่ีกลุ่มคนแลองคก์ารส่วนให้ยอมรับ

บุคคลท่ีมีอ านาจตามต าแหน่งของบุคคล 
2. อ านาจเฉพาะตงับุคคล(Personal Power) เกิดจากบุคลิกภาพท่ีมีลกัษณะเด่นเป็นท่ีศรัทธา

ของผูอ่ื้น บางคร้ังมกัจะอนุโลมเรียกวา่อ านาจท่ีเกิดจากบารมี สามารถท าให้คนอ่ืนกระท าตามในส่ิง
ท่ีคนอ่ืนกระท าตามในส่ิงท่ีตนปรารถนา 

3. อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการควบคุมข่าว
พิเศษ ซ่ึงเป็นท่ีถกเถียงกนัว่าอ านาจน้ีเป็นอ านาจท่ีเก่ียวกบัความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนมากจะเป็นผูมี้
อ  านาจในแหล่งท่ีมีอิทธิพลและจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะน าไปสู่จุดหมายปลายทาง 

4. อ านาจทางโอกาส (Opportunity Power) เป็นการจดัความเหมาะสมในเร่ืองเวลาและ
โอกาสใหก้บับุคคลท่ีมีอ านาจความเช่ียวชาญ19 

เวเบอร์ (Weber) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัอ านาจและกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของอ านาจไดด้งัน้ี 
1. อ านาจตามกฎหมาย (Legal power) เป็นพลงัอ านาจท่ีมีอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย

ก าหนด ไม่ผกูพนักบัตวับุคคลหรือต าแหน่ง กล่าวคือสามารถขยายไปสู่บุคคลและต าแหน่งเฉพาะ
ตามท่ีกฎหมายระบุ และภายในขอบเขตของหนา้ท่ีในหน่วยงานเท่านั้น 

2. อ านาจตามประเพณี (Traditional power) เป็นอ านาจท่ีอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือในความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของสถานภาพบุคคล ซ่ึงไดใ้ชอ้  านาจนั้นมาในอดีต เป็นอ านาจท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจาก
ประเพณีค่านิยมจากอดีต 

 
 

                                         
 19Robbin , Essentials of opganizational behavior, อา้งใน รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการ
ใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 15. 
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3. อ านาจตามลกัษณะ (Charismatic power) เป็นอ านาจท่ีไดรั้บจากาการยกยอ่งบูชาหรือ
ความนบัถือในตวับุคคลเป็นพิเศษ จากลกัษณะท่ีดีมีในตวัเขาเป็นเร่ืองของทศันคติหรือการยอมรับ
เฉพาะบุคคล เช่น บุคลิกภาพของบุคคลแลว้เกิดเป็นค่านิยมท่ีปกติร่วมกนัภายในกลุ่ม20 

ในสังคมไทยมีการศึกษาเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของอ านาจหลายหน่วยงาน  
อรุณ รักธรรม ไดร้วบรวมแหล่งอ านาจไวห้ลายแหล่งดงัต่อไปน้ี 
1. หนา้ท่ีปฏิบติั หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัยอ่มแสดงถึงการมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน หนา้ท่ีท่ีปฏิบติันั้น

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
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 

                                         
 20Weber,M. The theqry of society and economic organization, อา้งใน เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี, 
“การใช้อ านาจของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี”,
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, หนา้ 14. 
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เลขานุการ มีห้องส่วนตวัหรือไม่ เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น พรม โต๊ะ รวมทั้งบา้นท่ีอยูอ่าศยัซ่ึง
การใชข้องดีมีราคาแพงกวา่ ยอ่มมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืนท่ีใชข้องราคาถูก 

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

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

9. ความยติุธรรม หรือไม่ยุติธรรม เป็นการยึดมัน่ในคุณธรรม มีความยุติธรรมและให้ความ
เสมอภาคแก่ทุกคน ความเป็นผูมี้น ้าใจ มีความโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีความเมตตากรุณา21 

รสสุคนธ์ พหลเทพ ไดก้ล่าววา่ แหล่งท่ีมาของอ านาจมาจากส่ิงต่อไปน้ี 
1. อ  านาจมาจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สังคมไทยยอมรับผูมี้ฐานะหรือผูมี้เงินเป็น

อนัมาก เงินหรือทรัพยส์มบติัท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีและเม่ือฐานะทางเศรษฐกิจดีฐานะทาง
สังคมจะตามมา ผูบ้ริหารหากมีฐานะดีมกัจะท าให้การบริหารเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ไม่เดือดร้อน 
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

                                         
 21อรุณ รักธรรม, “พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ”, (พิมพค์ร้ังท่ี 5), (กรุงเทพมหานคร: เอส ดี 
 เพรส, 2540), หนา้ 56-70.  
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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
ท านายวา่ปัญหาเกิดอยา่งไร ท่ีใดบา้ง แมก้ารท านายวา่ จะเกิดอยา่งไร เวลาใด ท านายไม่ไดแ้ต่อยา่ง
นอ้ยก็ช่วยใหม้องเห็นเหตุการณ์ในอนาคตไดบ้า้ง22 

สรุปได้ว่าแหล่งอ านาจเป็นคุณสมบติัของบุคคลและทรัพยากรท่ีบุคคลครอบครองอยู่ซ่ึง
บุคคลใชเ้ป็นฐานสร้างอ านาจให้แก่ตนเอง แหล่งอ านาจเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถก่อให้เกิดอ านาจ
ข้ึนในตวับุคคลได ้ตอ้งไดรั้บการยอมรับ นบัถือ เช่ือถือ ศรัทธา และเห็นประจกัษ์ในแหล่งอ านาจ
โดยผูอ่ื้น หากมีแหล่งอ านาจแต่ไม่มีผูใ้ดยอมรับนบัถือ เช่ือถือ ศรัทธา ก็ถือว่าบุคคลนั้นไร้อ านาจ 
ดงันั้นอ านาจจะตอ้งเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขการครองครองแหล่งอ านาจท่ีไดรั้บการยอมรับโดยบุคคล
อ่ืนในสังคม อ านาจของบุคคลจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผูใ้ช้
อ  านาจกบัผูถู้กใชอ้  านาจ 

                                         
 22รสสุคนธ์ พหลเทพ, “พลงัอ านาจในสถาบันอุดมศึกษา”, ใน ความเป็นผูน้ า เป้าหมายและ
พลงัอ านาจในสถาบนัอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 
2546), หนา้ 103-105. 
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ฐานของอ านาจ 
อ านาจมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารองค์การ ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมีความสลบัซับซ้อน ใน

ส่วนท่ีสมาชิกของสถาบนัแสดงความเต็มใจในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับประเด็นต่าง ๆ 3 
ประการ คือ  

1. ลกัษณะของอ านาจ 
2. จ  านวนบุคคลท่ีสถานภาพบ่งบอกอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะใชอ้  านาจ 
3. ฐานอ านาจท่ีสามารถเตม็ใจท่ีจะตอบสนองได ้
ฐานหรือแหล่งท่ีเกิดของอ านาจท่ีเป็นท่ีรู้จกัและน าไปใช้อย่างแพร่หลาย คือ ฐานอ านาจ

ของเฟรนซ์ และราเวน (French and Raven ) ไดเ้สนอฐานอ านาจหรือแหล่งท่ีเกิดอ านาจไว ้5 ฐาน 
คือ  

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  านาจตามกฎหมายเพื่อหลีกเล่ียงการลงโทษตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบวินยั เช่น การวา่
กล่าวตกัเตือน ภาคทณัฑ์ หรือไล่ออกหรืออ านาจชอบธรรม (Legitimate power) เกิดจากต าแหน่งท่ี
ผูบ้ริหารครองอยู่ตามปกติ ถ้ามีต าแหน่งสูงข้ึนเท่าใด อ านาจตามกฎหมายก็มีมากข้ึนเท่านั้ น 
ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจตามกฎหมายมากสามารถมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึง
ปฎิบติัเพื่อมิใหล้ะเมิดต่อกฎหมาย 

4. อ านาจอา้งอิง (Reference power) เกิดจากคุณลกัษณะพิเศษของผูบ้ริหาร เป็นพลงัอ านาจ
ท่ีท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเอาแบบอยา่งพฤติกรรมผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอา้งอิง หรืออ านาจบารมีสูง จะ
เป็นท่ีรักใคร่นบัถือของบุคคลอ่ืน อนัเน่ืองมาจากบุคลิกลกัษณะการชอบพอ การนบัถือ ยกยอ่ง ซ่ึง
เป็นอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert power) เกิดจากผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญ ทกัษะ และ
ความรู้ จะได้ท าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชารับการยอมรับนับถือส่ิง เหล่า น้ี  ท าให้มี อิทธิพลต่อ
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจเช่ียวชาญท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมกระท าตาม เพราะเช่ือว่า
ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสามารถเหนือตน23  

พบีอดี ้(Pebody) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัฐานอ านาจ และไดท้  าการจดักลุ่มของฐานอ านาจ 
เป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ฐานอ านาจท่ีเป็นกฎหมาย (Legitimacy) ขอ้บงัคบั หรือกฎเกณฑ์ ก าหนดอ านาจให้แก่
ต าแหน่งงานนั้น ๆ เป็นอ านาจท่ีจะออกค าสั่ง และท าใหเ้กิดความเช่ือฟัง 

2. ฐานอ านาจตามต าแหน่ง (Position) ในแต่ละองค์การย่อมมีการแบ่งสายงานการบงัคบั
บญัชา (Hierarchy) ท าให้ผูป้ฏิบติังานทราบไดท้นัทีว่าข้ึนตรงต่อใคร และใครมีอ านาจท่ีจะสั่งการ
ได ้ใครเป็นผูมี้อ  านาจในการให้รางวลั ลงโทษ บุคคลท่ีอยูใ่นท่ีสามารถจะดลบนัดาลส่ิงปรารถนา
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจดัใหเ้ป็นผูใ้ชอ้  านาจในแง่น้ีดว้ย 

3. ฐานอ านาจอยู่ท่ีตวับุคคล (Person) เป็นลกัษณะท่ีเป็นตวัของตวัเอง อาจเป็นผูมี้มนุษย์
สัมพนัธ์ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม คนอ่ืน ๆ จึงให้ความเคารพนบัถือ จดัเป็นอ านาจบารมีท่ีมีเฉพาะเป็น
คน ๆ เท่านั้น 

4. ฐานอ านาจอยู่ท่ีความสามารถเฉพาะบุคคล (Competence) ไม่จ  ากดัเฉพาะท่ีสายการ
บงัคบับญัชาแต่อยา่งใด เช่น ท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ24  

ราเวน และ กรูกรานสกี ไดเ้สนอฐานอ านาจท่ี 6 ไดแ้ก่อ านาจข่าวสาร (Information power) 
ซ่ึงอ านาจข่าวสารน้ีเกิดจากผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ข่าวสาร หรือรายละเอียดข่าวสารท่ีมีประโยชน์และมี
คุณค่าต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการข่าวสารน้ีหรือตอ้งการเรียนรู้ส่ิงเหล่าน้ี25 

สรุปไดว้า่ฐานอ านาจท่ีมากล่าวไวข้า้งตน้นั้นแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของความส าเร็จ ใน
การมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผูอ่ื้น 

 
  
 
 

                                         
 23French and Raven,The base of social power, อา้งใน เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี, “การใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกัการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี” ,วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต ,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, หนา้ 16. 
 24เร่ืองเดียวกนั. 
 25เร่ืองเดียวกนั. 
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2.4 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การใชอ้ านาจในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา บางคร้ังอาจมาจากความเก่ียวพนั

กบัอ านาจหนา้ท่ี และต าแหน่งท่ีเป็นทางการในดา้นการบงัคบับญัชาในสถานศึกษา แต่ในบางคร้ัง
ความสามารถน้ีก็อาจมาจากแหล่งอ่ืน ๆ ดว้ย อยา่งไรก็ตามการใชอ้  านาจหนา้ท่ีกบัอ านาจก็ยงัสับสน
อยู ่อ  านาจหนา้ท่ีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา 
อ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและส่ิงจ าเป็น ส าหรับบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งในสายการบงัคบับญัชา
ซ่ึงตรงขา้มกบัอ านาจท่ีอา้งอิงศกัยภาพของแต่ละคนต่ออิทธิพลในการตดัสินใจ อ านาจหนา้ท่ีจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของอ านาจ นัน่ก็คือ ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอิทธิพลข้ึนกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ีตามกฎหมายของแต่ละบุคคลในการตดัสินใจ แต่นัน่ไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีท่ีมีอิทธิพล26  

ในการใช้อ านาจของผูบ้ริหารหากแบ่งตามลกัษณะการใช้อ านาจ สามารถแบ่งออกได้ 2 
แนวทาง ไดแ้ก่  

1. การใช้อ านาจแบบครอบง าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีอ่อนแอตอ้งพึ่ง
ผูน้  าอยูเ่สมอ ผูน้ าท่ีใชอ้  านาจแนวทางน้ีจะประสบความส าเร็จในการรักษาต าแหน่งของตนไวไ้ด ้แต่
เม่ือใช้ไปนาน ๆ จะเกิดความเสียหายแก่องค์การ เน่ืองจากบุคลากรของความคิดริเร่ิมในการ
แกปั้ญหา มีความผกูพนักบัตวับุคคลมากกวา่จุดมุ่งหมายขององคก์าร ถา้ผูน้ าตายหรือลาออกไปจาก
องคก์ารจะเกิดวกิฤตการณ์ข้ึนในองคก์าร 

2. การใช้อ านาจแบบสร้างทกัษะและความมัน่ใจในตวัเองแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจภายใน สร้างความผูกพนักบัองค์การมากกว่าความผูกพนักบัผูน้ า มีการมอบอ านาจใน
ระดบัท่ีเหมาะสม ให้ขอ้มูลและข่าวสารท่ีทนัสมยัอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ จะท าใหอ้งคก์ารนั้นมีความเจริญกา้วหนา้27 

3. อ านาจในตวับุคคลและอ านาจหนา้ท่ี เป็นส่ิงท่ียากท่ีจะแยกแยะออกจากกนัในทางปฏิบติั
แต่จะมีความแตกต่างระหว่างค าทั้งสอง ซ่ึงสามารถจะช่วยให้เข้าใจกนัได้ก็คือแหล่งท่ีเกิดการ

                                         
 26Robbin, S.P. Administrative process. อา้งใน รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ”, งานนิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 15. 
 27McClelland, The achiving society, อา้งใน เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี, “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกัการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,      
( บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, หนา้ 18. 
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แสดงออกของผลของอ านาจและอ านาจหนา้ท่ี เป็นสิทธิในการแสดงออกหรือตอ้งการให้คนอ่ืน ๆ 
แสดงออกในพฤติกรรมท่ีเป็นประสงคข์องสถานศึกษา  

เวเบอร์และพาร์สัน (Weber & Parsons) ให้ค  าจ  ากดัความว่า อ านาจหน้าท่ีก็คือ ความ
ยนิยอมพร้อมใจของคนซ่ึงมีพื้นฐานมาจากความเช่ือวา่ อ านาจหนา้ท่ีเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ในการท่ีจะให้ผูน้  าท่ีได้รับการแต่งตั้งมาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบงัคบัให้ผูต้ามหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามร่วมมือกบัผูน้ า หรือผูบ้ริหารได้28  

บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความเห็นไวว้่า อ านาจหน้าท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งบุคคล
และสิทธิในการบงัคบับญัชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งนั้น ๆ29  

ประเภทของอ านาจหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารใชใ้นสถานศึกษา อ านาจมีความส าคญัต่อองคก์ารและ
การใชอ้  านาจ อาจก่อให้เกิดผลดีผลเสีย ผูบ้ริหารจึงควรตระหนกั ท าความเขา้ใจและบริหารในการ
ใชอ้  านาจใหดี้ต่อไปน้ีเป็นแนวทางท่ีผูบ้ริหารใชค้วามสามารถดว้ยอ านาจในการบริหารงาน คือ 

1. พยายามท่ีจะซ่ือสัตย ์จริงใจกบัผูอ่ื้น มนัเป็นธรรมชาติในการท่ีคนหน่ึงดีต่ออีกคนหน่ึง 
ผลท่ีไดก้็คือคนนั้นจะดีตอบดว้ย 

2. หลีกเล่ียงการด้ินรนต่อสู้เพื่ออ านาจโดยไม่จ  าเป็น โดยระบุอยา่งชดัเจนถึงเป้าหมายและ
อ านาจหนา้ท่ีมากกวา่หนา้ท่ีการงาน โครงสร้างเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อองคก์าร ผูอ้อกแบบโครงสร้างจึง
ไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมเร่ืองอ านาจ 

3. อธิบายต่อผูอ่ื้นว่าองค์การมีการประนีประนอมและมีข้อตกลงทางจิตวิทยาระหว่าง
องคก์ารกบัตวับุคคลถึงเร่ืองท่ีตอ้งการ ความคาดหวงั ทศันคติ และส่ิงท่ีจ  าเป็นก็คือ การเจรจาต่อรอง
กนั 

4. เขา้ใจไวว้า่ไม่เพียงผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้นท่ีตอ้งการอ านาจ 
 

                                         
 28Weber, M. & Parson,T. The theory of social and economic organization, อา้งใน 
รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 41. 
 29Barnard, C.I. The function of the executive.Cambridge, อา้งใน เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี, “การ
ใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกัการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี” วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, หนา้ 15. 
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1. ค านึงถึงวา่องคก์ารไดร้วมเอากลุ่มต่าง ๆ กนั ท่ีมีความคาดหมายท่ีต่างกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั 
การด้ินรนซ่ึงอ านาจและความขดัแยง้ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะเกิดข้ึน30 

อน่ึง การบริหารงานสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหารมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งใช้อ านาจทาง
สังคมในการบริหาร เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และงานนั้น ๆ ด าเนินไปด้วยดี มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรศึกษาวิธีการใช้อ านาจตามท่ี เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด (Hersey & 
Blanchard) กล่าวไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. อ านาจการให้รางวัล (Reward power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้
วา่ ผูบ้ริหารสามารถจะใหร้างวลัแก่เขาได ้รางวลัในท่ีน้ีอาจเป็นเงิน ส่ิงของ โอกาส ความสะดวกใน
การท างานหรือค าชมเชยก็ได ้ประสิทธิภาพของรางวลัข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของบุคคลแต่ละคน
ดว้ย หากส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของเขาในขณะนั้นได ้ถือวา่เป็นผูท่ี้มี
ประสิทธิภาพไม่สูง ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งพิจารณาให้รางวลันั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่
ละบุคคลดว้ย 

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 ้

                                         
 30ธงชยั สันติวงษ,์ องค์การและการบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร :ไทยวฒันาพา
นิจ, 2535), หนา้ 100.  
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สมมาตร์ สุพาณิชย์วิทย์ กล่าววา่ผูบ้ริหารท่ีจะท าตนให้เป็นท่ียอมรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งกวา้งขวางได ้และมีอ านาจอยูไ่ดโ้ดยตลอด จ าเป็นตอ้งมีอ านาจการใหคุ้ณแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี
ปฏิบติัตนดี โดยอาจมีการใหร้างวลัหรือมีการประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ หรือเล่ือนต าแหน่ง 
เม่ือมีผลงานท่ีดีเด่น จะไดมี้การแข่งขนักนัปฏิบติัตนดี31 

ฟิชเชอร์ (Fisher) กล่าวว่า อ านาจในรูปของการตอบแทนหรือให้รางวลั ซ่ึงเป็นการใช้
ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีจะท าให้ไดง้านตามท่ีคาดหวงัไว ้โดยให้ความดีความชอบ
เป็นรางวลัแก่ผูท้  างาน32 

การสร้างอ านาจในการให้รางว ัล  วิ ธีการใช้อ านาจชนิดน้ี  คือ การให้รางว ัลแก่
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานหรือตามค าขอร้องของผูน้ า การยอมท า
ตามนั้นมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี (1) การยอมท าตามตอ้งตรวจสอบได ้(2) ค าสั่งนั้นตอ้งสามารถน ามา
ปฏิบติัได้ (3) รางวลัท่ีให้ตอ้งดึงดูดความสนใจ (4) ผูน้  าตอ้งเป็นผูท่ี้เช่ือถือได้ว่ามีอ านาจท่ีจะให้
รางวลั (5) ค  าสั่งตอ้งเหมาะสมและถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม33 

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

2. อ านาจการบังคับ (Coercive power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้วา่ 
จะไดรั้บโทษตามท่ีผูบ้ริหารขู่ไว ้ถ้าไม่ยอมท าตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ ความศกัด์ิสิทธ์ิของอ านาจ
ชนิดน้ีข้ึนอยู่กบัการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้วา่โทษท่ีเขาจะไดรั้บจากการไม่ยอมท าตามนั้น สูงกว่า
ผลเสียท่ีเกิดจากการยอมท าตามแค่ไหน เช่น ครูซ่ึงเป็นหัวใจของครูกลุ่มหน่ึงตอ้งขดัค าสั่งของ
ผูบ้ริหารท่ีชอบดว้ยเหตุผลเม่ืออยูต่่อหนา้ผูค้นมากมาย ทั้ง ๆ ท่ีรู้อยูว่า่การท าเช่นน้ีจะไดรั้บโทษแต่มี
น ้ าหนักน้อยกว่าความเสียหน้าเสียศกัด์ิศรีอนัเกิดจากการท าตามผูบ้ริหาร บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริหารใช้

                                         
 31สมมาตร์ สุพาณิชยว์ิทย,์ เร่ืองน่ารู้เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน, (พิมพค์ร้ัง
ท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : น าอกัษรการพิมพ,์ 2534), หนา้ 46-48. 
 32เร่ืองเดียวกนั. 
 33รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 27. 
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อ านาจจากการบงัคบัโดยการไล่ออก ลดต าแหน่ง หรือตดัเงินเดือน แมว้่าจะไดมี้ความพยายามใน
การขจดัอ านาจประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีมาแลว้ก็ตาม ผูบ้ริหารสามารถท าให้เกิดผลในการบงัคบั
คนงานไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม เง่ือนไขเชิงปฏิบติัหมายความว่า อ านาจจะเกิดจากการท่ีอีกฝ่าย
หน่ึงคาดว่าจะได้รับโทษ ถ้าพวกเขาไม่ท าตามผูใ้ช้อ  านาจ เช่น ความกลัวกับการไม่ท าตามกฎ 
ขอ้บงัคบั หรือนโยบายขององค์การ และความกลวัน้ีเองท่ีท าให้ทุกคนมาท างานตรงเวลา และทุก
คร้ังท่ีเจา้นายผา่นมาตรวจดูวา่มีงานยุง่มาก มีบ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริหารใชอ้  านาจจากการบงัคบัโดยการไล่
ออก 

คิปนิส (Kipnis) กล่าวว่าในบรรดาฐานอ านาจทั้งหลายท่ีมวลมนุษยป์ระสบอยู่นั้น อ านาจ
การให้โทษผูอ่ื้นเป็นอ านาจท่ีใชก้นัมากท่ีสุด ถูกต าหนิมากท่ีสุดและยากท่ีจะควบคุมมากท่ีสุด แม้
อ านาจการให้โทษจะเป็นท่ีเข้าใจโดยทัว่ไปว่ามกัจะเป็นการใช้ก าลงัทางกายหรืออาวุธ แต่ก็ยงั
ปรากฏในรูปอ่ืนท่ีมีความน่ิมนวลกว่า เช่น การพึ่งแรงกายผูอ่ื้น การใชถ้อ้ยค าวา่กล่าวตกัเตือน 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 เป็นตน้34 

สมมาต ร์  สุพาณิช ย์วิท ย์  ก ล่ าวว่ า  ผู ้บังคับบัญชาต้อง มีอ านาจการให้ โทษแ ก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เม่ือใดปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีวางไว ้ก็จ  าเป็นตอ้งมีการลงโทษเพื่อเป็น
เยีย่งอยา่งแก่ผูอ่ื้น จะไดมิ้กลา้ท่ีจะปฎิบติัเช่นนั้นอีก35 

จากพฤติกรรมหรือสภาพทางจิตวทิยาอ่ืน ๆ ของบุคคลท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง เพราะอ านาจ
จากการข่มขู่บงัคบัน้ี จะคงอยูต่ราบเท่าท่ีบุคคลนั้นรับรู้วา่เขาอยูใ่นสายตาของผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหาร
สามารถล่วงรู้ถึงพฤติกรรมของเขาได ้

การสร้างอ านาจการบงัคบัและวธีิการใช ้คือ ผูน้ าตอ้งพยายามหลีกเล่ียงการใชอ้  านาจชนิดน้ี 
นอกจากจ าเป็นจริง ๆ เพราะการใช้อ านาจชนิดน้ีก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และท าให้ผูน้  าสูญเสียอา้งอิง ถา้มีการบงัคบัมาก ๆ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะท าตามดว้ยความไม่เต็มใจ 

                                         
 34เร่ืองเดียวกนั. 
 35สมมาตร์ สุพาณิชยว์ิทย,์ เร่ืองน่ารู้เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงเรียน, (พิมพค์ร้ัง
ท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : น าอกัษรการพิมพ,์ 2534), หนา้ 19. 
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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 

สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารต้องมีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีท าให้ผูใ้ต้บังคับบัญชายอมปฏิบติัตาม อัน
เน่ืองจากกฏเกณฑ ์ระเบียบวนิยั และการขู่บงัคบัใหป้ฏิบติั ถา้ไม่ปฏิบติัจะมีการลงโทษทางวินยัตาม
อ านาจของผูบ้ริหารแลว้แต่กรณี  

3. อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รับรู้วา่ ผูบ้ริหารมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของหน่วยงานหรือสังคมท่ีจะ
ก าหนดให้เขามีพฤติกรรมใดบา้ง เกือบจะกล่าวได้ว่า อ านาจตามกฎหมายเป็นส่ิงเดียวกบัอ านาจ
หน้าท่ี และจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัหรือใกลชิ้ดกบัอ านาจการให้ส่ิงท่ีเป็นคุณกบัอ านาจส่ิงตอบแทน 
เพราะว่าผูท่ี้อยู่ในต าแหน่งตามกฎหมายย่อมให้ส่ิงท่ีเป็นคุณและโทษได ้อยา่งไรก็ตามอ านาจตาม
กฎหมายน้ีข้ึนอยูก่บัต าแหน่งหรือบทบาทท่ีผูน้ั้นด ารงอยู ่โดยไม่สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

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 
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แหล่งท่ีสาม อ านาจตามกฎหมายอาจจะมาจากการท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเป็นเจา้ของอ านาจ 
มอบหมายให้แก่ตวัแทนหรือผูด้  าเนินการแทน เช่น ผูแ้ทนราษฎร ประธานท่ีประชุมกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ 

รูปแบบต่าง ๆ ของอ านาจตามกฎหมายลว้นสร้างให้เกิดการยอมรับและเกิดอิทธิพลข้ึนได ้
แต่ในทางปฎิบติัมกัมีปัญหาบ่อยคร้ังท่ีเกิดความสับสน หรือไม่ยอมรับเก่ียวกบัช่วงระยะ (Range) 
หรือขอบข่าย (Scep) ของอ านาจ 

ฟิชเชอร์ (Fisher) กล่าวถึงประเภทของการใช้อ านาจในรูปของการใช้กฎระเบียบหรือขอ้
กฎหมายท่ีระบุไวช้ัดเจน (Legitimate power) อ านาจประเภทน้ีเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
อ านาจตามสิทธิหน้าท่ี ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุ่ม หรือเป็นอ านาจท่ีก าหนดไวต้ามวาระ
หนา้ท่ี หรือต าแหน่งท่ีครองอยู ่หรือโดยการแต่งตั้งใหม่ ซ่ึงมีการระบุอ านาจไวช้ดัเจน 

เฟรนซ์ และราเวน (French & Raven) ได้กล่าวถึง ฐานอ านาจเก่ียวกบัอ านาจตาม
บทบญัญติั (Legitimate power) ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีไดม้าอยา่งถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม โดยปกติ
ฐานอ านาจชนิดน้ีไดม้าจากวฒันธรรมหรือองคก์ารก าหนดข้ึนมา ภายในองคก์ารมกัจะมีการก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีท่ีเป็นสายการบงัคบับญัชาตามล าดบัขั้น ผูท่ี้อยูใ่นสายการบงัคบับญัชาล าดบัขั้นต ่ากวา่
จะตอ้งยอมรับในอ านาจ และอิทธิพลของผูท่ี้อยูใ่นสายการบงัคบับญัชาขั้นท่ีสูงกวา่ 

ขอบข่ายของอ านาจตามกฎหมายน้ีอยา่งนอ้ยผูบ้ริหารก็มีอิทธิพลครอบคลุมทุกพฤติกรรมท่ี
กฎหมายก าหนดไวใ้นรายการแจกแจงงาน (Job description) ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อิทธิพลท่ีจะมาก
ไปกวา่น้ีข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและค่านิยมของสังคมท่ีหน่วยงาน
ตั้งอยู ่เช่น ผูบ้ริหารท่ีเคยเป็นครูมาก่อน หรือเป็นญาติผูใ้หญ่ของครูยอ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ครูด้วย กวา้งขวางกว่าท่ีก าหนดไวใ้นรายการแจกแจงงาน หรือผูบ้ริหารมีวยัวุฒิสูงกว่าครูย่อมมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของครูมากกว่าอิทธิพลของผูบ้ริหารท่ีมีวยัวุฒิต ่ากว่าครู ทั้งน้ีเพราะค่านิยม
ของสังคมไทยถือเร่ืองวยัวฒิุเป็นส าคญั เป็นตน้ 

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
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
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ของผูน้ ามากข้ึน (8) ตอ้งตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้มีการปฏิบติัตามค าสั่ง (9) ตอ้งตอบสนองต่อ
ความกงัวลใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กล่าวคือ ตอ้งเขา้ใจในค่านิยมความกงัวล และความตอ้งการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอนัอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัตามค าสั่ง36 

สรุปไดว้า่ กฎระเบียบ หรือขอ้กฎหมายท่ีระบุไวช้ดัเจนเป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมาย ตาม
สิทธิหน้าท่ี ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุ่ม เป็นการยอมรับกนัวา่ส่ิงท่ีถูกท่ีควรแก่การปฏิบติั
ตาม โดยสามารถมีอิทธิพลเหนือเขาเหล่านั้นไดแ้ละรู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งยอมรับอ านาจน้ี 

4. อ านาจอ้างองิ (Reference power) เป็นอ านาจอนัเกิดจากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปรารถนา
ท่ีเอาอย่างผู ้บริหาร ความแข็งของอ านาจน้ีข้ึนอยู่กับความรู้สึกและความปรารถนา ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่มีมากน้อยแค่ไหน ผูบ้ริหารท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นศิษยเ์ก่าสถาบนัเดียวกนัสี
เดียวกนั ศิษยอ์าจารยเ์ดียวกนั คนบา้นเดียวกนั และไม่มีสาเหตุขดัแยง้กนัมาก่อน ย่อมมีอ านาจทาง
สังคมชนิดน้ีข้ึน หรือผูบ้ริหารท่ีมีลกัษณะวาจาท่าทางเป็นท่ีประทบัใจ ดึงดูดใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยากเอาอยา่งก็จะเกิดอ านาจน้ีเช่นกนั 

นกัโฆษณาใชป้ระโยชน์จากอ านาจประเภทน้ี โดยอาศยัผูท่ี้มีช่ือเสียงมาโฆษณา เช่น ดารา
ภาพยนต์หรือนักกีฬายอดนิยม ผูซ้ื้อส่วนมากอยากเป็นพวกเดียวกบัคนท่ีมีช่ือเสียงและยอมตาม
อ านาจของเขาดว้ยการซ้ือผลิตภณัฑ์ การโฆษณาโดยอาศยัอ านาจอา้งอิงน้ี ช่วงเวลามีความส าคญั
มาก จะใช้อา้งอิงไดเ้ฉพาะช่วงเวลาท่ีผูน้ั้นมีช่ือเสียงอยู่เท่านั้น เช่น นกัฟุตบอล ในฤดูการแข่งขนั 
ทั้งน้ีเพราะเขาปรากฏตวับ่อย ๆ  

ภายในองคก์าร อ านาจอา้งอิงจะแตกต่างจากอ านาจประเภทอ่ืนท่ีกล่าวมาแลว้เป็นอยา่งมาก 
ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอา้งอิงจะดึงดูดใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ท าให้เกิดความตอ้งการเป็นพวกเดียวกบัเขา 
โดยไม่ค  านึงวา่ภายหนา้นั้นผูบ้ริหารจะสามารถให้คุณ ให้โทษหรือมีความชอบธรรมหรือไม่ กล่าว
อีกนยัหน่ึงวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอา้งอิงเป็นบุคคลท่ีมีเสน่ห์ในสายตาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

อรุณ รักธรรม ไดศึ้กษาแหล่งอ านาจอา้งอิงวา่ไดม้าจาก 
1. บุคลิกลกัษณะ (Personality) เด่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจอา้งอิงเป็นท่ีช่ืนชอบ เคารพ ย  า

เกรงต่อผูพ้บเห็น อนัไดแ้ก่รูปลกัษณะ การแต่งกาย กิริยาท่าทางและวาจา รวมทั้งรูปร่างหนา้ตา เช่น 
ผูห้ญิงสวย ผูช้ายหล่อ ยอ่มมีอ านาจแฝงอยูใ่นตวัทั้งส้ิน หากผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมีบุคลิกลกัษณะดีจะ

                                         
 36รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 26. 
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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 แลว้ก็ถือเป็นผูมี้บารมีติดตวัตลอดไป37 

การสร้างอ านาจอา้งอิงซ่ึงเกิดจากความรักความภกัดี และความช่ืนชมท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ต่อผู ้น า วิธีการสร้างอ านาจอ้างอิง ผู ้น าต้องเอาใจใส่ต่อความต้องการและความรู้สึกของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความยุติธรรม ปกป้องผลประโยชน์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชค้วามสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ด (Face to face relationship) สนใจในทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระมดัระวงัไม่แสดงความ
ใกล้ชิดกบัคนใดคนหน่ึงเป็นพิเศษการใช้อ านาจอา้งอิงเป็นการใช้ค  าขอร้องส่วนตวั (Personal 
appeal) แต่ถา้ขอร้องมากเกินไปอ านาจจะลดลงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะคิดวา่ถูกเอาเปรียบ เป็นการลด
ความเช่ือถือท่ีมีต่อผูน้ าอีกวธีิหน่ึงก็คือการวางตวัเป็นแบบ (Role modeling) เช่น ปฏิบติัหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบด้วยความขย ันขันแข็ง มีทัศนคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงจะเป็นแบบอย่างพฤติกรรมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเลียนแบบสรุปไดว้า่ อ านาจอา้งอิง เป็นอ านาจท่ีผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะ

                                         
 37อรุณ รักธรรม. พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร: เอส ดี 
เพรส, 2540), หนา้ 65 -70. 
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ท่าทางท่ีประทบัใจในการพูด การแต่งกาย มีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีแสดงถึงคุณธรรมและ
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีสามารถท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว เป็นพวกเดียวกบั
ผูบ้ริหาร มีความภาคภูมิใจในตวัผูบ้ริหาร เกิดความรักและศรัทธา ตลอดจนมีความปรารถนาเอาเป็น
แบบอยา่ง 

5. อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้
ว่า ผูบ้ริหารเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือมีความช านาญในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะในงานท่ี
หน่วยงานนั้นรับผิดชอบอยู่ สามารถให้ค  าแนะน าได้ถูกต้อง ความแข็งของอ านาจน้ีข้ึนอยู่กับ
ปริมาณความรู้ความช านาญ ท่ีผูบ้ริหารมีเหนือผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตั้งข้ึน ซ่ึงโดยมากแลว้ก็มกัเอาตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั้นแหละเป็นเกณฑ์อิทธิพลของ
อ านาจน้ี 

อ านาจความเช่ียวชาญอยู่บนพื้นฐานซ่ึงบุคคลเช่ือว่าผูน้ั้นมีคุณสมบติัเป็นผูมี้ความรู้ความ
ช านาญ ผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นท่ียอมรับวา่มีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะพื้นท่ีบางกรณีบางประเภทแหล่ง
ของอ านาจทั้งหมดข้ึนอยูก่บัการรับรองของเป้าหมาย แต่อ านาจความเช่ียวชาญจะตอ้งมีค่ามากกว่า
ประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ ก่อนท่ีอ านาจความเช่ียวชาญจะได้รับการยอมรับ เป้าหมายจะต้องรับรู้
เสียก่อนวา่ผูน้ั้นน่าเล่ือมใสวางใจได ้มีความสัมพนัธ์เป็นพวกเดียวกนั ความน่าเล่ือมใสอาจมาจาก
ประกาศนียบตัรหรือปริญญาบตัร เป็นเคร่ืองแสดงว่าคนผูน้ั้นต้องรู้แน่ในส่ิงท่ีเขากล่าวถึงและ
สามารถแสดงความรู้นั้นออกมาได้ เช่น โคช้ฟุตบอลท่ีประสบความส าเร็จสูง ให้นักฟุตบอลได้
เรียนรู้วิธีกนับอลแบบใหม่ พวกนั้นยอมฟังอย่างตั้งใจเพราะยอมรับในอ านาจในอ านาจความเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญของโคช้ 

เฟรนซ์ และราเวน (French & Raven) ไดก้ล่าวถึงฐานอ านาจจากการมีความรู้ ความ
ช านาญ ซ่ึงเป็นอ านาจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไดม้าจากการเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือความไวว้างใจ
ได้ และเป็นผู ้ท่ีมีความรอบรู้หรือความเช่ียวชาญเฉพาะอย่าง ซ่ึงผูใ้ต้บังคับบัญชายอมรับใน
ความสามารถของบุคคลนั้น38 

เชตตี ้(Shetty ) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองของอ านาจความเป็นผูเ้ช่ียวชาญไวว้า่ เป็นอ านาจท่ี
เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศของความไวว้างใจ อิทธิพลของผูบ้ริหารจะท าให้ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรับและ

                                         
 38เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักการศึกษาเมือง
พทัยา จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2553, หนา้ 15. 
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จะมีแนวโน้มก่อให้เกิดความเขา้กนัไดใ้นทศันคติ (Attitudinal conformity) มีการปรับในเร่ือง
ทศันคติเขา้หากนั การมีแรงดลใจในการท างานก็จะเกิดจากภายในนอกจากน้ีอ านาจผูเ้ช่ียวชาญจะมี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัสภาพความไม่เป็นกนัเองหรือความเป็นส่วนตวัและยงัมีลกัษณะเป็น
แบบเป็นงานมากกวา่เน้นคน (Task performance) การท่ีจะใชอ้  านาจน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึง
ข้ึนอยูก่บัสภาพท่ีความส าเร็จของงานเป็นของส าคญัอยา่งยิง่39 

มูลเดอร์ และคณะ (Mulder) ได้กล่าวว่าบุคคลยกย่องให้อีกบุคคลหน่ึงมีอ านาจความ
เช่ียวชาญ เพราะเห็นว่าเขามีความสามารถเฉพาะอย่าง หรือมีความรู้มากกว่าตน ดงันั้น จึงเช่ือถือ
และปฏิบติัตามบุคคลนั้น 

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

วิธีสร้างวิธีใชอ้  านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ มีต่อดงัน้ี (1) สร้างจินตภาพของความเป็นผู ้
ช 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

                                         
 39ประสาร สุขสุคนธ์, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 16. 
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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
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทนัทีในขณะท่ีเขายงัพดูไม่จบ40 

สรุปได้ว่า อ านาจเช่ียวชาญ เป็นอ านาจท่ีเกิดจากความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล ท่ี
ผูบ้ริหารมีความรู้ทางการบริหาร มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติัมีประสบการณ์และความช านาญ
ในงานท่ีรับผดิชอบ มีความศรัทธาใหค้  าแนะน า ช้ีแจงไดถู้กตอ้งและสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 

6. อ านาจข่าวสาร (Information power) เป็นอ านาจอนัเกิดจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้ว่า
ผูบ้ริหารเป็นคนท่ีมีความรอบรู้ข่าวสาร และข่าวสารนั้นมีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการข่าวสาร หรือตอ้งการเรียนรู้ในข่าวสารเหล่าน้ี ความแข็งของอ านาจน้ี
ข้ึนอยู่ความส าคญัของข่าวสาร และความตอ้งการมากน้อยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอนัเป็นผลท าให้
อ านาจข่าวสารมีอิทธิพล ท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับและปฏิบติัตาม 

การสร้างความพึงพอใจในการส่ือสารซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอ านาจข่าวสารไวด้งัน้ี 
เสนาะ ติเยาว์ กล่าวถึง การสร้างความพอใจในบรรยากาศการส่ือสารองคก์าร มีปัจจยัหลาย

อย่าง คือ การให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีเพียงพอ แก่บุคคลในองค์การ การจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีระบบและวิธีการในการแจง้ขอ้มูล หรือเผยแพร่ข่าวสาร
ภายในองค์การให้บุคคลรับรู้โดยทัว่ถึง และการจดัให้มีส่ือสารติดต่อท่ีมีคุณภาพ ข่าวสารตรงกบั
ความเป็นจริง และเช่ือถือไดมี้คุณค่าทนัต่อเหตุการณ์และเสนอข่าวไดร้วดเร็ว41 

                                         
 40รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 31-32. 
 41เสนาะ ติเยาว,์ การส่ือสารในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2530), หนา้ 524-525. 
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โรเบิร์ท และโอ เรียลลี่ (Robert & Reilly) พบว่าความพึงพอใจในการติดต่อส่ือสาร 
โดยทัว่ไปภายในองคก์ารเก่ียวขอ้งกบัปริมาณของการติดต่อส่ือสารความเพียงพอของข่าวสาร และ
ความพึงพอใจในการท างาน42 

มูลเดอร์ (Mulder) พบว่า ความพึงพอใจในงานของแต่ละบุคคลนั้นเป็นผลมาจากท่ี
ต าแหน่งของบุคคลนั้นท าใหเ้ขาไดรั้บความพึงพอใจ จากการไดรั้บข่าวสารอยา่งเพียงพอและไดรั้บ
ความพึงพอใจในการส่ือสารนั้น43 

เฮอร์เซย์และบลนัชาร์ด (Hersey & Blanchard) กล่าววา่ การสร้างอ านาจท่ีเกิดจากข่าวสาร
และวิธีใช ้คือ อ านาจข่าวสารอนัเกิดจากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีวุฒิภาวะสูง โดยจะมองผูน้ าเพื่อ
หาขอ้มูลข่าวสารเพื่อท่ีจะรักษาหรือปรับปรุงการปฏิบติั ถา้ผูน้ าสามารถใหร้ายละเอียดและให้ขอ้มูล 
รายงาน เอกสารการติดต่อต่างๆ ได้เม่ือความต้องการด้วยอ านาจข่าวสารข้อมูลท่ีผูน้  ามีอยู่ จึง
สามารถมีอิทธิพลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีมีวุฒิภาวะสูง วิธีสร้างและวิธีใช้อ  านาจน้ีคือ ผูน้ าต้อง
แสวงหาข่าวสารและรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการตดัสินใจและนโยบายใหม่ๆ อยา่งรวดเร็ว44  

แมคคลีแลนด์ (McClelland) กล่าวว่า ขอ้มูลท่ีเพียงพอนั้นจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 5 
รายการ คือ (1) การแจง้ให้รู้ถึงนโยบายขององคก์าร (2) เทคโนโลยีใหม่ๆของการท างาน (3) การ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน (4) แผนงานเก่ียวกบัอนาคตขององคก์าร (5) ผลการประเมิน

                                         
 42Roberts, K.H, & O Riell, C.A. Measuring organizational communication, อา้งใน 
ประสาร สุขสุคนธ์, การใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต 1, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 17. 
 43Mulder, M., Rendel, D., Leendert, K., & Japp, V. Power, situatia and leaders’s 
effectiveness : an organizational field study, อา้งใน รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 33. 
 44รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 36. 
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การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงการให้ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวแก่บุคคลเป็นการแสดงให้เห็นถึง
แนวความคิดหลกัของการส่ือสารขององคก์ารดว้ย45  

สรุปไดว้่า อ านาจข่าวสาร เป็นอ านาจท่ีอ านาจท่ีเกิดจากผูบ้ริหารท่ีมีความรอบรู้ ข่าวสาร
หรือขอ้มูลท่ีมีคุณค่า แสวงหาข่าวสารและขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่ครู มีความรอบรู้ข่าวสาร หรือ
ขอ้มูลในสภาวะแวดลอ้มของงานในเร่ืองทัว่ๆไปอยา่งกวา้งขวางเป็นแหล่งขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดีท่ีครู
ตอ้งการ นอกจากน้ีเป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์ตลอดจนสามารถควบคุมข่าวสารนั้น และสามารถ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง  

7. อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง (Connection power) เป็นอ านาจอนัเกิดจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รับรู้วา่ ผูบ้ริหารเป็นผูมี้เส้นสายเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีมีอ านาจ หรือบุคคลท่ีมีความส าคญัภายใน หรือ
ภายนอกองคก์าร อิทธิพลของอ านาจพึ่งพาสูง สามารถใหค้นอ่ืนยอมปฏิบติัตามเพราะตอ้งการไดรั้บ
ความพอใจหรือหลีกเล่ียงความล าบากใจอนัเกิดจากอ านาจพึ่งพา 

กเิซลล ิและบราว (Ghiselli & Brown) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัของความพึงพอใจในการท างาน ก็
คือคุณภาพของการปกครอง หมายถึง ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ความเอาใจใส่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อความเป็นอยูข่องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา46 

มูลเดอร์ และคณะ (Mulder & et al) ไดก้ล่าวถึงอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยงวา่เป็นอ านาจสู่ภายนอก (Outward power) เป็นอ านาจท่ีผูบ้ริหารใชจ้ดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกองค์การ ในกรณีท่ีองคก์ารเป็นระบบเปิด (Open systems) ซ่ึงมีการติดต่อส่ือสารกบัโลก
ภายนอก อ านาจประเภทน้ีเป็นอิสระนอกเหนือจากอ านาจท่ีมีอยูภ่ายในองคก์าร47 

                                         
 45รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 36. 
 46สมพร หิรัญลกัษณ์สุต, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2.”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 30. 
 47กษิภณ ชินวงศ์, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2550, หนา้ 17. 
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การสร้างอ านาจการติดต่อเช่ือมโยงและวิธีใช ้คือ อ านาจการติดต่อเช่ือมโยงเกิดจากการท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีวุฒิภาวะต ่าซ่ึงจะเคล่ือนไปในระดบัวุฒิภาวะปานกลาง จะมองผูน้ าท่ีใช้อ านาจ
เก่ียวโยงเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมปฏิบติัตาม เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีวุฒิภาวะน้ีจะพยายาม
หลีกเล่ียงการถูกลงโทษ หรือ ตอ้งการไดรั้บรางวลัจากอ านาจพึ่งพาน้ี  

เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด (Hesey & Blanchard) กล่าวว่า การสร้างอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง ใช้ในขณะท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเร่ิมเคล่ือนจากระดบั วุฒิภาวะต ่าไปยงัวุฒิภาวะปานกลาง 
โดยผูน้ าใช้พฤติกรรมการออกค าสั่ง ซ่ึงยงัเป็นส่ิงจ าเป็น แต่การเพิ่มพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือก็เป็นส่ิงส าคญั การสั่ง และ การพูดชกัชวนจนเห็นดี ท่ีเหมาะสมกบัระดบัวุฒิภาวะเหล่าน้ี
จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถ้าผูน้ าท่ีมีอ านาจการติดต่อเช่ือมโยงน้ีจะท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชายอม
ปฏิบติัตาม โดยหลีกเล่ียงการลงโทษหรือตอ้งการได้รับส่ิงตอบแทนจากอ านาจน้ีวิธีใช้อ  านาจ
ประเภทน้ี  ผู ้บ ริหารต้องควบคุมก ากับงานให้ เ ป็นไปตามกฎระเบียบมาตรฐานและให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงานผลความกา้วหนา้เป็นระยะตามท่ีผูน้ าก าหนดไว ้ตอ้งสั่งการให้ผูต้ามปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด ไม่วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเตม็ใจหรือไม่ ในขณะเดียวกนัผูน้ าตอ้งช้ีแจง เกล้ียกล่อมให้
ปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดอ านวยความสะดวก ในการท างานทุกอย่าง ช่วยเหลือและแนะน าอยา่ง
ใกลชิ้ด เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาซกัถามปัญหาขอ้ขอ้งใจอยา่งเต็มท่ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถ
ส่ือความหมายกบัผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงานโดยสะดวก และให้ขวญั ก าลงัใจทุกคร้ังท่ีงานส าเร็จ ใน
บางคร้ังผูบ้ริหารอาจขอ้มูลหรือความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบัเพื่อมาก าหนดเป้าหมายวิธีการให้ท า
ต่อไป48 

สรุปได้ว่า อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง เป็นอ านาจท่ีผูบ้ริหารเป็นผูมี้เส้นสายเก่ียวขอ้งกบั
บุคลากรท่ีมีอ านาจหรือบุคคลท่ีมีความส าคญัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร สามารถท าให้คนอ่ืน
ตอ้งปฏิบติัตาม เพราะตอ้งการไดรั้บความพอใจหรือหลีกเล่ียงความล าบากใจอนัเกิดจากอ านาจการ
ติดต่อเช่ือมโยงน้ี 

 
 
 

                                         
 48รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 36. 
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2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ตั้งอยู่อาคารเลขท่ี 221 หมู่ 4 บา้น

โนนทรายค า ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต าบลผกัปัง อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 36110 มีโรงเรียนในสังกดั 
330 โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 มีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 2,577 คนโดยแบ่งเป็น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 265 คน ครูผูส้อน จ านวน 2,312 คน 

มีภารกิจในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุม 5 อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอภูเขียว 
อ าเภอแกง้คร้อ อ าเภอบา้นแท่น อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ าเภอคอนสาร 

การบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แต่ละ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จะด าเนินการบริหารจดัการภายใตร้ะเบียบส านกังานเขตพื้นท่ี ตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารแบ่งราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และด าเนินการ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาก าหนด 

โครงสร้างส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย 7 กลุ่ม 1 งาน คือ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
6. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และงานหน่วยงานตรวจสอบภายในขอบข่าย/ภาระงาน  
1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ปฏิบติังานสารบรรณของส านกังานเขต 
1.2 ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการ 
1.3 ด าเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและยานพาหนะ 
1.4 จดัระบบบริหารงานและพฒันาองคก์รส านกังานเขต 
1.5 ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงานเขตและส่วน

ราชการในสังกดั 
1.6 เผยแพร่และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 
1.7 ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
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1.8 ประสานวานเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดบัต่างๆ 
1.9 ด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารการเงิน บญัชี พสัดุและสินทรัพย ์
1.10 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการภายในของส านกังานเขตท่ีไม่ใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
1.11 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปกิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. กลุ่มบริหารบุคคล มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

2.1 วางแผนอตัราก าลงัคน ก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
2.2 สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอน และการออกจากราชการของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบ และทะเบียนประวติั 
2.4 พฒันาบุคลากร ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และพฒันามาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
2.5 ด าเนินงานวจิยั อุทธรณ์ ร้องทุกข ์และด าเนินคดีของรัฐ 
2.6 ปฏิบติัเลขานุการอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของพื้นท่ีการศึกษา 
2.7 จดัท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต ่าและเกณฑ์การประเมินผล

งานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านกังานเขต 
2.8 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา เพื่อเสนอ
อนุกรรมการการบริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.9 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การจดัการศึกษา 
3.2 จดัท านโยบายและแผนพฒันาการศึกษาให้สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
3.3 วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของโรงเรียน และแจง้การ

จดัสรรงบประมาณ 
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3.4 ตรวจสอบ ติดตาม ประมาณ และรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ และผลการ
ปฏิบติังานตามนโยบายและแผน 

3.5 ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.6 ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.7 ปฏิบติัร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ส่งเสริมการจดัสวสัดิการในส านกังานเขต โรงเรียนและหน่วยงานทางการ
ศึกษา 

4.2 ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ และงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

4.3 ประสานงานป้องกนัและแกไ้ขการใช้สารเสพติด และส่งเสริมการป้องกนั
แกไ้ขและคุม้ครองความประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา 

4.4 ด าเนินการวเิทศสัมพนัธ์ 
4.5 ประสานการส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม 
4.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4.7 ประสานและส่งเสริมโรงเรียนให้มีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 
4.8 ปฏิบติัร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลกัสูตรการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ 

5.2 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อการพฒันาหลกัสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

5.3 วิจยั พฒันา ส่งเสริม ติดตาม และประเมินเก่ียวกบัการวดัและการประเมินผล
การศึกษา 

5.4 วิจยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

5.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
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5.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันาส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

5.7 ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.8 ปฏิบติัร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
6.1 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนโรงเรียนใหสี้ความเขม้แขง็ทั้งดา้นการบริหารงาน

วชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
6.2 ด าเนินงานท่ีเป็นภารกิจของส านกังานเขตท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
6.3 ปฏิบติัร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ท่ีได้รับมอบหมาย ปัจจุบนักลุ่มงานดงักล่าว ผูรั้บผิดชอบคือผูด้  ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
7.1 ก ากบั ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชน ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
7.2 ด าเนินการเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน และการเปล่ียนกิจการ

โรงเรียนเอกชน 
7.3 ด าเนินการเก่ียวกบัการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียน

เอกชนและท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนด 
7.4 ด าเนินงานอ่ืนเก่ียวกบังานการศึกษาเอกชนตามก าหนด 
7.5 ปฏิบติัร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
8. งานหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

8.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูลตวัเลขต่างๆ ดว้ยเทคนิควิธีท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ความส าคญัของเร่ืองท่ี
ตรวจสอบ วเิคราะห์ ประเมินผลการบริหารและการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ 

8.2 ตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน 
และการบริหารทรัพยสิ์น การบริหารงานดา้นอ่ืนๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
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โครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตรวจสอบการ
ดูแลรักษาทรัพยสิ์น การใช้ทรัพยากรทุกประเภทวา่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยดั 

8.3 จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในเดือนกันยายน ของทุกปี พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8.4 ประเมินผลการปฏิบติังาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแกไ้ข
การปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั บงัเกิด
ผลดีต่อการจดัการศึกษา พฒันาผูเ้รียน รวมทั้งการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของทางราชการ 

8.5 รายงายผลการตรวจสอบ และรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบต่อ
ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีต่อส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8.6 ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะใหค้  าปรึกษาแกผู้บ้ริหารของหน่วยรับ
ตรวจ ในการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามท่ีไดเ้สนอแนะไว ้

8.7 ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลงั เพื่อก าหนดแนวปฏิบติั 
จัดท าเอกสารคู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด รวมทั้ งให้ค  าปรึกษาแนะน า
ผูป้ฏิบติังานด้านการเงิน การบญัชี และการพสัดุให้บงัเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจดัการศึกษา 
พฒันาผูเ้รียน 

8.8 ประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายนอก (ส.ต.ง.) และหน่วยตรวจสอบภายใน
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วสิัยทศัน์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นองค์กรหลกัในการส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรในวยัเรียนอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

พนัธกิจ 
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคน 
2. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เป้าหมาย 
1. ประชากรวยัเรียนระดบัปฐมวยัในเขตบริการทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมดา้น

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
2. ประชากรวยัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการทุกคน ไดรั้บการศึกษาอยา่ง

ทัว่ถึงเตม็ตามศกัยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมมีคุณภาพ 

และด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
5. สถานศึกษาพฒันาแหล่งเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพื่อ

การเรียนรู้ และการบริหารจดัการ 
กลยทุธ์ 
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เป็นองค์กร

หน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษา และเป็นอีกองคก์รหน่ึงเหมือนกนัท่ีหลีกหนีไม่พน้การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารเช่นกนั เน่ืองจากมีภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติังานมากมาย ซ่ึงใน
โรงเรียนประกอบไปดว้ยบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ตอ้งท างานร่วมกนั เม่ือบุคคลจ านวนมากมาปฏิบติังานร่วมกนัยอ่มเกิดปัญหา ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลน าไปสู่ปัญหาความขดัแยง้ได้ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากการใช้กฎระเบียบท่ีจะตอ้งปฏิบติั 
ทรัพยากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ ความขดัแยง้จากการพิจารณาความดีความชอบ หรือวิธีการใน
การท างานเป็นตน้ ดงันั้นจากการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เนน้ให้ผูบ้ริหาร ไดใ้ชท้กัษะในการใชอ้ านาจในสถานศึกษา เพื่อท่ีจะให้
การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารในโรงเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสมดุลโรงเรียนจึงจะพฒันาไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาการใช้อ านาจตลอดทั้งมีประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรอบคอบ เห็นความส าคญัและรู้จกัการใช้อ านาจในการบงัคบับญัชาเพื่อให้เกิดการ
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เปล่ียนแปลง พัฒนา เป็นผู ้ท่ี มีอ านาจเพียงพอสามารถมีอิทธิพลท่ีจะท าให้สถานศึกษามี
ความกา้วหนา้ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ49 

 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุป

และน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 นิตยา แสนใจกล้า ได้ท าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

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 าคญัทางสถิติ50 

ธนิตย์ ทองทาย ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชก้ารอ านาจของผูบ้ริหารกบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การใชก้ารอ านาจของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 
1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ อ านาจการมีข่าวสารขอ้มูล อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจร่วมปรึกษาหารือตามล าดบั 

                                         
49ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2, รายงานการประชุมผู้บริหาร

โรงเรียน, วนัท่ีคน้หาขอ้มูล 20 ธนัวาคม 2555, สืบคน้จาก www.chaiyaphum2.go.th, 2555. 
 50นิตยา แสนใจกล้า, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 1”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2548, หนา้ 84. 
 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
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ดา้นการให้อ านาจรางวลั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ในระดบั
มาก 3 ขอ้และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมร
การสนบัสนุนครู ใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ผูบ้ริหารมีการพิจารณาความดีความชอบของ
โรงเรียนดว้ยความยติุธรรม และผูบ้ริหารมีการยกยอ่งท่านตามโอกาสท่ีเหมาะสมตามล าดบั (2) ดา้น
อ านาจการบงัคบั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ 
ระดบัปานกลาง 3 ขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการควบคุมเร่งรัด ให้ครู
ปฏิบติังานให้ทนัก าหนดเวลา มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานของครูอยา่งสม ่าเสมอ 
และต าหนิครูท่ีไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี ตามล าดบั (3) ดา้นอ านาจตามกฎหมาย โดยรวมและรายขอ้ อยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัทั้ง 3 ขอ้เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดับแรก ได้แก่ มีการมอบหมายตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีการพิจารณาการ
ปฏิบติังานของครูตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีวางไว ้และมีการสั่งงานเป็นขั้นตอนตามระบบงาน 
ตามล าดบั (4) ดา้นอ านาจอา้งอิง โดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
อยู่ในระดบัทั้ง 3 ขอ้เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่ครู ท่านมีความรู้สึกภูมิใจในตวัผูบ้ริหารและอยากจะร่วมงานต่าง ๆ และผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั (5) ด้านอ านาจ
ความเช่ียวชาญ โดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัทั้ง 3 
ขอ้เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารเป็นผูร้อบรู้ในการบริหารงาน 
ผูบ้ริหารมีการใชค้วามรู้ความสามารถในการพฒันางานต่าง ๆ และผูบ้ริหารมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั (6) ด้านอ านาจการมีข่าวสารขอ้มูล 
โดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัทั้ง 3 ขอ้เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ และรอบรู้ข่าวสาร ผูบ้ริหารน า
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้ครูทราบอย่างสม ่าเสมอ ตามล าดับ (7) ด้านอ านาจการพึ่ งพา 
โดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัทั้ง 3 ขอ้เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้น และผูบ้ริหาร
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามล าดบั (8) ดา้นอ านาจร่วมปรึกษาหารือ 
โดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัทั้ง 3 ขอ้เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารประชุมปรึกษางานกบัครู ท่ีรับผิดชอบงานตามท่ี
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ไดรั้บมอบหมาย ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เท่าเทียมกนัในการอภิปราย
กลุ่มทุกคร้ัง และผูบ้ริหารแกปั้ญหาร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อน าไป สู่ขอ้สรุปท่ีดี ตามล าดบั51 

ชัยชาญ ศรีสังข์ ได้ท าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ อ านาจ
ข่าวสาร อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ ยกเวน้อ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบัปานกลาง การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p < .05) ยกเวน้ดา้นอ านาจการบงัคบั อ านาจเช่ียวชาญและอ านาจข่าวสารแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ  าแนกตามอายุผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ52 

สมพร หิรัญลกัษณ์สุต ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏ
วา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยดา้นอ านาจข่าวสารอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้น
อ านาจอา้งอิง และดา้นอ านาจเช่ียวชาญ ตามล าดบั ซ่ึงพิจารณาตามรายขอ้ไดด้งัน้ี (1) ดา้นอ านาจ
ข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฏว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย
ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัยทศัน์และรอบรู้ข่าวสารอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร
น าขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แจง้ให้ครูทราบอย่างสม ่าเสมอและผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลข่าวสารท่ี

                                         
 51ธนิตย ์ทองทาย, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใช้อ านาจของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เขต 1”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 95 หนา้. 
 52ชยัชาญ ศรีสังข์, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 95 หนา้. 
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ทนัสมยัในการตดัสินใจ ตามล าดบั (2) ดา้นอ านาจอา้งอิง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ ปรากฏว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ประสบ
ผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพเป็นท่ีน่าเคารพนบัถือ 
และผูบ้ริหารมีมนุษยสัมพนัธ์ดีเป็นกนัเองกบัครู ตามล าดบั (3) ดา้นอ านาจเช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยผูบ้ริหารเป็นผูร้อบรู้ในการ
บริหารงานอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการใช้ความรู้ความสามารถใน
การพฒันางานต่าง ๆ และผูบ้ริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามล าดบั (4) ด้านอ านาจพึ่งพา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยผูบ้ริหารไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นอยูใ่น
ระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนและผูบ้ริหารไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามล าดบั (5) ดา้นอ านาจ
ตามกฎหมาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย
ผูบ้ริหารมีการมอบหมายงานตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสั่งงานเป็นขั้นตอนตามสายบงัคบับญัชา และผูบ้ริหารมีการพิจารณาการ
ปฏิบัติงานของครูตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีวางไว ้ตามล าดับ (6) ด้านอ านาจการให้รางวลั 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยการใชอ้ านาจ
ของผูบ้ริหารในการสนบัสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน อยู่ในระดบัมากเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการยกย่องหรือให้รางวลัในการท าความดีแก่ครูตามโอกาสท่ี
เหมาะสม และผูบ้ริหารมีเหตุผลเหมาะสมในการให้อภยักรณีท่ีครูกระท าผิดพลาด ตามล าดบั (7)  
ดา้นอ านาจบงัคบั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
โดยผูบ้ริหารมีการควบคุมเร่งรัดให้ครูปฏิบติังานให้ทนัก าหนดเวลาอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ครูปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และผูบ้ริหารมี
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบติังานของครูอยา่งสม ่าเสมอตามล าดบั53  

รัษฎากร มีมาก ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ (1) การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมากและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 6 

                                         
 53สมพร หิรัญลกัษณ์สุต, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”,วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 87 หนา้. 
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ด้าน เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี อ านาจอ้างอิง อ านาจพึ่งพา อ านาจเช่ียวชาญ 
อ านาจการให้รางวลั อ านาจการมีข่าวสารข้อมูล อ านาจตามกฎหมาย ในระดบักลาง 1 ด้าน คือ 
อ านาจการบงัคบั เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่เพศชายกบัเพศหญิงใชอ้  านาจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และมีการใช้อ านาจการบงัคบัอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนอ านาจการบงัคบัอยู่ในระดบัปานกลาง กบัโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด (2) 
การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
เพศและขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ54 

กษิภณ ชินวงศ์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การใชอ้  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
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 .0555 

ประสาร สุขสุคนธ์ ไดท้  าการวจิยั เร่ือง การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (1) ด้านอ านาจตามกฎหมาย โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก 3 ขอ้ ปานกลาง 2 ขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ใชอ้  านาจตาม

                                         
 54รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, 97 หนา้. 
 55กษิภณ ชินวงศ,์ “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2550,     
86 หนา้. 
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สิทธิและหน้าท่ีภายในขอบเขตของกฎหมาย การออกค าสั่งโดยตรงไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสอดคลอ้ง
กบักฎระเบียบของโรงเรียน และการมอบหมายงานเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของต าแหน่งการ
บริหาร (2) ดา้นอ านาจการใหร้างวลั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูได้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานการมอบหมายงานท่ี
ส าคญัให้ครูท่ีมีความขยนัและมีความรับผิดชอบและการจดัหาวสัดุเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และส่ิง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน (3) ดา้นอ านาจบงัคบั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้ อยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การให้ครูปฏิบติังานตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเคร่งคดั 
การเร่งรัดตรวจสอบ การปฏิบติังานของครูอยา่งสม ่าเสมอ และก าหนดการลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจนใน
ความผิดแต่ละลกัษณะ (4) ดา้นอ านาจเช่ียวชาญ โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสามารถในการวางแผนการปฏิบติังานในโรงเรียน
อยา่งเป็นระบบ ความสามารถในการแกปั้ญหา การปฏิบติังาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัแนวทางในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม (5) ดา้นอ านาจอา้งอิง โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้อยู่ในระดบัมาก 4 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การทกัทายปราศศรัยเป็นกนัเองกบัครูเป็นผูท่ี้ได้รับการ
ยอมรับนับถือจากสังคมและการวางตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรับผิดชอบสูง (6) ด้านอ านาจมี
ข่าวสารขอ้มูล โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่การเป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์ การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล และการน าขอ้มูล
สารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการบริหาร (7) ด้านอ านาจพึ่งพา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ้อยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัมีความสัมพนัธ์ติดต่อ
กับผู ้บริหารในระดับเหนือกว่า และความสามารถในการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุน
งบประมาณ56 

เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี ได้ท าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านัก
การศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า (1) การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี อยู่ในระดบัมาก (2) การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร

                                         
 56ประสาร สุขสุคนธ์, “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 88 หนา้. 
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สถานศึกษา สังกดัส านกัการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ตามความคิดเห็นของครูปฏิบติัการสอน 
จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (3) การใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ตามความคิดเห็นของครู
ปฏิบติัการสอน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ57 

มณเฑียร รัตนไสววงศ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น 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 

สัญชัย ฉลาดคิด ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจอา้งอิง และ
อ านาจการใหร้างวลัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนอ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบัปานกลาง การใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ  าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 
.05) โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการใช้อ านาจมากกว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น

                                         
 57เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักการศึกษาเมือง
พทัยาจงัหวดัชลบุรี”,วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิยาลยับูรพา), 
2553, 68 หนา้. 
 58มณเฑียร รัตนไสววงศ,์ “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2546, 136 หนา้. 
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใชอ้  านาจมากกวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ยกเวน้ อ านาจอา้งอิง ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้อ านาจ
มากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก59 

ประทีป ศรีรักษา ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอบางละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
3 โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อ านาจพึ่ งพา อ านาจอ้างอิง 
อ านาจข่าวสาร อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนการใชอ้  านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 
.05) โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กใช้อ านาจมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้ งด้านการใช้อ านาจบงัคบัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็กใชอ้  านาจมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลางและขนาดใหญ่ 60 

วรรณา บุญบันดาล ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจตาม
กฎหมาย และอ านาจการให้รางวลั อ านาจท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อ านาจบังคับ เม่ือ
เปรียบเทียบการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสังกดัเดิมพบวา่ โดยรวมแตกต่างกนั 
 

                                         
 59สัญชยั ฉลาดคิด, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 124 หนา้. 
 60ประทีป ศรีรักษา, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบางละมุง 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 116 หนา้. 
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อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ได้แก่ อ านาจการให้รางวลั อ านาจอ้างอิง และอ านาจเช่ียวชาญ ส่วนอ านาจตามกฎหมาย
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ61 

ชนิดา อินต๊ะปัญญา ได้ท  าการวิจัยเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจยัพบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหาร เห็นวา่ผูบ้ริหารไดใ้ชฐ้านอ านาจตาม
กฎหมาย ในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ฐานอ านาจในการให้รางวลัและ
ฐานอ านาจในความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเท่ากัน ฐานอ านาจเชิงอา้งอิง ฐานอ านาจในการมีข้อมูล
สารสนเทศและฐานอ านาจในความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ฐานอ านาจในการให้รางวลั ฐานอ านาจในการมี
ขอ้มูลสารสนเทศ และฐานอ านาจเชิงอา้งอิงเท่ากนักบัฐานอ านาจในการลงโทษ ตามล าดบั62 

คมกริช วงศาโรจน์ ได้ท  าการวิจัยเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ราย
ด้านอยู่ 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านอ านาจการบงัคบั และอ านาจ ตามกฎหมาย เม่ือ
เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษาพบว่า 
โรงเรียนขยายโอกาสมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าโรงเรียนไม่ขยายโอกาส โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นอ านาจการให้รางวลั ดา้นอ านาจ
ตามกฎหมายและด้านอ านาจอ้างอิงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้าน
อ านาจบงัคบั ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ ด้านอ านาจข่าวสาร และด้านอ านาจเชิงสัมพนัธ์ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ63 

                                         
 61วรรณา บุญบนัดาล, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาระยอง เขต 1”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2547, 132 หนา้. 
 62ชนิดา อินต๊ะปัญญา, “การใช้อ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมือง
เชียงราย”. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 2547, 142
หนา้. 
 63คมกริช วงศาโรจน์, “การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาชลบุรี เขต 3”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2549, 118 หนา้. 
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ชวลิต ยิ่งยงไดท้  าการวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนจ าแนกตาม
ประเภทของโรงเรียน มีการรับรู้ถุงสภาพโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และปัญหาอยู่ใน
ระดบัน้อย ยกเวน้ ผูบ้ริหารโรงเรียนประเภทท่ี 3 อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด จากการเปรียบเทียบสภาพ
โดยรวมและรายดา้น ไม่พบความแตกต่าง และปัญหามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนขัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ครูผูส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรียนมีการรับรู้ถึงสภาพโดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมากและปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยจากการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาโดยรวมและรายดา้น 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0164  

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
ความคิดสร้างสรรค์ ให้การช่วยเหลือบุคลากรในหน่วยงาน คน้พบความสามารถของตนเองแล
ความสามารถนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังาน อนัจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับการ
พฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพโดยแทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 64ชวลิต ยิ่งยง, “สภาพและปัญหาการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัสกลนคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2551, 99 หนา้. 
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2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสรุปและสังเคราะห์เป็น

กรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้าศยัแนวคิดและทฤษฎีการใชอ้ านาจตามท่ีเฮอร์เซยแ์ละบลนั
ชาร์ด (Hersey & Blanchard) เสนอไว ้7 ดา้นมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี65  

 
     ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                         
 65Hersey, P., & Blanchard, K.H. Management of organizstional behavior, อา้งใน 
รัษฎากร มีมาก, “การศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2549, หนา้ 6. 
 
 

สถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

1.  สถานภาพ 
      1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
      1.2  ครู 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
      2.1  ขนาดเล็ก 
      2.2  ขนาดกลาง 
      2.3  ขนาดใหญ่ 

ศึกษาระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ใน 7 ด้าน 
1. อ านาจการใหร้างวลั  
2. อ านาจบงัคบั  
3. อ านาจตามกฎหมาย 
4.  อ านาจอา้งอิง 
5.  อ านาจความเช่ียวชาญ   
6.  อ านาจขอ้มูลข่าวสาร 
7.  อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง 

 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาวิจยัเก่ียวกับการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 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  
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
3.1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในปีการศึกษา 2556 จ  านวน 2,577 คน1  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 2,577 คน ผูว้ิจยัใช้

ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน(Krejcie & Morgan) เป็นเกณฑ์ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.952 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 335 คนและเพื่อให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนของประชากร ไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาดตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ไดจ้  านวน

                                         
1ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2,  แผนกลยุทธสังกัดส ำนักงำนเขต

พืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิเขต 2  ประจ ำปีกำรศึกษำ,  2555, (อดัส าเนา). 
2บุญชม  ศรีสะอาด, “กำรวิจัยเบื้องต้น”, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพ์คร้ังท่ี 8,  

(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43. 
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กลุ่มตวัอยา่งดงัตารางท่ี 3.1 และวิธีการให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้ิจยัได้
ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวธีิการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน 

 
ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ขนำด
สถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม 

เล็ก 142 834 976 19 108 127 
กลาง 93 801 894 12 104 116 
ใหญ่ 30 677 707 4 88 92 
รวม 265 2,312 2,577 35 300 335 

  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ือง 

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

5   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั มากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั มาก  
3   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั ปานกลาง 
2   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองการใช้อ านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 7 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1
แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนด
ไวแ้ต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นอ านาจการให้รางวลั มี 4 ขอ้ 
2) ดา้นอ านาจบงัคบั มี 4 ขอ้ 3) ดา้นอ านาจตามกฎหมาย มี 5 ขอ้ 4) ดา้นอ านาจอา้งอิง มี 6 ขอ้ 5) 
ดา้นอ 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 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุก
ขอ้ค าถาม สรุปไดว้่าทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยามศพัท ์ดงันั้นสามารถตดัสิน
ไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา3  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้น
และโดยรวมด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient)โดยใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.88 โดยเกณฑ์ค่า
ความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมี
ค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
 

                                         
3บุญชม ศรีสะอาด, “กำรวิจัยเบื้องต้น”, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพ์คร้ังท่ี 8,  

(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 46. 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน 
 

ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นอ านาจการใหร้างวลั 0.88 
2. ดา้นอ านาจบงัคบั 0.88 
3.  ดา้นอ านาจตามกฎหมาย 0.87 
4. ดา้นอ านาจอา้งอิง 0.87 
5. ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ 0.87 
6. ดา้นอ านาจข่าวสาร 0.88 
7. ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง 0.88 

รวม 0.88 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป  
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
3.4.1 ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั 
และเพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล  

3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเสนอต่อ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 พร้อมกบั
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัดว้ย  

3.4.3 ผูว้ิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 335 ชุด 
ไดคื้น 330 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.51 พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีให้ไวจ้ดัระบบข้อมูลและ
ตรวจสอบ เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายค่าเฉล่ีย ของแบบสอบถาม การใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดย

ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ

แบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
3.5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมาย 
ดงัน้ี4  

4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ สถิติท่ีใช้ คือ การ
ทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent samples)  

3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F- test แบบ One way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
1. ค่าความถ่ี (Frequency) 
2. ค่าร้อยละ (Percentage) 
3. ค่าเฉล่ีย (Mean) 

                                         
 

4เร่ืองเดียวกนั.   
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4. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
5. t-test (Independent samples) 
6. F-test (One way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่วิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe') 
 

  
 
 

 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้น คือ อ านาจการให้รางวลั อ านาจบงัคบั 
อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจข่าวสารและ อ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
และ เปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 7 ดา้น จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา  

ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample 
size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.88 และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากร
ในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาก
ประชากรจ านวน 2,577 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 35 คน และครูผูส้อน 
จ านวน 300 คน รวม 335 คน แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยให้
ครบถว้น ตามท่ีก าหนดไว ้ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย

ของสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการ

แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
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   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

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น 
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา  
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลเ บ้ืองต้นของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ านวน 330 คน ดงัตารางท่ี 4.1 
 

ตารางที ่4.1 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพและ ขนาด
สถานศึกษา 

 

สถานภาพทัว่ไป ความถี่ ร้อยละ 

1. สถานภาพ 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. ครูผูส้อน 

  
 35 

295 

 
10.61 
89.39 

2. ขนาดสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 2. สถานศึกษาขนาดกลาง 
3. สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 
127 
115 
88 

 
38.48 
34.85 
26.67 

รวม 330 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า บุคลากรในสถานศึกษากลุ่มตวัอย่าง 330 คน เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่ เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 35 คน (ร้อยละ 10.61) ครูผูส้อน จ านวน 295 คน 
(ร้อยละ 89.39) และ เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 127 คน (ร้อยละ 38.48) 
ขนาดกลาง จ านวน 115 คน (ร้อยละ 34.85) และขนาดใหญ่จ านวน 88 คน (ร้อยละ 26.67) 

1. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการให้รางวัล และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา 

1.1 ระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการใหร้างวลั  
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ตารางที ่4.2 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการให้รางวลั  

 

ข้อที่ 
การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ด้านอ านาจการให้รางวลั 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 ยกยอ่งชมเชย ให้ก าลงัใจหรือให้รางวลัลกัษณะอ่ืน
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให ้

4.56 0.54 มากท่ีสุด 

2 พิจารณาความดีความชอบของผูใ้ต้บังคบับัญชา
อยา่งเป็นธรรม 

4.41 0.63 มาก 

3 สนับสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

4.46 0.63 มาก 

4 จดัใหมี้สวสัดิการในการท างานแก่ครู 4.42 0.63 มาก 

รวม 4.46 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจการ
ให้รางวลั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.46) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดังน้ี ข้อท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจหรือให้รางวลั
ลกัษณะอ่ืนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให้ (x̄ = 4.56 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
พิจารณาความดีความชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม (x̄ = 4.41)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X .S.D
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1.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ ด้านอ านาจการให้รางวลั 
 

ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการให้รางวัล 
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านอ านาจการให้รางวลั 35 4.56 0.43 295 4.45 0.50 1.25 0.21 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้น
อ านาจการใหร้างวลัไม่แตกต่างกนั  

 
1.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านอ านาจการให้รางวลั 
 

ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการให้รางวลั 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านอ านาจ
การให้
รางวลั 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.56 4.39 4.40 
ระหวา่งกลุ่ม 2.26 2 1.13  

4.61* 
 

0.01 ภายในกลุ่ม 80.13 327 0.24 
รวม 82.39 329  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ดา้นอ านาจการให้รางวลั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ต่อไป 

 
ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2           
ด้านอ านาจการให้รางวลั จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

4.56 4.39 4.40 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 4.56 -  0.18* 0.16 

สถานศึกษาขนาดกลาง 4.39 - - - 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 4.40 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง 

2.  ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการบังคับ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ระดบัใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการบงัคบั 
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ตารางที ่4.6 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที ่
 การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการบังคับ  

 

ข้อที่ 
การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ด้านอ านาจการบังคับ  
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ให้ครูปฏิบติัตาม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.33 0.61 มาก 

2 ควบคุม ดูแล เ ร่ง รัดการปฏิบัติงานของครูได้
ทนัเวลา 

4.64 0.60 มากท่ีสุด 

3 มีการว่ากล่าวตักเตือนครูท่ีละเลยต่อการปฏิบัติ
หนา้ท่ี 

4.33 0.61 มาก 

4 
 

5 

มีการลงโทษครูท่ีกระท าความผิดตามวินัยและ
กฎระเบียบ 
ไม่พูดให้เสียก าลังใจเ ม่ือปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือไม่บรรลุเป้าหมาย 

4.64 
 

4.23 

0.60 
 

0.70 

มากท่ีสุด 
 

มาก 

รวม 4.44 0.48 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจการ
บงัคบั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.44)โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือควบคุม ดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของครูได้
ทนัเวลา (x̄ = 4.64) มีการลงโทษครูท่ีกระท าความผิดตามวินยัและกฎระเบียบ (x̄ = 4.64)  ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ไม่พดูใหเ้สียก าลงัใจเม่ือปฏิบติังานผดิพลาดหรือไม่บรรลุเป้าหมาย (x̄ = 4.23)  

 
 
 
 
 
 
 

X .S.D



 71 

2.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ ด้านอ านาจการบังคับ 
  

ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการบังคับ 
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านอ านาจการบังคับ 35 4.54 0.30 295 4.42 0.50 1.93 0.06 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  
ดา้นอ านาจการบงัคบั ไม่แตกต่างกนั  
 

2.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านอ านาจการบังคับ 
  

ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการบังคับ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านอ านาจ
การบังคับ 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.57 4.30 4.42 
ระหวา่งกลุ่ม 4.27 2 2.13 

9.73** 
 

0.00 
 

ภายในกลุ่ม 71.83 327 0.22 
รวม 76.11 329 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ดา้นอ านาจการบงัคบั ของสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ต่อไป 

 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้ นพื้นฐาน สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2            
ด้านอ านาจการบังคับ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

4.57 4.30 4.42 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 4.57 - 0.26** 0.14 

สถานศึกษาขนาดกลาง 4.30 - - - 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 4.42 - - - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย
มากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

3. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจตามกฎหมาย และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

3.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจตามกฎหมาย  
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ตารางที ่4.10 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจตามกฎหมาย 

 

ข้อที่ 
การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ด้านอ านาจตามกฎหมาย 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 
2 
3 
4 

มีการสั่งงานตามขั้นตอน ตามสายการบงัคบับญัชา 
มีการติดตามผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของครูใช้
อ านาจหนา้ท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร 
มอบหมายงานให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาตามความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษา 

4.34 
4.33 
4.32 
4.34 

0.76 
0.60 
0.51 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
รวม 4.33 0.53 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจตาม
กฎหมาย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.33)โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี คือมีการสั่งงานตามขั้นตอน ตามสายการบงัคบับญัชา (x̄ = 4.34) 
มอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษา (x̄ = 4.34) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร (x̄ = 4.32)  

 
3. การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ ด้านอ านาจตามกฎหมาย 
 

ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั 
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจตาม กฎหมาย
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านอ านาจตามกฎหมาย 35 4.31 0.61 295 4.33 0.53 0.25 0.80 
 

X .S.D
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
ดา้นอ านาจตามกฎหมาย ไม่แตกต่างกนั  

3.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านอ านาจตามกฎหมาย 
 

ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจตามกฎหมาย 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านอ านาจ
ตามกฎหมาย 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.43 4.20 4.36 

ระหวา่งกลุ่ม 3.27 2 1.63  
5.82* 

  
  

 
0.01 

  
  

ภายในกลุ่ม 92.01 327 0.28 
รวม 

95.28 329  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นอ านาจตามกฎหมาย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ต่อไป 
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ตารางที ่4.13 ผลการทดสอบรายคู่ เพือ่เปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้ันพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2      
ด้านอ านาจตามกฎหมาย จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

4.43 4.20 4.36 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 4.43 - 0.23* - 

สถานศึกษาขนาดกลาง 4.20 - - 0.15 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 4.36 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง และการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 

4. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจอ้างอิง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

4.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจอา้งอิง 
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ตารางที ่4.14 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที ่
 การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจอ้างองิ 

 

ข้อที่ 
การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ด้านอ านาจอ้างองิ 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1  เ ป็นแบบอย่าง ท่ี ดี มีความ ซ่ือสัตย์และความ
รับผดิชอบ 

4.40 0.71 มาก 

2 มีคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าใหทุ้กคนอยากท างานดว้ย 4.28 0.65 มาก 

3 ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรมในทุก ๆ 
ดา้นและเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจง่าย 

4.27 0.60 มาก 

4 เป็นบุคคลท่ีผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ความเช่ือมั่น
ศรัทธาและช่ืนชม 

4.33 0.62 มาก 

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 

4.34 0.61 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 

4.33 0.62 มาก 

รวม 4.32 0.43 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจ
อา้งอิง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.32) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ เป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบ (x̄ = 4.40)     
มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (x̄  = 4.34 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรมในทุกๆดา้นและเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจง่าย (x̄ = 4.27)  

 
 
 
 
 
 

X .S.D
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4.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ ด้านอ านาจอ้างองิ 
 

ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั 
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจอ้างอิง จ าแนก
ตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านอ านาจอ้างองิ 35 4.37 0.51 295 4.32 0.42 0.63 0.52 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2     
ดา้นอ านาจอา้งอิงไม่แตกต่างกนั  

 
4.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านอ านาจอ้างองิ 
 

ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจอ้างอิง 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านอ านาจ
อ้างองิ 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.39 4.34 4.20 

ระหวา่งกลุ่ม 2.06 2 1.03  
5.54** 

  
  

 
0.00 

  
  

ภายในกลุ่ม 60.87 327 0.18 
รวม 

62.93 329 - 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นอ านาจอา้งอิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ต่อไป 

 
ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2          
ด้านอ านาจอ้างองิ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

4.39 4.34 4.20 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 4.39 -  -  0.19** 

สถานศึกษาขนาดกลาง 4.34 - - 0.14 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 4.20 - - - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผู ้สอนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่กับครูผู ้สอนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 

5.  ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

5.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ  
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ตารางที ่4.18 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที ่
 การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ 
การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 มีความรอบรู้และเ ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เ ป็นท่ี
ยอมรับและสามารถปฏิบติัได ้

4.52 0.59 มากท่ีสุด 

2 มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัให้
เห็นเป็นแบบอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.21 0.77 มาก 

3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านหรือโครงการใหม่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของโรงเรียน 

4.21 0.71 มาก 

4 มีความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นระบบ 

4.21 0.67 มาก 

5 มีความสามารถในการพฒันาครูและทีมงาน 4.39 0.54 มาก 

6 
 
 

7 
 

8 

มีความสามารถในการบริหารงานดา้นวิชาการ ดา้น
บุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ และด้าน
อาคารสถานท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะในการบริหารด้านประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลย ี
มีความสามารถในการก ากบัติดตามและประเมินผล 

4.41 
 
 

4.42 
 

4.21 

0.59 
 
 

0.69 
 

0.67 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.32 0.39 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจความ
เช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.32)โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ มีความรอบรู้และเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับและสามารถ
ปฏิบติัได ้(x̄ = 4.52) มีทกัษะในการบริหารดา้นประชาสัมพนัธ์และเทคโนโลยี (x̄  = 4.42 ) ส่วนขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัให้เห็นเป็นแบบอยา่งไดเ้ป็น
อยา่งดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของโรงเรียน มี
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ความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบและ มีความสามารถในการก ากบัติดตาม
และประเมินผล (x̄ = 4.21 )  

 
5.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 
 

ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจความ
เช่ียวชาญ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 35 4.29 0.37 295 4.33 0.40 0.48 0.62 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญไม่แตกต่างกนั  

 
5.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 
  

ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจความ
เช่ียวชาญ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านอ านาจ
ความ

เช่ียวชาญ 
 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.37 4.32 4.26 
ระหวา่งกลุ่ม 0.58 2 0.29 1.85 

  
  

0.15 
  
  

ภายในกลุ่ม 51.96 327 0.15 
รวม 52.55 329 - 
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จากตารางท่ี 4.20 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ ไม่ แตกต่างกนั 

6. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจข่าวสาร และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

6.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจข่าวสาร 

 
ตารางที ่4.21 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจข่าวสาร 
 

ข้อที่ 
การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ด้านอ านาจข่าวสาร 
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 มีความสามารถในการให้ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์
แก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.47 0.57 มาก 

2 มีการใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ 4.48 0.55 มาก 

3 มีความสามารถในการแสวงหาข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเตม็ใจ 

4.46 0.56 มาก 

4 มีการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานได้อย่าง
เหมาะสม 

4.44 0.60 มาก 

5 เป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์สามารถน าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน 

4.46 0.56 มาก 

รวม 4.46 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจข่าวสาร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.46) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ีย
ระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ มีการใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ (x̄ = 4.48) มีความสามารถในการให้
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ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (x̄  = 4.47 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือมีการให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม (x̄ = 4.44)  

 
6.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ ด้านอ านาจข่าวสาร 

 
ตารางที ่4.22 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน พืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจข่าวสาร จ าแนก
ตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านอ านาจข่าวสาร 35 4.53 0.40 295 4.45 0.41 1.02 0.31 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2     
ดา้นอ านาจข่าวสารไม่แตกต่างกนั 

6.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านอ านาจข่าวสาร 
 

ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจข่าวสาร จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านอ านาจ
ข่าวสาร 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.47 4.46 4.44 
ระหวา่งกลุ่ม 6.06 2 3.03 0.17 

  
  

0.83 
  
  

ภายในกลุ่ม 56.25 327 0.17 
รวม 56.31 329 - 
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จากตารางท่ี 4.23 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นอ านาจข่าวสาร ไม่แตกต่างกนั 

7. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

7.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง  

 
ตารางที ่4.24 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง  
 

ข้อที่ 
การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง  
ระดับปฏิบัติ 

แปลผล 
  

1 มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนั
และระดบัท่ีต ่ากวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.48 0.68 มาก 

2 มีความสัมพัน ธ์ ติด ต่อกับผู ้บ ริหารในระดับ
เหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.48 0.68 มาก 

3 มีความสามารถสร้างเครือข่ายอย่างกวา้งขวางใน
การสนบัสนุนการบริหารโรงเรียน 

4.43 0.57 มาก 

4 มีความสามารถในการจัดหาการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนและชุมชน 

4.33 0.54 มาก 

รวม 4.43 0.48 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจการ
ติดต่อเช่ือมโยง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.43) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการ
เรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกว่าไดเ้ป็น
อย่างดี และมีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากว่าได้เป็นอย่างดี      
(x̄ = 4.48) มีความสามารถสร้างเครือข่ายอย่างกวา้งขวางในการสนับสนุนการบริหารโรงเรียน       
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(x̄  = 4.43 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนและชุมชน (x̄ = 4.33)  

7.2 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง  
 

ตารางที ่4.25 ผลการเปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

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

ด้านอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง 

35 4.44 0.33 295 4.43 0.84 
0.12 0.89 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง ไม่แตกต่างกนั 

7.3 การเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง 
 

ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการติดต่อ
เช่ือมโยง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ด้านอ านาจ
การติดต่อ
เช่ือมโยง 

 

ค่าเฉลีย่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.52 4.46 4.25 
ระหวา่งกลุ่ม 3.99 2 1.99 8.95** 

  
  

0.00 
  
  

ภายในกลุ่ม 72.94 327 0.22 
รวม 76.94 329 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 4.26 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ต่อไป 

 
ตารางที ่4.27 ผลการทดสอบรายคู่ เพือ่เปรียบเทยีบระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2       
ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

ขนาดสถานศึกษา 

 

X  

สถานศึกษา
ขนาดเลก็ 

สถานศึกษา
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

4.52 4.46 4.25 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 4.52 - - 0.27** 

สถานศึกษาขนาดกลาง 4.46 - - 0.20** 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 4.25 - - - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ี
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดกลางกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผู ้สอนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่กับครูผู ้สอนท่ีสอนใน
สถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และ 
เปรียบเทียบระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนและขนาด
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนและขนาดสถานศึกษา 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent samples) การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (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

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดต้ามล าดบัดงัน้ี  

1. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการให้รางวัล และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา 
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1.1 ระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการใหร้างวลั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.46) 
โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติั
สูงสุด คือยกย่องชมเชย ให้ก าลงัใจหรือให้รางวลัลกัษณะอ่ืนแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามโอกาสท่ี
อ านวยให้ (x̄ = 4.56) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ พิจารณาความดีความชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งเป็นธรรม (x̄ = 4.41)  

1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการใหร้างวลัไม่แตกต่างกนั  

1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย
มากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง 

2. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการบังคับ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการบงัคบั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.44) โดยมีขอ้สังเกต
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือ ควบคุม 
ดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของครูไดท้นัเวลา (x̄ = 4.64) มีการลงโทษครูท่ีกระท าความผิดตามวินยั
และกฎระเบียบ (x̄ = 4.64) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ไม่พดูใหเ้สียก าลงัใจเม่ือปฏิบติังานผิดพลาด
หรือไม่บรรลุเป้าหมาย (x̄ = 4.23)  

2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการบงัคบั ไม่แตกต่างกนั 

2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

3. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจตามกฎหมาย และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

3.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจตามกฎหมาย พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.33) โดยมี
ขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี คือมีการสั่งงานตาม
ขั้นตอน ตามสายการบังคบับญัชา (x̄ = 4.34) มอบหมายงานให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษา (x̄ = 4.34) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ใช้อ านาจหนา้ท่ีตามบทบาท
ของผูบ้ริหาร (x̄ = 4.32)  

3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจตามกฎหมาย ไม่แตกต่างกนั  

3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง 
และการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกว่าการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

4. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ด้านอ านาจอ้างอิง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

4.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจอา้งอิง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.32) โดยมี
ขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ เป็นแบบอย่างท่ีดีมี
ความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบ (x̄ = 4.40) มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(x̄  = 4.34 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรมในทุกๆดา้น
และเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจง่าย (x̄ = 4.27)  



 89 

4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 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. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

5.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.32) 
โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ มีความรอบรู้
และเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับและสามารถปฏิบติัได ้(x̄ = 4.52) มีทกัษะในการบริหารดา้น
ประชาสัมพนัธ์และเทคโนโลยี (x̄  = 4.42 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีทกัษะในการ
ปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัให้เห็นเป็นแบบอย่างไดเ้ป็นอย่างดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งาน
หรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของโรงเรียน มีความสามารถในการวางแผนงานได้
อยา่งถูกตอ้งเป็นระบบและ มีความสามารถในการก ากบัติดตามและประเมินผล (x̄ = 4.21 )  

5.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญไม่แตกต่างกนั 

5.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจความเช่ียวชาญ ไม่ แตกต่างกนั 
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6. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจข่าวสาร และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

6.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจข่าวสาร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.46) โดยมี
ขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดังน้ี คือ มีการใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการตัดสินใจ ( x̄ =4.48)  มีความสามารถในการให้ข่ าวสารท่ีทันเหตุการณ์แก่ 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา (x̄ = 4.47) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือมีการให้ขอ้มูลท่ีถูกต้องในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม (x̄ = 4.44)  

6.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจข่าวสารไม่แตกต่างกนั 

6.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอ านาจข่าวสาร ไม่แตกต่างกนั  

7. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

7.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.43)  
โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ มีความสัมพนัธ์
ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบั
เดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี (x̄ =4.48) มีความสามารถสร้างเครือข่ายอยา่งกวา้งขวางใน
การสนบัสนุนการบริหารโรงเรียน (x̄  = 4.43) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีความสามารถใน
การจดัหาการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนและชุมชน (x̄ = 4.33)  

7.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยงไม่แตกต่างกนั 

7.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น



 91 

พื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
และการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่
กบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
ครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลางกบัครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และการใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่กับ
ครูผูส้อนท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกว่าการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาระดับการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีน ามา
อภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการให้รางวัล และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา 

1.1 ระดบัการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการให้รางวลั  โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมี
ขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได ้ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด 
คือ สนับสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ยกย่องชมเชย ให้
ก าลงัใจหรือให้รางวลัลกัษณะอ่ืนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามโอกาสท่ีอ านวยให้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ลกัษณะการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความแตกต่างกนั ผูบ้ริหารบางคนอาจใช้อ านาจ
แบบครอบง ากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีอ่อนแอตอ้งพึ่งผูน้  าอยูเ่สมอ ผูน้ าท่ีใช้
อ  านาจแนวทางน้ีจะประสบความส าเร็จในการรักษาต าแหน่งของตนไวไ้ด ้แต่เม่ือใช้ไปนาน ๆ จะ
เกิดความเสียหายแก่องคก์าร เน่ืองจากบุคลากรมีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหา มีความผกูพนักบัตวั
บุคคลมากกวา่จุดมุ่งหมายขององคก์าร ถา้ผูน้ าตายหรือลาออกไปจากองคก์ารจะเกิดวิกฤตการณ์ข้ึน
ในองค์การ หรือผูบ้ริหารบางคนอาจใช้อ านาจแบบสร้างทักษะและความมั่นใจในตัวเองแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจภายใน สร้างความผกูพนักบัองคก์ารมากกวา่ความผกูพนักบัผูน้ า 
มีการมอบอ านาจในระดบัท่ีเหมาะสม ให้ขอ้มูลและข่าวสารท่ีทนัสมยัอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จะท าให้องค์การนั้นมีความเจริญกา้วหน้า ดงันั้นจึง
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ส่งผลให้ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั มาก จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
รัษฎากร มีมาก ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และงานวิจยัของ กษิภณ ชินวงศ์ 
ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า อ านาจผูบ้ริหารของสถานศึกษาแต่ละขนาด
สามารถให้ผลตอบแทนเป็นรางวลัหรือก าลงัใจ ไดแ้ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สัญ
ชัย ฉลาดคิด ได้ท าการวิจยัเร่ืองการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอศรีราชา สังกัด
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 านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการให้รางวลั อยูใ่นระดบัมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยชาญ ศรีสังข์ ได้ท าการวิจัยเร่ือง การใช้อ านาจของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 
3 ล าดบัแรก คือ อ านาจข่าวสาร อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ ยกเวน้อ านาจการบงัคบัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้นพบวา่ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) ยกเวน้ดา้นอ านาจการบงัคบั อ านาจเช่ียวชาญและอ านาจข่าวสาร
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แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ  าแนกตามอายุผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการบังคับ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการบงัคบั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือควบคุม ดูแล 
เร่งรัดการปฏิบติังานของครูไดท้นัเวลา รองลงมาคือ ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ให้ครูปฏิบติั
ตามไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีการก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ครูปฏิบติั
ตามได้อย่างเหมาะสม ดงันั้นจึงท าให้ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการบงัคบั อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประสาร สุขสุคนธ์ ได้ท าการวิจยั เร่ือง การศึกษาการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่ การ
ใชอ้  านาจของผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (1) ดา้นอ านาจตามกฎหมาย โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาราย
ขอ้อยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ ปานกลาง 2 ขอ้ เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ใช้
อ  านาจตามสิทธิและหนา้ท่ีภายในขอบเขตของกฎหมาย การออกค าสั่งโดยตรงไดอ้ย่างเหมาะสมท่ี
สอดคล้องกับกฎระเบียบของโรงเรียน และการมอบหมายงานเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของ
ต าแหน่งการบริหาร (2) ดา้นอ านาจการให้รางวลั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูได้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานการ
มอบหมายงานท่ีส าคญัให้ครูท่ีมีความขยนัและมีความรับผิดชอบและการจดัหาวสัดุเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้และส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน (3) ดา้นอ านาจบงัคบั โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก   

2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 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
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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 ระเบียบวินัย และการบงัคบัให้ปฏิบติัท่ีไม่เหมือนกนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
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 านาจมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลางและขนาดใหญ่ และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี ได้ท าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักการศึกษาเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า (1) การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกัการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี อยูใ่นระดบัมาก (2) การใชอ้  านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ตามความคิดเห็นของครู
ปฏิบติัการสอน จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (3) 
การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกัการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ตามความ
คิดเห็นของครูปฏิบติัการสอน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

3. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจตามกฎหมาย และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
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3.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจตามกฎหมาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มี
การสั่งงานตามขั้นตอน ตามสายการบงัคบับญัชา รองลงมาคือ มีการติดตามผลการปฏิบติังานตาม
หน้าท่ีของครู ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิธีการออกค าสั่ง และมีหลกัการในการ
ออกค าสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับในอ านาจหนา้ท่ีเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอบสนองต่ออ านาจ
หน้าท่ีของผูบ้ริหารนั้นมากข้ึน ดงันั้นจึงท าให้ การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจตามกฎหมาย อยูใ่นระดบั
มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนิดา อินต๊ะปัญญา ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจยัพบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหาร เห็นวา่ผูบ้ริหารได้
ใชฐ้านอ านาจตามกฎหมาย ในการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความเขา้ใจในค่านิยมความกงัวล และความ
ตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการสั่งงานตามขั้นตอนในทุกระดบั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
นิตยา แสนใจกล้า ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ 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 าคญัทางสถิติ 

3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร การมอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษาแต่ละสถานศึกษาไม่เหมือนกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวรรณา บุญ
บันดาล ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจอ้างอิง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา  

4.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจอา้งอิง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบ รองลงมาคือ มีมนุษย
สัมพนัธ์และเป็นกนัเองกับผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมทางการ
บริหารท่ีแสดงถึงคุณธรรมและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียว มีความภาคภูมิใจในตวัผูบ้ริหาร เกิดความรักและศรัทธา มีความปรารถนาเอาเป็นแบบอย่าง 
ดังนั้ นจึงท าให้ การใช้อ านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจอา้งอิง อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วรรณา บุญบันดาล ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 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 านาจการใหร้างวลั 

4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า เป็นแบบอย่างท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ กษิภณ ชินวงศ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยู่ระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย
ดงัน้ี อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอา้งอิง อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจการให้รางวลั และอ านาจการบงัคบั 
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การใช้อ านาจของผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ี มี
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. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

5.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความรอบรู้และเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับและ
สามารถปฏิบติัได ้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของ
โรงเรียน รองลงมาคือ มีทกัษะในการบริหารดา้นประชาสัมพนัธ์และเทคโนโลยี ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของโรงเรียน มี
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ความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบและ มีความสามารถในการก ากบัติดตาม
และประเมินผล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญใน
งานท่ีปฏิบติั มีประสบการณ์และความช านาญในงานท่ีรับผิดชอบ  มีความศรัทธา ให้ค  าแนะน า 
ช้ีแจงได้ถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาได้ทนัถ่วงที ดังนั้นจึงท าให้ การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจ
ความเช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณเฑียร รัตนไสววงศ์ ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น เรียงตามล าดบั คือ อ านาจอา้งอิง อ านาจความ
เช่ียวชาญ และอ านาจตามกฎหมาย ส่วนอ านาจการให้รางวลัอยู่ในระดบัปานกลางและอ านาจการ
บงัคบัอยู่ในระดับน้อย ส่วนการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ แต่รายด้านพบว่า ดา้นอ านาจการบงัคบัของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง
แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 

5.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
งานหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
นิตยา แสนใจกล้า ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ 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 าคญัทางสถิติ  

5.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของ
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สถานศึกษา มีความสามารถในการวางแผนงานได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สัญชัย ฉลาดคิด ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรี
ราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจเช่ียวชาญ อ านาจอา้งอิง และ
อ านาจการใหร้างวลัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนอ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบัปานกลาง การใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีราชา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ  าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส 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
มากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 

6. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจข่าวสาร และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

6.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจข่าวสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ รองลงมาคือ มีความสามารถในการ
ใหข้่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร มีความรอบรู้ ข่าวสาร หรือขอ้มูล
ท่ีมีคุณค่า แสวงหาข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่ครู ดงันั้นจึงท าให ้การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจ
ข่าวสาร อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชัยชาญ ศรีสังข์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การใช้อ านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขลุง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ อ านาจข่าวสาร อ านาจอา้งอิง อ านาจความเช่ียวชาญ ยกเวน้
อ านาจการบงัคบัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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6.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารเป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์สามารถน า
ความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิชัย รัตนวรรณี ไดท้  าการ
วจิยัเร่ือง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของขา้ราชการครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ยไดด้งัน้ี อ านาจอา้งอิง อ านาจขอ้มูลข่าวสาร อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจ
การเช่ือมโยง อ านาจการบงัคบั และอ านาจการให้รางวลั  ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่า มีเพียงอ านาจการ
บงัคบัท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบวา่ มีเพียงอ านาจการให้รางวลัเท่านั้นท่ีมีความ
แตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 และ ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู เม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า อ านาจการ
บงัคบัเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

6.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารแต่ละสถานศึกษามีความสามารถในการให้ข่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการใช้ขอ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจต่างกนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
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 
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7. ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด้านอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

7.1 ระดบัใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกวา่ไดเ้ป็น
อย่างดี และมีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากว่าได้เป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ มีความสามารถสร้างเครือข่ายอย่างกวา้งขวางในการสนบัสนุนการบริหารโรงเรียน 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนและชุมชน
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีเส้นสายเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีมีอ านาจหรือบุคคลท่ีมีความส าคญั
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ สามารถท าให้คนอ่ืนต้องปฏิบติัตามได้ ดังนั้นจึงท าให้ การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 
เขต 2 ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชัย รัตนวรรณ ี
ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี อ านาจอา้งอิง อ านาจขอ้มูลข่าวสาร อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจ
ตามกฎหมาย อ านาจการเช่ือมโยง อ านาจการบงัคบั และอ านาจการใหร้างวลั 

7.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนและชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมกริช วงศาโรจน์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า 
การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้รายดา้นอยู่ 2 ขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ด้านอ านาจการ
บงัคบั และอ านาจ ตามกฎหมาย เม่ือเปรียบเทียบการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม
ประเภทของสถานศึกษาพบว่า โรงเรียนขยายโอกาสมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าโรงเรียนไม่ขยายโอกาส 
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 แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารแต่ละสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกวา่ได ้มีความสัมพนัธ์
ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากว่าได้แตกต่างกนัสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ชวลติ ยิง่ยงไดท้  าการวจิยัเร่ืองสภาพและปัญหาการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนจ าแนกตามประเภทของ
โรงเรียน มีการรับรู้ถุงสภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
ยกเวน้ ผูบ้ริหารโรงเรียนประเภทท่ี 3 อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด จากการเปรียบเทียบสภาพโดยรวมและ
รายดา้น ไม่พบความแตกต่าง และปัญหามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนขัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ครูผูส้อน จ าแนกตามประเภทของโรงเรียนมีการรับรู้ถึงสภาพโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
และปัญหาอยู่ในระดับน้อยจากการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาโดยรวมและรายด้าน มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัการศึกษาการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. ดา้นอ านาจการให้รางวลั พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ผลตอบแทนท่ีเป็นรางวลัหรือก าลงัใจ เช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี การให้เงิน ส่ิงของ หรือสวสัดิการในการ
ท างาน รวมถึงการยกยอ่ง สรรเสริญ และชมเชย 

2. ด้านอ านาจบงัคบั พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรหลีกเล่ียงการใชอ้  านาจชนิดน้ี เพราะการใชอ้  านาจชนิดน้ีก่อใหเ้กิดความไม่
พอใจในหมู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้มีการบงัคบัมาก ๆ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะท าตามดว้ยความไม่เต็มใจ 
ลาออกจากงาน และหยดุงานมาก แสดงความเป็นศตัรูและกา้วร้าว นัน่คืออ านาจบงัคบัจะใชไ้ดดี้ใน
กรณีท่ีตอ้งรักษาระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัดและกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบอยา่งจงใจ  

3. ดา้นอ านาจตามกฎหมาย พบวา่ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใช้อ านาจตามกฎหมายอย่างเหมาะสม มีการออกค าสั่งอย่างสุภาพและ
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ชัดเจน ต้องมั่นใจว่าค าสั่งนั้ นถูกต้องตามกฎหมายและอธิบายเหตุผลในการออกค าสั่งให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจ  

4. ด้านอ านาจอา้งอิง พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเอาใจใส่ต่อความต้องการและความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความ
ยติุธรรม ปกป้องผลประโยชน์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชค้วามสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด สนใจในทุกขสุ์ข
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระมดัระวงัไม่แสดงความใกลชิ้ดกบัคนใดคนหน่ึงเป็นพิเศษ ปฏิบติัหน้าท่ี
ความรับผดิชอบดว้ยความขยนัขนัแขง็ มีทศันคติท่ีดีต่องาน  

5. ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างและรักษาจินตภาพของความเป็นผูช้  านาญ ท่ีเกิดจากการศึกษาและ
ประสบการณ์ มีความมัน่ใจและตดัสินใจไดดี้ในภาวะวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ติดตามขอ้มูล
หรือแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ  

6. ด้านอ านาจข่าวสาร พบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรแสวงหาข่าวสารและรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการตดัสินใจและนโยบายใหม่ๆ 
อยา่งรวดเร็ว เพื่อการเป็นเจา้ของหรือเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการให้ข่าวสารและขอ้มูลท่ี
เพียงพอกบัการปฏิบติังาน โดยใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งเปิดเผย และเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

7. ดา้นอ านาจการติดต่อเช่ือมโยง พบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น 
ผู ้บ ริหารสถานศึกษาควรควบคุมก ากับงานให้เ ป็นไปตามกฎระเบียบมาตรฐานและให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงานผลความกา้วหนา้เป็นระยะตามท่ีผูบ้ริหารก าหนดไว ้และมีการติดต่องาน
กบัองคก์รภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
1. ควรท าการวิจยัในลักษณะเดียวกันน้ีกบัส านักงานเขตพื้นท่ีในจงัหวดัเดียวกันหรือ

จงัหวดัอ่ืน เพื่อน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาองคก์รต่อไป 
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม

ประสบการณ์ 
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3. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป   
จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี  
1. ควรศึกษาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในดา้นการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหวา่งโรงเรียนประถมศึกษา กบั 

โรงเรียนมธัยมศึกษา วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  
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มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2545.  

เสริมสิทธ์ิ รุ่งรูจี. “การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกัการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดั
ชลบุรี”. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวยิาลยับูรพา, 2553.  
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3) เวบ็ไซต์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2. รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน. วนัท่ี

สืบคน้ 20 ธนัวาคม 2555. สืบคน้จาก www.chaiyaphum2.go.th. 
ปัญจะ เกสรทอง. วิสัยทัศน์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ . วนัท่ีสืบค้น 2 ธันวาคม 2552. 

สืบคน้จาก http:// www.emisc.moe.go.th, 2541.  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2. รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน. วนัท่ี

คน้หาขอ้มูล 20 ธนัวาคม 2555. สืบคน้จาก www.chaiyaphum2.go.th, 2555. 

http://www.chaiyaphum2.go,th/
http://www.emisc.moe.go.th/
http://www.chaiyaphum2.go.th/


                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 

เร่ือง  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
         ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีส าหรับครูผูส้อน ซ่ึงปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต 2 
2. แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต 2 
3. การตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด จึงใคร่ขอ

ความกรุณาจากท่าน ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ ตามสภาพความเป็น
จริง 

4. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี  2  ตอน คือ  
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
       สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต 2 
   
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 

                 นายนิกร   สุริโย 
                                                                           นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                                                                      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 

เร่ือง  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 

 
ตอนที ่1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง     ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

ขอ้ท่ี สถานภาพของท่าน 
1 
 
 

2 
 
 

 
 

สถานภาพ                                                          
          ผูบ้ริหารสถานศึกษา                ครูผูส้อน 
 
ขนาดสถานศึกษา 
          ขนาดเล็ก        (จ  านวนนกัเรียนไม่เกิน 120  คน) 
          ขนาดกลาง      (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) 
          ขนาดใหญ่      (จ  านวนนกัเรียน 301  คน  ข้ึนไป) 
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ตอนที ่ 2   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต 2 
 

ค าช้ีแจง  การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต 2  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  คือ 
มากท่ีสุด(5)  มาก(4)  ปานกลาง(3)  นอ้ย(2)  และนอ้ยท่ีสุด(1)  สอบถามขอ้มูลการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน  7  ดา้น  คือ 

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

ในฐานะผูต้อบแบบสอบถามโปรดอ่านและพิจารณาเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารของท่านแต่ละขอ้อยา่งละเอียดและพิจารณาวา่ความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมีระดบั
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 
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ข้อที่ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 อ านาจการให้รางวัล  

1 ยกยอ่งชมเชย ใหก้ าลงัใจหรือใหร้างวลัลกัษณะอ่ืนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตามโอกาสท่ีอ านวยให้ 

     

2 พิจารณาความดีความชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม      
3 สนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ      
4 จดัใหมี้สวสัดิการในการท างานแก่ครู      
 อ านาจการบังคับ  

5 ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ใหค้รูปฏิบติัตาม      
6 ควบคุม ดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของครูไดท้นัเวลา      
7 มีการวา่กล่าวตกัเตือนครูท่ีละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี      
8 ไม่พดูใหเ้สียก าลงัใจเม่ือปฏิบติังานผดิพลาดหรือไม่บรรลุเป้าหมาย      
9 มีการลงโทษครูท่ีกระท าความผดิตามวนิยัและกฎระเบียบ      
 อ านาจตามกฎหมาย  

10 มีการสั่งงานตามขั้นตอน ตามสายการบงัคบับญัชา      
11 มีการติดตามผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของครู      
12 ใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร      
13 มอบหมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้ความสามารถท่ีไดศึ้กษา      

 อ านาจอ้างองิ  
14 เป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผดิชอบ      
15 มีคุณลกัษณะพิเศษท่ีท าใหทุ้กคนอยากท างานดว้ย      
16 ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรมในทุก ๆ ดา้นและเป็นบุคคลท่ี

เขา้ใจง่าย 
     

17 เป็นบุคคลท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามเช่ือมัน่ศรัทธาและช่ืนชม      
18 มีมนุษยสัมพนัธ์และเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
19 ใหเ้กียรติและเคารพในความคิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

 อ านาจความเช่ียวชาญ  
20 มีความรอบรู้และเช่ียวชาญดา้นต่างๆเป็นท่ียอมรับและสามารถปฏิบติั      
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ได ้
21 มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติัใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่งได้

เป็นอยา่งดี 
     

22 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านหรือโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
คุณภาพของโรงเรียน 

     

23 มีความสามารถในการวางแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ      
24 มีความสามารถในการพฒันาครูและทีมงาน      
25 มีความสามารถแกปั้ญหางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                            
26 มีทกัษะในการบริหารดา้นประชาสัมพนัธ์และเทคโนโลยี      
27 มีความสามารถในการก ากบัติดตามและประเมินผล      

 อ านาจข่าวสาร  
28 มีความสามารถในการใหข้่าวสารท่ีทนัเหตุการณ์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
29 มีการใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจ      
30 มีความสามารถในการแสวงหาข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเต็มใจ 
     

31 มีการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม      
32 เป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการ

บริหารงาน 
     

 อ านาจการติดต่อเช่ือมโยง  
33 มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนัและระดบัท่ีต ่ากวา่ได้

เป็นอยา่งดี                                                   
     

34 มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี        
35 มีความสามารถเป็นท่ียอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้น      
36 มีความสามารถเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานอ่ืนและชุมชน      

 
             ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1.  ว่าที ่ร.ต. ไพบูลย์    ศรีบุรินทร์      
 วฒิุการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง     รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเด่ือวทิยาคม สังกดัองคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดัชยัภูมิ 
     เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
2.  ดร. เทดิศักดิ์    สุพนัดี      
  วฒิุการศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขา วจิยัและประเมินผลการศึกษา  
 ต าแหน่ง     อาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ       
         เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ 
 
3. นายพลพรรธน์    ภูสีดวง        
 วฒิุการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง ครู      วทิยฐานะโรงเรียนบา้นหนัวิทยา  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
     เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา            
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012/ว190 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง    ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 12 มีนาคม 2557 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร       วา่ท่ี ร.ต. ไพบูลย ์ ศรีบุรินทร์ 

  ด้วย นายนิกร  สุริโย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษา
วิทยาเขตอีสาน   รหัสประจ าตวันกัศึกษา  5514205072   ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การใช้อ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2” 
ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า      
จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์,ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว190 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง    ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 12 มีนาคม 2557 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร       ดร.เทิดศกัด์ิ  สุพนัดี 

  ด้วย นายนิกร  สุริโย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษา
วิทยาเขตอีสาน   รหัสประจ าตวันกัศึกษา  5514205072   ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การใช้อ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2” 
ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า      
จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์,ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว190 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง    ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 12 มีนาคม 2557 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร       นายพลพรรธน์  ภูสีดวง 

  ด้วย นายนิกร  สุริโย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษา
วิทยาเขตอีสาน   รหัสประจ าตวันกัศึกษา  5514205072   ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การใช้อ านาจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2” 
ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า      
จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์,ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

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

เร่ือง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

 
ช่ือนักศึกษา  นายนิกร   สุริโย 
1. วา่ท่ี ร.ต. ไพบูลย ์   ศรีบุรินทร์      
 วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเด่ือวทิยาคม สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
2.  ดร. เทิดศกัด์ิ    สุพนัดี      
  วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขา วจิยัและประเมินผลการศึกษา  
 ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ        
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ 
3. นายพลพรรธน์   ภูสีดวง        
 วฒิุการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งครู วทิยฐานะ -      โรงเรียนบา้นหนัวทิยา   สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา            
 
ค าช้ีแจง้ 

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 านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

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 0 2 0.67 

3 สนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหนา้ใน

ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
+1 +1 +1 3 1.00 

4 จดัใหมี้สวสัดิการในการท างานแก่ครู +1 +1 +1 3 1.00 
 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 
ไม่พดูใหเ้สียก าลงัใจเม่ือปฏิบติังานผดิพลาด
หรือไม่บรรลุเป้าหมาย 

+1 +1 0 2 0.67 

9 
มีการลงโทษครูท่ีกระท าความผดิตามวนิยัและ
กฎระเบียบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 ด้านอ านาจตามกฎหมาย  
10 มีการสั่งงานตามขั้นตอน ตามสายการบงัคบับญัชา +1 +1 +1 3 1.00 
11 มีการติดตามผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของครู +1 +1 +1 3 1.00 
12 ใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามบทบาทของผูบ้ริหาร +1 +1 0 2 0.67 

RΣ
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13 มอบหมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

ข้อ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

 ด้านอ านาจอ้างองิ  

14 
เป็นแบบอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตยแ์ละความ
รับผดิชอบ 

+1 +1 0 2 0.67 

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 0 2 0.67 

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 านาจการติดต่อเช่ือมโยง      

33 
มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบัเดียวกนั
และระดบัท่ีต ่ากวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี                                                   

+1 +1 0 2 0.67 

34 
มีความสัมพนัธ์ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบั
เหนือกวา่ไดเ้ป็นอยา่งดี   

+1 +1 +1 3 1.00 

35 
มีความสามารถสร้างเครือข่ายอยา่งกวา้งขวางใน
การสนบัสนุนการบริหารโรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

36 
มีความสามารถในการจดัหาการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนและชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

 IOC 0.92 

 

RΣ
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012/310 
  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 3 เมษายน 2557 

เร่ือง          ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร    ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

        ดว้ย นายนิกร  สุริโย  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร  มหาบณัฑิต 
สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวิทยา
เขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา  5514205072  ก าลงัท า สารนิพนธ์   เร่ือง “การใช้อ านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  2”  
โดยมี พระมหาสมยั  ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.จรูญ บุญธรรม  เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
เพื่ออนุญาตให้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 7 ด้าน 
  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 
ห01          153.4909        94.8586        .3509           .8759 
ห02          153.6364        91.2655        .5913           .8711 
ห03          153.5848        94.7299        .2968           .8770 
ห04          153.6364        91.2655        .5913           .8711 
บ01          153.7121        93.8044        .3907           .8751 
บ02          153.4091        93.7136        .4065           .8748 
บ03          153.7121        93.8044        .3907           .8751 
บ04          153.4091        93.7136        .4065           .8748 
บ05          153.8152        92.2180        .4546           .8737 
ก01          153.7091        91.7449        .4409           .8740 
ก02          153.7182        93.5890        .4184           .8746 
ก03          153.7242        94.2672        .4311           .8746 
ก04          153.7091        91.7449        .4409           .8740 
อ01          153.6485        92.4718        .4232           .8744 
อ02          153.7697        92.3419        .4779           .8733 
อ03          153.7758        93.8523        .3904           .8751 
อ04          153.7212        93.5755        .4048           .8748 
อ05          153.7091        93.7023        .3989           .8750 
อ06          153.7212        93.5755        .4048           .8748 
ช01          153.5273        94.9430        .3016           .8768 
ช02          153.8333        93.3551        .3266           .8768 
ช03          153.8424        90.8444        .5475           .8716 
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ช04          153.8364        92.1312        .4819           .8732 
ช05          153.6545        95.0414        .3258           .8763 
ช06          153.6364        95.1257        .2860           .8771 
ช07          153.6242        94.3508        .2983           .8771 
ช08          153.8364        92.1312        .4819           .8732 
ข01          153.5788        95.1382        .3003           .8768 
ข02          153.5758        94.9866        .3247           .8763 
ข03          153.5879        95.4284        .2838           .8770 
ข04          153.6061        94.7684        .3149           .8765 
ข05          153.5879        95.4284        .2838           .8770 
ต01          153.5667        94.0700        .3252           .8765 
ต02          153.5667        94.0700        .3252           .8765 
ต03          153.6121        95.9464        .2284           .8780 
ต04          153.7182        96.5617        .1843           .8787 
  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) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    330.0                    N of Items = 36 
Alpha =    .88 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-สกุล     นายนิกร   สุริโย 
 
วนั เดือน ปี เกดิ    21 ตุลาคม 2518 
 
ภูมิล ำเนำ    178 หมู่ 12  บา้นกุดแข ้ ต าบลนางาม  อ าเภอเสลภูมิ   
     จงัหวดัร้อยเอด็   45120 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน    305  หมู่ 3   ต าบลบา้นหนั  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จงัหวดัชยัภูมิ 36120 
 
วุฒิกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2549  พุทธศาสตรบณัฑิต (พธ.บ.) สาขา ศาสนา 
     มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 
ประวตัิกำรท ำงำน 
 พ.ศ. 2551  ครูอตัราจา้ง โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวทิยาคม  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย   
     จงัหวดักาญจนบุรี 
 พ.ศ. 2552      ครูผูช่้วย  โรงเรียนบา้นหนัวิทยา   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภูมิ 
 พ.ศ. 2554  ครู  โรงเรียนบา้นหนัวทิยา    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภูมิ 
      
สถำนทีท่ ำงำน   โรงเรียนบา้นหนัวทิยา  305  หมู่ 3   ต าบลบา้นหนั  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
     จงัหวดัชยัภูมิ  36120 
 
ต ำแหน่ง    ครู  ค.ศ.1 
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