
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
  
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายสุระชัย  เอี่ยมสอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2557 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายสุระชัย  เอี่ยมสอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2557 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE POWER EXERCISING OF HUAHINWITTAYAKHOM SCHOOL ADMINISTRATORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Surachai  Eiamsa-ard 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree 

MASTER OF EDUCATION 
Department of Educational Administration 

Graduate School 
SILPAKORN UNIVERSITY 

2014 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหการคนควาอิสระเรื่อง “การใชอํานาจของผูบริหาร
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม” เสนอโดย นายสุระชัย  เอ่ียมสอาด เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ) 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      วันที่…..….เดือน……………………พ.ศ.……… 

 
 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
   อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ 
  
คณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ 
 
…………………………………………….. ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร) 
………. /…………………... /…………. 
 
…………………………………………….. กรรมการ 
(อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ) 
………. /…………………... /…………. 
 
…………………………………………….. กรรมการ   
(อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ)    
………. /…………………... /………….    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

55252349: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
 สุระชัย  เอ่ียมสอาด : การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม. อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ  :  อ. ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ  103 หนา. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
2) ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจําแนกตามตําแหนง
หนาที่ 3) แนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ประชากร ไดแก บุคลากร
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 45 

คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของกิฟฟรินและมัวรเฮด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม โดยภาพรวมมีคามัชฌิมเลขคณิต
เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้  อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง อํานาจสวนบุคคล อํานาจโดย
การบังคับ อํานาจโดยตําแหนง อํานาจความเชี่ยวชาญ และอํานาจการใหรางวัล  

2. ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่พบวา แตกตางกันทุกดาน  

3. แนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม พบวา 1) ผูบริหารควรมี
การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม  2) ผูบริหารควรสงเสริมใหครูและบุคลากร ไดรับการพัฒนาเพ่ือความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน 3) ผูบริหารตองพิจารณาถึงกฎหมาย  พระราชบัญญัติจรรยาบรรณวิชาชีพ ใชหลักเหตุ
และผล  4) ผูบริหารควรเรียนรูหลักการบริหาร  หาความรูเพ่ิมเติมจากงานวิจัย การอบรม  สัมมนา 
5) ผูบริหารตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี โดยใชหลักธรรมาภิบาล  6) ผูบริหารตองมีคุณลักษณะ
ที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา 7) ผูบริหารควรมีการพัฒนาวิสัยทัศนในการบริหารงาน ใช
ภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ  
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา……………………………………        ปการศึกษา 2557 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ………………………………………… 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

55252349 : EDUCATIONAL ADMINISTRATION    
KEY WORDS : THE POWER EXERCISING ADMINISTRATORS/HUAHINWITTAYAKHOM SCHOOL 
SURACHAI EIAMSA - ARD : THE POWER EXERCISING OF HUAHINWITTAYAKHOM SCHOOL 
ADMINISTATORS. AN INDIVIDUAL STUDY ADVISORS : SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D.,103 pp. 

The purposes of this research were to find 1) The power exercising of 

Huahinwittayakhom school administrators. 2) Compare the opinions of the personnel in 

power exercising of Huahinwittayakhom school administrators. and 3). Guidelines for the 

power exercising of Huahinwittayakhom school administrators. The populations 

consisted of 45 people who were administrators, teachers and school boards. The 

research instrument was questionnaire about  Administrator’s power implementation 

Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead. The statistic used were frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 
The findings revealed that :  
1. The power exercising of Huahinwittayakhom school in overall sorted by 

descending order ; Legitimate Power, Referent Power , Personal Power ,Coercive Power , 

Position Power ,Expert Power ,Reward Power. 

2. The power exercising of Huahinwittayakhom school grouped by position  
were  different.  

3. The guidelines on the process of power exercising of Huahinwittayakhom 

school were 7 aspeck . : 1) Administrators should have supervisory monitoring the 

performance of teachers and educational personnel. 2) Administrators should 

encourage teachers and educational personnel had the advancement in the profession.          

3) Administrators need to consider the law , ethics and reason.  4)  Administrators 

should learn management principles and search after more knowledge from research or 

training. 5) Administrators have got to be a good model by using the principles of good 

governance. 6) Administrators must have features that make teachers and educational 

personnel of faith.7) Administrators should developed the vision to management and 

use the leadership style in decentralization.  
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กิตติกรรมประกาศ 
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คณะผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอน และ คณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองพลับวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ทุกทาน ซึ่งกรุณา
อนุเคราะหในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย และขอขอบคุณคณะผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน ครูผูสอน และ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอยืน และคุณแมเชื่อม เอ่ียมสอาด ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและกําลังใจ
อยางยิ่งแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณพ่ีนองครอบครัวเอ่ียมสอาด ที่คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ในทุกๆ เรื่อง นอกจากน้ีขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําแนะนําอันมีคาจากพ่ีๆ 

นองๆ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี 
 คุณคาของการคนควาอิสระเลมนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา  มารดา ครู อาจารย 
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
 บทนํา  

 
 การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อานาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นั้น
ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพไมนอยกวาปจจัย
อยางอ่ืนคือ การบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยอํานาจของผูบริหาร จึงจะทําใหธุรกิจ
ตางๆเหลาน้ันดําเนินการไดดวยดีและบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ทั้งนี้เพราะการเปล่ียนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว อยางไรพรมแดนและ
กระทบกระเทือนไปทุกประเทศท่ัวโลกรวมทั้งดานการศึกษาก็เชนเดียวกัน เพราะการศึกษาเปนปจจัย
สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศ และตองอาศัยกําลังคนเปนสําคัญ  และกําลังคนจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข1 ซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษา จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไป
ตามแนวทางที่พึงประสงค ซึ่งงานการศึกษานั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการพัฒนาคน 
ประเทศจะยืนหยัดอยูไดดวยความมั่นคงเขมแข็งมีศักยภาพในการแขงขันระดับนานาชาติได ขึ้นอยูกับ
คุณภาพการศึกษาท่ีเขมแข็งและคุณภาพของคนซ่ึงทุกคนมีสวนรวมในการวางรากฐานอันจะสงผลให
ประเทศชาติรุงเรืองอยางยั่งยืนในอนาคต2 
 สังคมไทยจึงตองพยายามปรับตัวใหมีการพัฒนาที่สอดคลองกับโลกในยุคปจจุบัน  ซึ่งปจจัย
สําคัญที่จะทําใหสังคมไทยสามารถเผชิญตอการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดก็คือคุณภาพของคนเนื่องจาก
คนที่มีคุณภาพยอมที่จะเปนขุมพลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเครื่องมือที่จะใชในการพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพคือกระบวนการเรียนรูและการศึกษา3 

ผูบริหารที่ตองการความสําเร็จในการบริหารงานการศึกษาทุกคนจํา เปนที่จะตองทําความ
เขาใจอยางถองแทถึงความสําคัญของอํานาจ รวมทั้งวิธีการในการใชอํานาจอยางมีประสิทธิผล เพราะ

                                                 
1 ศึกษาธิการ, กระทรวง . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
(ร.ส.พ.)),2546 

2 กองทอง เคลือบพณิชกุล และปริญญา อรจิราพงศ,การปฏิรูปการศึกษาไทย,พิมพครั้งที่ 1 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด,2545),4.  

3ณัฐพล   ชุมวรฐายี,บันไดสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัทบุคพอยท 
จํากัด,2545), 4.  
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อํานาจ มีความสําคัญตอการบริหารจัดการ  การควบคุม  รวมทั้ งมีผลกระทบตอ
ผูใตบังคับบัญชาโดยตรง การสั่งงานที่ดีนั้นจะชวยใหผูรับคําสั่งทํางานดวยความเต็มใจสงผลใหงานที่
เกิดข้ึนมีคุณภาพ  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

การบริหารจัดการศึกษาเปนกลไกสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในอันที่จะทําใหเกิดการ
ปฏิรูปการศึกษาขับเคล่ือนไปไดทั้งระบบโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหการบริหาร
และการจัดการศึกษาเปนสําคัญหมวดหนึ่งที่ตองมีการปฏิรูปไปพรอมๆกับการปฏิรูปการศึกษาดานอ่ืน
โดยวางระบบโครงสรางการบริหารที่เกี่ยวของสัมพันธ เชื่อมโยง และสงเสริมการปฏิรูปอื่นๆทุกดานทั้ง
ในสวนท่ีรัฐจัดการศึกษาเองและในสวนที่ใหองคกรประชาชนและทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาตลอดจนการกํากับ สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชน ทองถิ่น ชุมชนและบุคคลที่จัดการศึกษา การจัดโครงรางองคกร ตองจัดใหเอ้ือตอการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามความหมายของการปฏิรูป
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การแบง
สวนงาน วิธีการและกระบวนการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม เ พ่ือใหเอ้ือตอ
การจัดการศึกษาท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์และจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเปนสําคัญ 

แนวคิดของการปฏิรูป การบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหหนวยงานจัดการศึกษามี
อิสระ คลองตัวและตอบสนองตอปญหาและความตองการทางการศึกษาไดนั้นจําเปนที่จะตองให
อํานาจแกหนวยจัดการศึกษาท่ีอยูใกลชิดกับผูเรียน ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียกับการศึกษาให
มากที่สุดและเปดโอกาสใหทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมตรวจสอบ และ
รวมรับผลประโยชนจากการศึกษาอยางแทจริงโดยการกระจายอํานาจจากองคกรในสวนกลางไปยัง
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีกําหนดขึ้นใหม องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาโดยตรง 
 องคกรในสวนกลางมีภารกิจและอํานาจหนาที่หลักในการเสนอนโยบาย แผนมาตรฐาน
สนับสนุนทรัพยากร และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ หากเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษายังไมพรอม และมิอาจจัดการศึกษาในบางประเภทไดองคกรในสวนกลาง
ยังคงทําหนาที่บริหารจัดการศึกษาดังกลาวไดเทาที่จําเปน ในสวนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจและ
อํานาจหนาที่ในการกํากับสนับสนุน สงเสริมสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตางๆ 
หนวยงานและบุคคลอ่ืนที่จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษาและบริหาร
จัดการศึกษาเฉพาะสวนที่สถานศึกษามิอาจดําเนินการไดเทานั้น สถานศึกษาซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติ มี
อิสระทางการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริงมากที่สุด ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยหลักการที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ .ศ .  2542 และแนวคิดการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดยึดหลักการโดยคํานึงถึงความประหยัดคุมคา  เกิดประโยชนสูงสุด และมี
ความเหมาะสมกับทรัพยากรในการลงทุน ลดความซ้ําซอนของหนวยงาน มีการบริหารท่ีโปรงใสและ
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ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดโดยมุงใหองคกร หนวยงานทุกระดับ และองคกรอิสระในกํากับของ
กระทรวงเปนองคกรขนาดเล็กกะทัดรัด บริหารดวยความมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล4 

องคกรโดยท่ัวไปไมวาองคกรใดๆ ยอมมีโครงสรางทางการบริหารของคนอาจใชโครงสราง
ตามกฎหมาย หรือปรับโครงสรางยอยตามที่แตละองคกรเห็นวาเหมาะสม ภายในหนวยงานของ
องคกรนั้นยอมมีองคกรดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรโดยองคกรแตละองคกรประกอบดวย
ลักษณะงานท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถแตกตางกันตั้งแตเจาหนาที่  หัวหนางาน หัวหนาฝาย 
หัวหนาสํานักแตละระดับไดรับมอบหมายอํานาจสั่งการและตัดสินใจที่มีผลกระทบตองานและบุคคล
ในระดับตางกันเชน หัวหนา งานยอย หัวหนาหมวดวิชา หรือกลุมสาระการเรียนรูมักตัดสินใจเลือกวิธี
ปฏิบัติงานใหไดผลดีประหยัดทรัพยากรภายใตอัตรากําลังท่ีมีอยูแตหัวหนางานในระดับสูงขึ้นไป เชน 
ระดับกอง หรือระดับสถานศึกษา ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่กวางออกไปอีก เชน จัดคนเขาสูงาน
สับเปลี่ยนคนเขาสูงาน พิจารณาความดีความชอบหรือแมพิจารณาโทษทางวินัยภายใตกรอบท่ี
กฎหมายกําหนด ผูบริหารบางคนอาจยังไมตองใชอํานาจตามกฎหมายและความมีบารมีบางอยางเชน 
การเปนนักวิชาการท่ีรอบรูจนเปนที่ยอมรับ ความอาวุโสในดานการทํางาน ความเปนผูมีใจกวางอมรับ
ฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน ความมีภาวะผูนําในตนเองเหลานี้อาจทําใหวิธีการและความเขมขน
ของการใชอํานาจแตกตางกันออกไป ความแตกตางของการใชอํานาจนี้มีลักษณะการตอบสนองตอ
ลักษณะการใชอํานาจแตกตางกัน เชน มีการปฏิบัติตามโดยดีและเต็มใจ มีการปฏิบัติตามท้ังท่ีไมเต็ม
ใจหรือไมเห็นดวย มีการเฉยเมยตอคําสั่งหรืออํานาจนั้นหรือแมอาจมีการแสดงพลังตอตานการใช
อํานาจ ฯลฯ เหลานี้ยอมมีผลกระทบตอความสําเร็จของงาน หากเปนงานในหนวยงานระดับโรงเรียน
ดวยแลวยอมมีผลกระทบตอระดับคุณภาพของนักเรียนได  
 ผูบริหารเปนผูที่มีตําแหนงสูงสุดในองคกร ตองเก่ียวของกับการใชอํานาจ เพ่ือใหสามารถโนม
นาวและควบคุมงานตางๆได ดังนั้นการทํางานในตําแหนงผูบริหารตองใช อํานาจ เพราะอํานาจ
เกี่ยวของกับตําแหนงเปนอยางมาก อํานาจเปนสิ่งที่มีจริงในบุคคลท่ีมีตําแหนงในองคกรอํานาจเปนสิ่ง
ดี การใชอํานาจใหเปนและเกิดประสิทธิภาพเปนเรื่องสําคัญขององคกร อํานาจทําใหผูบริหารมี
เครื่องมือที่มีประสิทธิผล แตทั้งนี้ตองใชอยางฉลาดและรอบคอบ ถูกตองตามสถานการณ จึงจะทําให
องคกรและสมาชิกขององคกรเขามามีสวนรวมในทางที่เปนประโยชนและความพึงพอใจ เพ่ือทําให
องคกรเจริญรุงเรือง     
 แตเดิมผูบริหารคือผูที่มีอํานาจในการอํานวยการหรือสั่งการหรือการมีความสามารถบังคับให
ผูอ่ืนทําในส่ิงที่ตนปรารถนา การเปนผูบริหารก็คือการใชอํานาจในการบังคับหรือการเปนคนใหญ
เหนือคนอ่ืน แตปจจุบันแนวคิดดังกลาวไดเปลี่ยนไป การเปนผูบริหารมิไดมีลักษณะของการใชอํานาจ
ในลักษณะเชนนั้น หากแตเปลี่ยนมาเปนการใชอํานาจ ในลักษณะท่ีจะทําใหเกิดความรวมมือ
ประสานงานกันที่จะทําใหวัตถุประสงค เปาหมาย หรือนโยบายที่กําหนดหรือต้ังไวบรรลุผลในแงนี้ 
การใชอํานาจเปนการใชในลักษณะท่ีทําใหเกิดความยินยอมพรอมใจของผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา
หรือผูรวมงานท่ียินดีจะทํางานรวมกัน อยางไรก็ตามไมวาผูบริหารจะใชอํานาจที่ตนมีในลักษณะใด 

                                                 
4 สมเดช สีแสง. (2545). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย. วารสารพัฒนาความรูดาน

ระเบียบกฎหมาย.41 :34. 
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ผูบริหารจะตองมีอํานาจ และอํานาจนี่เองที่ชวยใหคนท่ีเปนผูบริหารแตกตางไปจากคนท่ีไมไดเปน
ผูบริหาร เพราะถาหากผูบริหารไมมีอํานาจยอมไมสามารถทําใหผูรวมงานรวมมือรวมใจปฏิบัติงานได  
 ผลการใชอํานาจของผูบริหารมีความสําคัญตอผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเปนอยางมาก 
ผูบริหารจะตองมีกลยุทธ หรือกลวิธีในการเลือกใชอํานาจของตนใหถูกตอง เพ่ือใหผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลอยางเต็มท่ีดวยความเต็มใจก็
จะทําใหการใชอํานาจของผูบริหารในการดําเนินการหรือการบริหารงานประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว  
 สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีสําคัญที่สุด ผลการจัดการศึกษา
จะเปนอยางไรน้ัน ยอมข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งการท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการจัด
การศึกษาใหบรรลุจุดหมาย อยางมีประสิทธิภาพไดนั้น ตองอาศัยปจจัยหลายประการ เชน ครู 
ผูบริหาร ชุมชน และผูปกครองนักเรียน ปจจัยที่สําคัญที่สุดในบรรดาปจจัยตางๆเหลานี้คือผูบริหาร
โรงเรียนเพราะเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการใหสถานศึกษาบรรลุจุดหมายของหลักสูตรที่
กําหนดไวการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร คือกลไกสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียน5   

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของความเปนผูบริหารเพราะ
ผูบริหารเปนบุคคลที่จะสรางเสริมใหครูผูทําการจัดกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาเกิดขวัญ เกิด
พลังสรางบรรยากาศในการท่ีจะรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเปนไปอยางราบร่ืนมี
ความรักความสามัคคี มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
ซึ่งจะสงผลดีใหกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งไวและเปนพลเมืองดีของประเทศชาติตอไปสวนการใชอํานาจ
อยางไรนั้นขึ้นอยู กับลักษณะของผูบริหารแตละคนจะพึงเลือกใช ให เหมาะสมเพ่ือทําให
ผูใตบังคับบัญชายอมรับหรือปฏิบัติตาม ฮอยและมิเกล (Hoy and Miskel) กลาววาสัดสวนในการใช
อํานาจแตละดานของผูบริหารยอมแตกตางไปตามจุดเนนของผูบริหารแตละคน นั่นคือ เปนพฤติกรรม
พ้ืนฐานในการพัฒนาการใชอํานาจใหสัมพันธกับระดับความตั้งใจของคนอ่ืนๆผูบริหารควบคุมระดับที่
ผันแปรไปและผสมผสานรูปแบบของอํานาจยิ่งกวานั้นแนวทางที่ผูบริหารใชรูปแบบหน่ึงสามารถปด
หรือเสริมประสิทธิผลของอํานาจแบบอื่นๆได6 

ผูบริหารศึกษาจะเปนตัวแปรที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปนผูนํานโยบาย 
แนวทางการดําเนินงานและโครงการตางๆไปปฏิบัติ ผูบริหารตองไมหยุดนิ่งตองเคลื่อนไหวและพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลา พัฒนาสงเสริมบุคลากรเปดโอกาสใหมีอิสระในการทํางานมากขึ้นไมสกัดกั้น
ความคิดของครู ผูบริหารสถานศึกษาตองเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริหารโดยเฉพาะการใชอํานาจ
ในการบริหารงานเพื่อสามารถเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาไดอยางสมบูรณ 

                                                 
5 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง

หลักสูตรผูชวยผูบริหารสถานศึกษา และ ผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:สํานักงานคณะกรรการ
การประถมศึกษาแหงชาติ,2545),25 

6
 Wayne K.Hoy and Cecil G. Miskel,Educational Administration : 

Theory,Research,and Practice, 6thed. (Singapore : McGraw-Hill,2001),224. 
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ปญหาของการวิจัย 
 การบริหารการศึกษาในปจจุบัน ผูบริหารมักทําหนาที่บริหารมากเกินไป และทําหนาที่ผูนํา
นอยมากผูบริหารจึงจําเปนตองแสดงความเปนผูนํา โดยการใชอํานาจการบริหารท่ีเหมาะสมกับเกียรติ
และศักดิ์ศรีของตําแหนง จะตองประสานกิจกรรมตางๆของกลุมที่จําเปนตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือการ
บรรลุเปาหมาย อํานาจของผูบริหารมีอิทธิพลตอโครงสราง กระบวนการ วิธีทํางาน โดยการ
บริหารงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายน้ัน ผูบริหารจําเปนตองอาศัยอํานาจ
ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอการจูงใจบุคคลหรือกลุมคนให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตนตองการเพราะอํานาจของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอครูซึ่ง
เปนผูใตบังคับบัญชา ดังน้ัน อํานาจจึงเปนเสมือนปจจัยอยางหน่ึงสําหรับผูบริหารโรงเรียนในการ
บริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เปน
หนวยงานที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่บริหารงาน
ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ซึ่งในการ
ดําเนินการที่ผานมามีสภาพปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการใชอํานาจของผูบริหาร เชน บุคลากรไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารสถานศึกษา สงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางลาชา ขาดความรวมมือ 
ขาดความพรอมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการได การ
วิเคราะหสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษายังไมครอบคลุม คณะกรรมการสถานศึกษายังไม
เขาใจบทบาทของตนเอง รวมไปถึงการแตงตั้งคณะกรรมการดานกฎหมายของสถานศึกษา ไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษายังขาดการวิจัยเพ่ือพัฒนา การเรียนรู จัดหา สงเสริม
การผลิตและมีสื่อเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําหลักสูตร
ครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติตามแผนบริหารงานในสวนของการปฏิรูปครูเพื่อใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนกาวสูการ
เปนครูแกนนําและครูตนแบบมีนอย สถานศึกษาไมใหความสําคัญและขาดการสนับสนุน ในสวนของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และขาดความรูความเขาใจ ในสวนของการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
พบวาสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มุงปฏิบัติเพื่อรับรองการประเมินภายนอกตามชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น7 
  จากสภาพปญหาดังกลาวสรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญและตองรับผิดชอบใน
ฐานะผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาในคราวเดียวกันดวย จากสภาพที่เกิดปญหาตางๆในการ
บริหาร ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของงานในสถานศึกษาน้ัน ผูบริหารไดใชอํานาจ
อยางไรในการบริหาร โดยผูบริหารสถานศึกษาแตละคนมีอํานาจและใชอํานาจแตกตางกันไปตามที่แต
ละคนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งการใชอํานาจของผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะมีอํานาจตามกฎหมายแลวยังมีอํานาจที่ผูบริหารจําเปนตองใชใน
                                                 

7
 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ,เอกสารรายงาน

ขอมูลสถานศึกษาปการศึกษา 2556 
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การบริหารไมวาจะเปนการวางแผน สั่งงาน กําหนดเปาหมายและดําเนินการตอผูใตบังคับบัญชา
เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายองคการ โดยมีปจจัยของอํานาจทั้ง 7 ดาน คือ อํานาจตามกฎหมาย   
อํานาจการใหรางวัล อํานาจการการบังคับ อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง อํานาจโดยตําแหนง
และอํานาจสวนบุคคล ซึ่งอํานาจเหลานี้สามารถ สงผลกระทบตอการมีขวัญและกําลังใจตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
โดยทําการศึกษาวิจัยในเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 จากสภาพปญหาและความสําคัญของงานวิ จัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 

1. เพ่ือทราบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  
2. เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อ

จําแนกตามตําแหนงหนาที่ 
3. เพ่ือทราบแนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม    
 

ขอคําถามการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางของการแสวงหาคําตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอ
คําถามของการวิจัยไวดังตอไปน้ีคือ 

1. การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม อยูในระดับใด 
2. ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจําแนกตาม

ตําแหนงหนาที่ แตกตางกันหรือไม 
3. แนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เปนอยางไร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการหาคําตอบสําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม อยูในระดับปานกลาง 
2. ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจําแนกตาม

ตําแหนงหนาที่ แตกตางกัน 
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ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
 โรงเรียนเปนสถาบันหลักทางสังคมที่ใหการศึกษาอบรมใหกับเยาวชนเพ่ือให เขาเหลานั้น
เจริญเติบโตเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีคุณภาพและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางมี
ความสุข  รวมท้ังรูจักการท่ีจะทําคุณประโยชนใหแกสังคม  ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ ดังน้ัน 
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการศึกษา นั่นก็คือมี
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นจําเปนตองอาศัย
กระบวนการตางๆ  เพ่ือใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยผูบริหารจะตองใชอํานาจตาม
ตําแหนงหนาที่ท่ีไดรับเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงาน หากแตการใชอํานาจตามตําแหนงอยางเดียว
อาจไมเพียงพอสําหรับการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและราบรื่น เพราะการยอมรับในอํานาจหนาท่ี
ของผูบริหารก็ตอเม่ือผูใตบังคับบัญชาเขาใจคําสั่ง และแนใจวาการใชอํานาจหนาที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคและไมขัดกับผลประโยชนของตนรวมทั้งคําสั่งดั งกลาวสามารถปฏิบัติตามไดอีกดวย  
ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายน้ัน ผูบริหารสถ านศึกษา
จําเปนตองอาศัยอํานาจหนาที่อันเปนเคร่ืองมือหลักในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายใชสิทธิตาม
ตําแหนงซึ่งดํารงในสายการบังคับบญัชาเพ่ือออกคําสั่งอันชอบธรรมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม  

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจะมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ ซึ่งแคทซและคาหน 
(Katz and Kahn) มีแนวคิดวาองคกรเปนระบบเปดประกอบดวยระบบยอย ๆ ภายในองคกรที่มี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะเปดรับตัวปอน ( input) มีกระบวนการ (process) 
ที่เปลี่ยนแปลงตัวปอนใหกลายเปนผลผลิต (output) และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (context) ทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร และการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา8 ซึ่งในระบบของ
การจัดการศึกษาน้ัน ปจจัยนําเขา (input) ไดแก นักเรียน  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  
เทคโนโลยี  นโยบาย  ทางดานกระบวนการ  (process) นั้นประกอบดวย การบริหาร  การนิเทศ  
และการจัดการเรียนการสอน จนเกิดเปนผลผลิต (output) ซึ่งเปนผลลัพธมาจากกระบวนการผลิต 
อันไดแก ผลการปฏิบัติงานดานตางๆ คุณภาพของผูเรียน ความพึงพอใจของครู  ผูปกครอง ซึ่งปจจัย 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)9จะมีความสัมพันธกัน 
 

                                                 
 8Daniel Katz and Robert L.Kahn ,The Social Psychology of 
Organization.2nded.(New York : John Wiley & Son, 1978),20. 
 9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา  
พิมพครั้งที่ 14  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543),74. 
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 แนวคิดเก่ียวกับอํานาจของ ชารพ (Sharp) ไดเสนอแนะเก่ียวกับแหลงที่มาของอํานาจมาจาก
สิ่งตอไปน้ีคือ อํานาจหนาที่ ความรูความสามารถ ทรัพยากรทางวัตถุ ปจจัยทางจิตวิทยา การลงโทษ10  
พีบอดี (Peabody) ไดศึกษาเกี่ยวกับฐานของฐานอํานาจและไดจัดกลุมฐานของอํานาจ เปน 4 

ประเภท คือ ฐานของอํานาจท่ีเปนกฎหมาย (Legitimacy) ฐานของอํานาจตามตําแหนง (Position) 
ฐานของอํานาจอยูที่ตัวบุคคล  (Person)  ฐานของอํานาจอยูที่ความสามารถเฉพาะบุคคล 
(Competence)11  เฟรนซและราเวน (French and Raven) ไดเสนอแนวคิดฐานอํานาจไว 5 ฐาน 
คือ อํานาจการใหรางวัล (Reward Power) อํานาจบังคับ (Coercive Power) อํานาจตามกฎหมาย 
(Legitimate Power) อํานาจอางอิง (Referent Power) และอํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert 

Power)12 กิฟฟนและมัวรเฮด  (Griffin and Moorhead) ไดเสนอการศึกษาเก่ียวกับแหลงท่ี
กอใหเกิดอํานาจหรือฐานอํานาจ ซึ่งผูวิจัยนํามาศึกษา ประกอบดวยฐานอํานาจ 7 ฐาน คือ  อํานาจ
ตามกฎหมาย (Legitimate Power)  อํานาจการใหรางวัล (Reward Power)  อํานาจการบังคับ 
(Coercive Power)  อํานาจความเชี่ยวชาญ  (Expert Power)   อํานาจอางอิง (Referent Power)

อํานาจโดยตําแหนง  (Position Power)  อํานาจสวนบุคคล (Personal  Power) 13 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

Sergeant,1999),88. 
11 Robert L. Peabody, “Perceptions of Organizational Authority: A Comparative 

Analysis,” Administrative Science Quarterly 5,5 (2000) : 463-472. 
12 John R.P. French and Bertram H. Raven, “The Bases of Social Power,”in 

Studies in Social Power, D.Cartwright, ed (Ann Arbor: University of Michigan 
Institution for Social Research,1959),150-167. 
 13 Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : Managing 
People And Organizations,8thed.(New York : Houghton Miffin Company,2006),370-
379 
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จากแนวคิดและขอบขายทฤษฎีที่กลาวมา ผูวิจัยสามารถนําเสนอเปนกรอบแนวคิดดังที่แสดง
ในแผนภูมิที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา  :  Daniel Katz and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organization, 2nd 

ed.(New York : John Wiley & Son, 1978),20. 
  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหาร

การศึกษา , พิมพคร้ังที่ 14  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2543),74. 

 : Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : Managing    
  People And Organizations,8thed.(New York : Houghton Miffin Company   
  ,2006),370-379 
 

สภาวะแวดลอม (context) 
 

- สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

กระบวนการ (Process) 
 

- การบริหาร 
 

       
     การใชอํานาจของผูบริหาร 

 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศการศึกษา   
 

ผลผลิต (Output) 
 
- คุณภาพผูเรียน 
- ประสิทธิภาพของ  
  โรงเรียน 
- ความพึงพอใจของครู
และผูปกครอง 

 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

ปจจัยนําเขา(Input) 
 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 
- เทคโนโลย ี
- นโยบายการศึกษา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาโดยแบงอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ กิฟฟนและมัวรเฮด  (Griffin  

and Moorhead) ไดเสนอการศึกษาเก่ียวกับแหลงที่กอใหเกิดอํานาจหรือฐานอํานาจ ซึ่งมี 7 ประการ  
ดังนี้ อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power)  อํานาจการใหรางวัล (Reward Power)  อํานาจ
การบังคับ (Coercive Power)  อํานาจความเชี่ยวชาญ  (Expert Power)   อํานาจอางอิง (Referent 

Power) อํานาจโดยตําแหนง  (Position Power)  อํานาจสวนบุคคล (Personal  Power) 

ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทางผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังแผนภูมิที่ 2 
 
 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  
1. อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power)   
2. อํานาจการใหรางวัล (Reward Power)   
3. อํานาจการบังคับ (Coercive Power)   

4. อํานาจความเชี่ยวชาญ  (Expert Power)    

5. อํานาจอางอิง (Referent Power) 

6. อํานาจโดยตําแหนง  (Position Power)   
7. อํานาจสวนบุคคล (Personal  Power) 

 
แผนภูมิที่ 2   ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : Managing 
People And Organizations,8thed.(New York : Houghton Miffin Company ,2006),370-
379 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหตรงกันจึงไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้  
 การใชอํานาจ หมายถึง ความสามารถตามศักยภาพของบุคคลหรือกลุมเพ่ือดําเนินการ
ควบคุมเหนืออีกบุคคลหน่ึงหรืออีกกลุมหนึ่งทําใหบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม 
ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงที่ตองการ และบรรลุเปาหมายที่วางไว ไมวาโดยตรงหรือทางออม 
ประกอบดวย อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจการใหรางวัล อํานาจโดยการบังคับ อํานาจความ
เชี่ยวชาญ  อํานาจโดยผูอางอิง อํานาจสวนบุคคล อํานาจโดยตําแหนง   
 ผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในฝายบริหารของโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม ซึ่งประกอบดวย  ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คนและหัวหนา
ฝายบริหาร 4 คน 
 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม หมายถึง โรงเรียนขนาดกลางของรัฐบาลที่เปดสอนระดับชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 1-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตั้งอยูที่7/1  ต.หัวหิน อ.
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ อํานาจ 
ในโรงเรียนหัวหินวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 และงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

การใชอํานาจ 

 การใชอํานาจของผูบริหารนิยมใชอํานาจ  5 ชนิด ตอไปนี้เปนฐานอํานาจ (Power Base) ใน
การสรางอิทธิพลตอผูตาม เพ่ือใหมีพฤติกรรมตามตองการ คือ อํานาจบังคับ (Coercive Power) 
อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อํานาจใหรางวัล (Reward Power) อํานาจความ
เชี่ยวชาญ (Expert Power) และอํานาจอางอิง (Referent Power) อํานาจ 3 ชนิดแรก เปนอํานาจที่
ไดมาจากการมีตําแหนงในองคกร หรือมาจากอํานาจหนาที่ สวน 2 อํานาจหลัง เปนอํานาจที่เกิดขึ้น
โดยตัวของผูนําเอง ไมไดขึ้นอยูกับการมีตําแหนงในองคกรผูนําจะใชอํานาจทั้ง 5 ชนิดนี้ สวนจะ
เลือกใชชนิดใดก็ขึ้นอยูกับความสามารถของผูนํา ในการใชดุลพินิจใหเหมาะสมกับสถานการณและ
เวลา  ผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญไมนิยมใชอํานาจบังคับเลยนอกจากในกรณีที่ จําเปน เชน 
เพ่ือความม่ันคงขององคกร หรือเพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคกรเปนไปอยางราบรื่น สําหรับอํานาจใน
การควบคุมการตัดสินใจขององคกรและอํานาจจากการรวมกลุมจะมีใหเห็นในองคกรขนาดใหญ และ
ผลประโยชนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบริหารงานจึงจําเปนตองมีการโยกย ายสับเปลี่ยน
ตาํแหนงเพ่ือลิดรอนอํานาจของผูครอบครองลง เพราะการมีอํานาจมาก บางคร้ังก็อาจไมเปนผลดีแก
องคกรได เพราะจะทําใหสมาชิกขององคกรเกรงกลัวไมกลาแสดงความคิดเห็น โตแยงจนไมมีความคิด
ริเริ่ม ขาดขวัญกําลังใจในการพัฒนาองคกร ในสวนของผูถูกใชอํานาจจะยินยอมปฏิบัติตามหรือไมนั้น 
พบวาไมไดขึ้นอยูกับการถูกใช อํานาจโดยตรงอยางเดียวตางหากแตขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูถูกใช
อํานาจวา จะตัดสินใจเลือก พฤติกรรมปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตาม หลังจากไดพิจารณาปจจัยที่
สําคัญๆดังตอไปนี้คือ ชนิดของอํานาจ ขนาดของความพยายามในการใชอํานาจน้ัน และที่สําคัญคือ
ผลกระทบท่ีจะตามมาหลังจากการตัดสินใจเลือกพฤติกรรมโตตอบ 

 ดังนั้นผูบริหารที่ตองการมีอิทธิพลตอผูอ่ืนเพ่ือทําใหภาวะผูนํามีประสิทธิภาพยอมตองรูถึง
แหลงของอํานาจและมีทักษะในการใชอํานาจแตละชนิดไดอยางเหมาะสมกับเวลาสถานการณและท่ี
สําคัญตองมีความรับผิดชอบตอการใชอํานาจดวยทําใหผูบริหารพยายามใชอํานาจทุกชนิดที่ตนมีอยู
สรางเง่ือนไขตางๆท่ีจะทําใหมีอิทธิพลตอผูตาม เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมเปนไปตามท่ี
ตองการ 
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ความหมายของอํานาจ 

 อํานาจดูเสมือนเปนสิ่งเรนลับ แทจริงแลวก็ไมใชแตมีรูปลักษณะนามธรรมท่ีทรงพลัง บาง
ทานวาอํานาจ (power) เปนสิ่งที่ทําใหคนอ่ืนยอมรับโดยไมตอตาน ดังนั้นผูบริหารเมื่อมีอํานาจแลว
ยอมเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการในองคการน้ัน ทั้งนี้อํานาจอาจจะเปนอิทธิพลและเปน
เครื่องมือสําคัญ สําหรับการควบคุมและผลักดันการดําเนินงานตางๆ ภายในองคการใหเปนไปตาม
แนวนโยบายและวัตถุประสงคของผูบริหารและองคการ อํานาจเปนสิ่งที่บุคคลแสวงหาซ่ึงเปน
กระบวนการธรรมชาติที่มีอยูในกลุมตางๆในองคการ ซึ่งมีท้ังประโยชนและโทษ การใชอํานาจถาใชถูก
วิธีก็เกิดประโยชน แตถาใชอํานาจในทางที่ผิดก็จะกอใหเกิดความเสียหายแกผูใชไดเชนกัน การเรียนรู
เกี่ยวกับอํานาจในองคการจะชวยใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อยางไรก็ดีมีผูรูใหคํานิยามของอํานาจไวหลายๆทางดวยกัน เชน 

 เชอเมอฮอรน (Schermerhorn) ใหความหมายวา อํานาจ หมายถึง ความสามารถท่ีทําให
บุคคลอ่ืนทําบางสิ่ง บางอยางที่บุคคลน้ันตองการ หรือสามารถทําใหบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้นตามวิธีที่
บุคคลนั้นตองการใหพวกเขาทํา1 

ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ใหความหมายวา อํานาจ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะทําใหผูอื่นทําตามในส่ิงที่ตองการ2 

ยุคล (Yukl) ไดใหความหมายวา อํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
การชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลใหเปลี่ยนแลงเจตคติ หรือพฤติกรรมในทิศทางท่ีตนตองการ3 

กิฟฟนและมัวรเฮด (Griffin and Moorhead)ไดใหความหมายวา อํานาจ หมายถึง 
ความสามารถตามศักยภาพของบุคคลหรือกลุมเพ่ือดําเนินการควบคุมเหนืออีกบุคคลหน่ึงหรืออีกกลุม
หนึ่ง4 

                                                        
1 Jhon R. Schermerhorn,JR,Management,9th ed.(Asia : Jhon Wiley and 

Sons,Inc.,2008),321. 
2 Wayne K.Hoy and Cecil G.Miskel,Educational Administration (Singapore : 

McGrawHill.,2001),217. 
3 Gary A. Yukl,Leadership in Organization,6th ed.(New York : Pearson 

Prentice-Hall.,2006),148. 
4 Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : Managing 

People And Organizations,8thed.(New York : Houghton Miffin Company,2006),370-

379 
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 ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ใหความหมายของอํานาจวา หมายถึง ความสามารถในการทําให
บุคคลอ่ืนกระทําสิ่งใดส่ิงหนึ่งแมวาบุคคลนั้นจะตองการหรือไมก็ตาม อํานาจถือเปนความสัมพันธ
ระหวางคนสองคนหรือมากกวาขึ้นไป5  

 รังสรรค ประเสริฐศรี ไดใหความหมายวา อํานาจ หมายถึง ความสามารถซ่ึงบุคคล ทีมงาน 
หรือองคการ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนใหบุคคลน้ันกระทําหรือไมกระทําตามหรือ
ความสามารถซึ่งบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลในการสั่งการใหบุคคลอ่ืนกระทําในสิ่งท่ีตนเองตองการ6 

 จากความหมายของอํานาจดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา อํานาจเปนศักยภาพของบุคคลหน่ึง
ที่ชักจูงใหบุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตนตองการ นั่นคือบุคคลใด
ก็ตามเมื่อมีอํานาจมากเทาใดก็ยอมที่จะมีความสามารถในการใหผูอ่ืนยอมรับและปฏิบัติตามตนมาก
เทานั้น 

 จากการศึกษาเร่ืองอํานาจจะมีคําศัพทเขามาเกี่ยวของและตองทําความเขาใจ คือ อํานาจ
หนาที่ (Authority) ซึ่งยุลค (Yukl) ไดใหความหมายวา อํานาจหนาที่ หมายถึง สิทธิ พิเศษ 
ภาระหนาที่และหนาที่ที่เกี่ยวของกับตําแหนงโดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการหรือระบบสังคม รวมถึง
สิทธิ์ในการตัดสินใจและมีอํานาจหนาที่โดยตรงเหนือบุคคล มีสิทธิ์ที่จะรองขอและบุคคลเหลานั้นมี
หนาที่ที่จะตองเช่ือฟง 

เนตรพัณณา ยาวิราช ไดใหความหมายวา อํานาจหนาที่หมายถึง อํานาจที่ผูนํามีตามตําแหนง
อยางถูกตองตามกฎระเบียบ อํานาจหนาที่เปนอํานาจที่ใชในการบังคับบัญชาพนักงานใหปฏิบัติงาน
ตามที่ตองการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ผูนําเปนผูมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแก
พนักงานได7 

ผูนําควรมีทั้งอํานาจ (power) และอํานาจหนาที่ (Authority) จึงจะทําใหมีความเปนผูนํา
อยางสมบูรณ อํานาจและหนาที่มีความสัมพันธกันดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

 

 

                                                        
5 ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน,ทฤษฎีองคการสมัยใหม,พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ :รัตนไตร

,2549),216. 
6 รังสรรค ประเสริฐศรี,พฤติกรรมองคการ: แบบทดสอบ&การประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรม

องคการ(กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จํากัด,2548),247. 
7 เนตรพัณณา ยาวิราช,การจัดการสมัยใหม: Modern Management,พิมพครั้งที่ 7 

(กรุงเทพ : บริษัททริปเพ้ิลกรุป,2553),177.  
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แผนภูมิที่ 3 ภาพความสัมพันธระหวางอํานาจและอํานาจหนาที่ 
ที่มา : เนตรพัณณา  ยาวิราช,การจัดการสมัยใหม : Modern Management, พิมพครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ : บริษัททริปเพ้ิลกรุป, 2553), 177. 

 นอกจากอํานาจหนาที่ (Authority) แลว การศึกษาเรื่องอํานาจยังเกี่ยวของกับคําวาอิทธิพล 
(influence) ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับคําวาอํานาจอยูมาก ตามแนวคิดของธร สุนทรายุทธ ไดให
ความหมายวา อิทธิพล หมายถึง การกระทําของบุคคลหน่ึงไปมีอิทธิพลตออีกบุคคลหน่ึ งในการ
ครอบงําความคิด ทัศนคติ ใหจูงใจเกลี่ยกลอมหรือเสนอแนะ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจ 8 ดังแผนภูมิ
ตอไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

แผนภูมิที่ 4 ภาพความสัมพันธระหวางอํานาจ อิทธิพล และอํานาจหนาที่ 
ที่มา : ธร  สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา : หลักการ การประยุกต และกรณีศึกษา 
(กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ, 2553), 272. 

                                                        
8 ธร สุนทรายุทธ,การบริหารจดัการเชิงจิตวิทยา: หลักการ การประยุกต และกรณีศึกษา,

(กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ,2553),272. 

มีอํานาจหนาที่แตไมมีอํานาจ 

Authority but no power 

มีอํานาจหนาที่อยางถูกตอง
ชอบธรรมแตไมมี
ความสามารถในการทําให
พนักงานทําไดตามตองการ 

มีอํานาจหนาที่และมีอํานาจ 

Authority plus power 

มีความถูกตองชอบธรรมใน
การใชอํานาจและมี
ความสามารถในการทําให
พนักงานทําไดตามตองการ 

มีอํานาจแตไมมีอํานาจหนาที่ 
Power but no Authority 

ไมมีอํานาจหนาที่อยางถูกตองชอบ
ธรรมแตมีอํานาจและ
ความสามารถในการทําใหพนักงาน
ทําไดตามตองการ 

                         อํานาจ (Power) 

  
เคกน
ผู้นํา 

อิทธิพล(Influence) อํานาจหนาที่ (Authority) ความ 

เปนผูนํา 
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 ผูบริหารที่มีอํานาจมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ “ความเปนผูนํา” จากภาพอํานาจของ
ผูบริหารใชอิทธิพลที่ผสมกลมกลืนกับอํานาจหนาที่ที่ตนรับผิดชอบไดเปนอยางดี ซึ่งจะพบวาผูบริหาร
ที่มีอิทธิพลติดตัวมากอนที่จะดํารงตําแหนงและใชอํานาจหนาที่ไดมาก ก็แสดงวามีความเปนผูนําสูง 
ในทางตรงกันขามหากไมสามารถใชอิทธิพลได ก็ไมมีความเปนผูนํา หรือมีความเปนผูนําต่ํา9 

 

ความสําคัญของอํานาจ 

 อํานาจเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งขององคการทุกองคการ เพราะอํานาจจะเปนที่
ตองการสําหรับการริเริ่มการรวมกันเปนกลุมเปนประการแรก เพ่ือประกันความคงอยูของกลุมและทํา
ใหบรรทัดฐานของกลุมมีผลใชบังคับ ถาปราศจากอํานาจแลวองคการจะไมมีความเปนระเบียบ ยอม
ทําใหผูบริหารมีอิทธิพลไมมากพอท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆในองค การ อํานาจจึง
เปรียบเสมือนตัวยึดเหนี่ยวโครงสรางและกิจกรรมขององคการเขาไวดวยกัน เปนตัวหลักในการ
ผลักดันใหกลไกลตางๆ ภายในองคการทํางานตามปกติในทิศทางท่ีสอดคลองกับประโยชนและความ
เจริญกาวหนาขององคการ 

อํานาจที่มีอยูในตัวบุคคลในการบริหารองคการในระดับตางๆจึงมีความสําคัญและเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะหนาที่ของนักบริหารคือ การคิดริเริ่มวางแผนจัดตั้งองคการ การจูงใจให
ผู ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 10 ดังนั้นอํานาจจึงเปนเรื่องที่สําคัญระหวางความสัมพันธของ
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซึ่งขึ้นอยูกับ 1) ความยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง และ 2) การ
ลงโทษผูใตบังคับบัญชานั้นจะตองมีการพิจารณาเสียกอน เชน มีการแตงตั้งกรรมการสืบสวนหา
ขอเท็จจริง หากพบวามีมูลความผิดจริง จึงต้ังกรรมการข้ึนสอบสวนลงโทษตอไป อํานาจในโรงเรียน
นั้นเปนการบังคับบัญชาตามกฎหมายที่กําหนดไวไมไดหมายถึง อํานาจในการส่ังการหรือบังคับบัญชา
ไปเสียทุกอยาง ทั้งนี้เพราะโรงเรียนมีคนอยูหลายประเภท เชน ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ยอมไมเหมือน
องคการอ่ืนๆดังนั้นอํานาจในโรงเรียนจึงมีลักษณะแตกตางจากองคการอ่ืน11 

 

                                                        
9 ธร สุนทรายุทธ,การบริหารจดัการเชิงจิตวิทยา: หลักการ การประยุกต และกรณีศึกษา,

(กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ,2553),273. 
10 ทวีศักดิ์ พัดศรีเรือง, “การใชพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิรูป

การเรียนการสอน”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสถานศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),23. 

11 ธร สุนทรายุทธ,การบริหารจดัการเชิงจิตวิทยา: หลักการ การประยุกต และกรณีศึกษา, 
272. 
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แหลงที่มาของอํานาจ 

 การพิจารณาฐานและแหลงท่ีมาของอํานาจนั้นมักจะมีการกลาวถึงควบคูกันไป และมีความ
ใกลเคียงกันมาก ซึ่ง รอบบินส (Robbins) ไดแยกคําทั้ง 2 โดยใหความแตกตางวาแหลงท่ีมาของ
อํานาจ (sources of power) คือ แหลงหรือสิ่งท่ีทําใหมีอํานาจ สวนฐานของอํานาจ (base of 

power) คือ เคร่ืองมือในการที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน ซึ่งแหลงที่ทําใหเกิดอํานาจประกอบดวย
ตําแหนง (position) ลักษณะสวนตัวหรืออํานาจบารมี (personal characteristic) ความเชี่ยวชาญ
หรือความชํานาญ (expertise) และโอกาสในการควบคุมขอมูลขาวสาร (opportunity to control 

information) ขณะที่ฐานของอํานาจ (base of power) ประกอบดวย การบังคับหรือการลงโทษ 
(coercion)  การ ให ร า งวั ล  ( reward)  การ ดึ งดูดหรื อ โน มน า ว  (persuasion)  และความรู 
(knowledge)12 

 เชอเมอฮอรน (Schermerhorn) ไดสรุปผลจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแหลงอํานาจ 5 

แหลงไวดังนี้ 
 1. อํานาจการใหรางวัล (reward power) หมายถึง อํานาจของผูบริหารท่ีจะใหรางวัลตอบ
แทนบุคคลอ่ืนที่ยอมปฏิบัติตาม รางวัลตอบแทนดังกลาวไดแก การยกยองสรรเสริญ การข้ึนเงินเดือน 
การเล่ือนตําแหนงเปนตน ความเขมแข็งของอํานาจการใหรางวัลจะมีมากขึ้นเมื่อบุคคลรับรูวาผูมี
อํานาจจะใหรางวัลแกเขาไดจริงและโดยตรง 
 2. อํานาจการบังคับ (coercive power) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่ทําให
ผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตามเพ่ือหลีกเลี่ยงการลงโทษ โดยอาจที่มีอยู ความเขมแข็งของอํานาจการ
บังคับจะมีมากข้ึนเมื่อบุคคลรับรูวามีอํานาจมีอํานาจที่จะบังคับหรือลงโทษไดจริงและโดยตรง 
 3. อํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) หมายถึง คานิยมภายในบุคคลท่ีสั่งสมมาจน
ยอมรับวาผูมีอํานาจมีสิทธิหรืออํานาจอันชอบธรรมที่จะมีอิทธิพลเหนือตนโดยทั่วไป อํานาจตาม
กฎหมายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตําแหนงที่ผูมีอํานาจครองอยู เรียกวา อํานาจหนาที่ (authority) แตใน
บางกรณีอํานาจนี้อาจไมเกี่ยวของกับตําแหนงก็ได หากแตเกี่ยวกับความเชื่อ คานิยม และการยอมรับ
ของบุคคลนั้นที่เพ่ิมมากข้ึน 

                                                        
12 Stephen P.Robbins,Organization behavior concepts controversies and 

applications, 4th ed. (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-hill,Inc.,1989),344,อางถึง
ใน วันชัย มีชาต,ิ พฤติกรรมการบริหารองคการสาธารณะ(สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2551),225-226. 
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 4. อํานาจอางอิง (referent power) หมายถึง คุณลักษณะท่ีผูมีอํานาจเปนที่ชื่นชมของ
บุคคลจนประสงคที่จะมีลักษณะเชนนั้นบาง ความเขมแข็งของอํานาจอางอิงจะมีมากขึ้นตามความชื่น
ชมหรือความอยากเปนเหมือนผูมีอํานาจของบุคคลนั้นเพ่ิมมากข้ึน 

 5. อํานาจเชี่ยวชาญ (expert power) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ  มีทักษะ และมีความรู จนเปนที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่ วไป อํานาจเชนนี้ ทําให
ผูใตบังคับบัญชายอมทําตามเพราะเช่ือวาผูบริหารมีความรูความสามารถเหนือตน13 

 ยุคล (Yukl) ไดแบงอํานาจออกเปน 2 สวน คือ 1) อํานาจสวนบุคคล (personal power) 
ประกอบดวยอํานาจ 2 รูปแบบ คือ อํานาจอางอิง (referent power) และอํานาจเชี่ยวชาญ (expert 

power) 2) อํานาจโดยตําแหนง (position power) ประกอบดวยอํานาจ 5 รูปแบบ คือ อํานาจตาม
กฎหมาย (legitimate power) อํานาจการใหรางวัล (reward power) อํานาจการบังคับ (coercive 

power) อํานาจขอมูลขาวสาร (information power) และอํานาจในการควบคุมสภาวะแวดลอม 
(ecological power)14 ดังปรากฏในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แหลงที่มาของอํานาจ 
 

อํานาจจากตําแหนง (position power) อํานาจสวนบุคคล (personal power) 
อํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) 
อํานาจการใหรางวัล (reward power) 
อํานาจการบังคับ (coercive power) 
อํานาจขอมูลขาวสาร (information power) 
อํานาจในการควบคุมสภาวะแวดลอม (ecological 
power) 
 

อํานาจอางอิง (referent power) 
อํานาจเชี่ยวชาญ (expert power) 

 

ที่มา : Gary A. Yukl, Leadership in Organization, 6th ed.(New York : Pearson Prentice – 

Hall.,2006), 151. 

                                                        
13

 Jhon R. Schermerhorn,JR,Management,9th ed.(Asia : Jhon Wiley and 

Sons,Inc.,2008),321-323. 
14 Gary A. Yukl,Leadership in Organization,6th ed.(New York : Pearson 

Prentice-Hall.,2006), 150-151.  
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 รังสรรค  ประเสริฐศรี ไดใหความหมายวา แหลงที่มาของอํานาจหมายถึงสิ่งท่ีผูนําใชเพ่ือให
ตนเองมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน15 แหลงที่มาของอํานาจอาจสรุปไดเปน 2 แหลง ดังนี้ 
 1. แหลงขององคการ (organizational sources) อํานาจตามตําแหนงหนาที่ (position 

power) หมายถึง  อํานาจที่ตั้ งอยูบนพ้ืนฐานของตําแหนงหนา ท่ีตามโครงสรางในองคการ 
ประกอบดวย 1.1) อํานาจที่เกิดจากการใหรางวัลหรืออํานาจที่เกิดจากการใหคุณ (reward power) 
เปนอํานาจซึ่งเกิดจากการท่ีผูบริหารมีความสามารถที่จะใหรางวัลภายนอกและรางวัลภายใน เพ่ือ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 1.2) อํานาจที่เกิดจากการลงโทษ (coercive power) เปน
อํานาจซึ่งเกิดจากการท่ีผูบริหารมีความสามารถที่จะละเวนการใหรางวัลหรือลงโทษ เพ่ือควบคุมหรือ
มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 1.3) อํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) เปนอํานาจของบุคคลซึ่ง
เกิดจากตําแหนงหนาที่ตามสายการบังคับบัญชาท่ีเปนทางการขององคการ1.4) อํานาจตาม
กระบวนการ (process power) เปนอํานาจซึ่งเกิดจากการควบคุมวิธีการตางๆของการผลิตและ
วิธีการวิเคราะหเรื่องใดเรื่องหน่ึง 1.5) อํานาจที่เกิดจากการมีขอมูลขาวสาร (information power) 
เปนอํานาจซึ่งเกิดจากการเขาถึงและควบคุมขอมูลขาวสารสนเทศที่สําคัญ 1.6) อํานาจในการเปน
ตัวแทน (representative power) เปนอํานาจซึ่งเกิดจากการไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการให
เปนตัวแทนองคการ ซึ่งมีศักยภาพและอํานาจ 

 2. แหลงของสวนบุคคล (individual sources) อํานาจสวนบุคคล (personal power) 
หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลที่สามารถมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ทําใหบุคคลอ่ืนกระทําตามหรือเห็น
คลอยตามได อํานาจสวนบุคคลเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการบริหารธุรกิจเปนไปดวยดีประกอบดวย 
2.1) อํานาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ (expert power) เปนอํานาจซึ่งเกิดจากการมีทักษะ ความรู 
และความชํานาญเฉพาะดานที่เหนือกวาในสาขาใดสาขาหน่ึง และเปนที่ยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 2.2) 
อํานาจที่เกิดจากการจูงใจตามเหตุผล (rational persuasion power) เปนอํานาจซึ่งเกิดจากการที่
บุคคลมีความสามารถในการใชเหตุผลในการจูงใจเก่ียวกับผลลัพธที่คาดหวัง โดยแสดงวิธีการซ่ึงให
บรรลุเปาหมายน้ัน เพ่ือใหคนอ่ืนเห็นคลอยตามหรือปฏิบัติตาม 2.3) อํานาจที่เกิดจากการอางอิง 
(referent power) เปนอํานาจซึ่งเกิดจากลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งเปนที่พึงพอใจขิงบุคคลอ่ืน ทํา
ใหบุคคลอ่ืนปรารถนาจะเปนเหมือนบุคคลนั้นหรือยอมทําตามบุคคลนั้นดวยความเคารพและพึง
พอใจ16 

 

                                                        
15 รังสรรค ประเสริฐศรี,พฤติกรรมองคการ: แบบทดสอบ & การประยุกตใชทฤษฎี

พฤติกรรมองคการ, 249 
16 เรื่องเดียวกัน,249-252 
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อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
 อํานาจของผูบริหารมีความสําคัญตอองคการอยางยิ่ง เพราะอํานาจอาจกอใหเกิดทั้งผลดีและ
ผลเสีย แตผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองใชอํานาจหนาที่ อิทธิพลและกุศลบาย เพ่ือชวยใหองคการ
และบุคลากรในองคการปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว และชวยใหความตองการของสมาชิก
ไดรับการตอบสนอง17 ดังนั้นผูบริหารจึงตระหนักถึงความเขาใจและบริหารในเรื่องอํานาจไดดี ทั้งนี้
เพราะการใชอํานาจอยางผิดๆ ใชฟุมเฟอยหรือละเวนการใชอํานาจในบางจุดจะทําใหเกิดความขัดแยง
และขอบาดหมางในหนวยงานได 
 การบริหารสถานศึกษา ผูบริหารควรจะสํานึกเสมอวา ผูบริหารสถานศึกษากับครูอาจารย
เทานั้นที่ถือวามีความรูเฉพาะในทางวิชาชีพโดยตรง คือ การใหการศึกษา การทํางานในสถานศึกษา
ตางกับการทํางานในองคการอ่ืนตรงท่ีวา ครูอาจารยเปนบุคคลหลัก มีเสรีภาพในการทํางาน หางจาก
การควบคุมโดยใกลชิด ไมมีผูบริหารระดับรองที่ลดหลั่นกันลงมาเพ่ือควบคุมดูแลอยางใกลชิดเหมือน
ในองคการ อ่ืนๆ  การบั งคับบัญชาเปนไปอยางหลวมๆถือว า เปน  “ผู ร วมงาน” มากกวา 
“ผูบังคับบัญชา” กับ “ผูใตบังคับบัญชา” 

 อํานาจมีมากมายหลายแหง เมื่อบุคคลไดสะสมอํานาจจากแหลงตางๆมาไวในตัวเองแลว มิได
หมายความวาจะมีอํานาจเสมอไป ทั้งนี้เพราะการใชอํานาจท่ีแทจริงเกิดขึ้นจากการยอมรับของผูถูกใช
อํานาจมากกวา และวิธีการท่ีจะทําใหบังเกิดผลแหงการใชอํานาจข้ึนเต็มที่นั้น ขึ้นอยูกับอํานาจของ
ผูใชที่จะตองยึดวิธีการใชอํานาจตามสถานการณ (Contingency approach) ซึ่งมีหลักการดังนี้ 1) 
เลือกใชใหถูกคนในองคการตางๆนั้น ประกอบไปดวยบุคคลหลายประเภท หลายแนวคิด หลายความ
ตองการ ผูบริหารตองใชสติปญญาอยางมากในการจําแนกวาคนใดชอบอะไรและชอบแบไหน 2) 
เลือกใชใหถูกกาลเวลา ความตองการของคนนั้นบางครั้งก็ขึ้นอยูกับเวลา วันนี้ตองการแบบน้ี พรุงนี้
อาจตองการอีกอยางหนึ่ง ผูบริหารตองรูวา อํานาจชนิดนั้นตองใชเวลาใดจึงจะไดผล และ 3) เลือกใช
ใหถูกสถานท่ี การเลือกใชการใชพลังอํานาจตองคํานึงถึงสถานที่เปนสําคัญ เพราะอํานาจชนิดหนึ่ง
อาจจะใชไดผลเฉพาะที่หนึ่ง แตอาจไมไดผลสําหรับอีกที่หนึ่ง18 

 กลาวโดยสรุป อํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอาจกอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอ
สถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรจะตระหนักและทําความเขาใจใน
เรื่องการใชอํานาจใหดี ทั้งน้ีเพราะการใชอํานาจอยางไมระมัดระวัง ไมรอบคอบหรือละเวนไมใช

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

1974),91-92. 
18 รสสุคนธ พหลเทพ,อํานาจในสถาบันอุดมศึกษา(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

,2549),69-70. 
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อํานาจในบางกรณี จะทําใหเกิดความขัดแยง บาดหมาง หรือเกิดอุปสรรคตางๆ ตอการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานตางๆได 
 

การสรางอํานาจ 

 การสรางอํานาจเปนกระบวนการที่ผูบริหารชวยทําใหบุคคลอ่ืนมีอํานาจ เพ่ือที่จะสราง
อิทธิพลตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในองคการ ผูบริหารท่ีดีจะตองรูจักใหอํานาจแกบุคคลอ่ืนๆในหลายๆวิธี 
เชน การใหขอมูลขาวสาร ใหความรับผิดชอบ ใหอํานาจหนาที่และความไววางใจ ( trust) ในการ
ตัดสินใจและดําเนินการไดอยางอิสระในเร่ืองท่ีเปนความชํานาญของบุคคลน้ันๆ เปนตน ตามหลักการ
เมื่อคนเรารูสึกวามีอํานาจเพิ่มข้ึนที่จะทําการใดๆ ยอมทําใหคนนั้นมีความผูกพันที่จะทํางานใหออกมา
ดี ดังนั้นในการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารจะตองพยายาม
ผลักดันอํานาจของผูบริหารและความผูกพันตอความสําเร็จของงาน ลงไปสูบุคลากรในทุกระดับของ
องคการ 
 เชอเมอฮอรน (Schermerhorn) ไดสรุปวิธีการสรางอํานาจแกบุคคลดังนี้ 1)ใหพนักงานมี
โอกาสเลือกงานที่จะทําและวิธีการที่จะทํางานน้ัน 2) สรางบรรยากาศแหงความรวมมือ การแบงปน
ขอมูล การวิพากษและการสรางเปาหมายรวมกัน 3) กระตุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม ตัดสินใจและ
ใชความสามารถท่ีมีอยู 4) เมื่อมีปญหาเกิดข้ึน ใหโอกาสแกพนักงานเสนอความคิดเห็นในปญหาพรอม
เสนอแนะทางออก 5) ใหเสรีภาพแกพนักงานในการทํางาน ความคิดและขอเสนอแนะ 6) เสริมสราง
ความมั่นใจใหแกพนักงานดวยการชื่นชมในความสําเร็จและเรงเราใหทําดียิ่งๆขึ้น19 

 การสรางอํานาจใหแกบุคคลกอใหเกิดผลดีหลายประการ ดังคํากลาวของภารดี อนันตนาวีวา 
1) ทําใหบุคลากรรูสึกตนเองเปนผูใหญมากขึ้น ไดคิดและตัดสินใจดวยตนเอง 2) ผูบริหารท่ีสราง
อํานาจแกบุคลากรหรือใหอํานาจแกบุคลากรไปกลับมีอํานาจเหนือบุคลากรมากขึ้น ไมใชมีอํานาจ
ลดลงเพราะผูบริหารสามารถสรางความผูกพันที่บุคลากรคนนั้นจะมีตองานไดมากขึ้น บุคลกรท่ีได
อํานาจไปจะยิ่งชื่นชมและศรัทธาในตัวผูบริหารมากข้ึน เปนการเพ่ิมอํานาจอางอิง (referent power) 
ใหแกผูบริหารได20 

 

 

                                                        
19 Jhon R. Schermerhorn,JR,Management,9th ed.(Asia : Jhon Wiley and 

Sons,Inc.,2008), 342. 
20 ภารดี อนันตนาวี,หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารสถานศึกษา(กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมนตรี จํากัด,2551),82 
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การเสื่อมของอํานาจ 

 อํานาจเปนเรื่องของการรับรู (percertion) ของบุคคลอ่ืนที่มีตอผูมีอํานาจมากกวาการแสดง
อํานาจ ฉะนั้น ผูบริหารจะมีอํานาจแบบใดมากนอยเพียงใดจึงขึ้นอยูกับการยอมรับของผูอยูใตบังคับ
บัญชาเปนประการสําคัญ เมื่อใดที่ผูบริหารไมสามารถใชอํานาจในการชักจูงผูอยู ใตบังคับบัญชายอม
แสดงใหเห็นวา อํานาจของผูบริหารไดเสื่อมถอยลงไปแลวนั่นเอง แตเนื่องดวยเหตุผลจําเปนที่ผูบริหาร
ตองมีอํานาจหลายๆอยาง เพ่ือสนับสนุนใหใชแบบภาวะผูนําไดทุกแบบแตหากผูบริหารไมรูจักใช
อํานาจในทางที่ถูกที่ควร หรือละเลยการใชอํานาจ ในที่สุดผูบริหารจะสูญเสียอํานาจนั้นไปโดยสิ้นเชิง 
ซึ่งการสูญเสียอํานาจนั้นแยกตามอํานาจตางๆไดดังนี้ 
 1. อํานาจการบังคับ หากผูบริหารเพียงแตขูวาจะลงโทษแตไมเคยลงโทษจริงๆ ถาเปนเชนนี้
บอยๆ ผูอยูใตบังคับบัญชาจะไมกลัวเกรงตอการขูเชนนั้น เพราะเขาเรียนรูหรือรู สึกวาผูบริหารไมมี
อํานาจในการลงโทษอยางแทจริง ในคราวตอไปเขาจะไมเชื่อถือในอํานาจการบังคับและลงโทษของ
ผูบริหารอีกตอไป 

 2. อํานาจอางอิง การที่ผูบริหารอางอํานาจของบุคคลอ่ืนมาสนับสนุนการใชแบบภาวะผูนํา
ของตน เพื่อการส่ังการผูอยูใตบังคับบัญชานั้น หากอํานาจของบุคคลอ่ืนนั้นไมมีอิทธิพลเพียงพอ หรือ
เปนการกลาวอางลอยๆ ปราศขากความจริงหรือไมสามารถใหคุณใหโทษตอการปฏิบัติงานแลว คราว
ตอไปผูบริหารก็ไมสามารถใชอํานาจอางอิงบุคคลนั้นอีกเพราะผูอยูใตบังคับบัญชาไมเชื่อถือหรือเกรง
กลัว 
 3. อํานาจการใหรางวัล ผูบริหารท่ีชมเชยหรือใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาทุกคนไมวาผลงาน
ของเขาจะดีหรือไม คําชมเชยและรางวัลจะไมมีความหมายในการจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานดีขึ้น หากเปนเชนนี้แสดงวาผูบริหารปลอยใหอํานาจในการบําเหน็จรางวัลของตนเส่ือมลง
ไป ฉะนั้น ผูบริหารจึงตองเลือกใหรางวัลเฉพาะพฤติกรรมหรือผลงานที่ดีเทานั้น นอกจากนี้ผูบริหาร
จะตองรูจักเลือกชนิดของรางวัลให เหมาะสมกับระดับความตองการของผูอยูใตบังคับบัญชาใน
ขณะนั้นดวย 

 4. อํานาจตามกฎหมาย อํานาจตามกฎหมายเอ้ืออํานวยใหผูบริหารสามารถวินิจฉัยสั่งการได 
แตหากการวินิจฉัยสั่งการผิดพลาดบอยครั้งหรือวินิจฉัยแลวไมเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานหรือทําให
การทํางานสับสน ผูอยูใตบังคับบัญชาจะไมเชื่อถือ ศรัทธา ในคําวินิจฉัยของผูบริหารเม่ือเปนเชนนี้เขา
อาจจะไมขอใหผูบริหารชวยตัดสินใจส่ังการอีก ซึ่งแสดงวาผูบริหารไดสูญเสียอํานาจตามกฎหมายไป
แลว 
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5. อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจนี้จะเสื่อมถอยลงไปหากผูบริหารไมแสวงหาความรู ใหมๆ 
มาเพ่ิมเติมใหทันสมัยอยูเสมอ เพราะหากผูอยูใตบังคับบัญชาแสวงหาความรูสิ่งที่เขาตองการดวย
ตนเองและเขาจะไมมาหารือจากผูบริหาร แสดงวาผูบริหารไดสูญเสียอํานาจดังกลาวไปแลว21 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของกิฟฟน และ มัวรเฮด  
 อํานาจในองคกร  เปนแรงผลักดันที่สําคัญที่เกิดขึ้นในองคกรหรือหนวยงาน  อีกทั้งยังเปน
สวนสําคัญที่เกี่ยวของกับความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร  โดยธรรมชาติของอํานาจจะถูก
นิยามไวหลายรูปแบบ  ซึ่งโดยท่ัวไปเราจะนิยามคําวา  “อํานาจ”  คือ  ความสามารถตามศักยภาพ
ของบุคคลหรือกลุม  เพ่ือใชในการดําเนินการควบคุมบุคคลอ่ืน  หรือกลุมอ่ืน  ๆ  ซึ่งหากมีอํานาจมาก
หรือความสามารถในการควบคุมมากเทาใด  จะสงผลตอความสัมพันธที่เปนพ้ืนฐานของอํานาจนั้น  
ดังนั้น  อํานาจจะตองอยูบนความคิดในเชิงการมีอิทธิพลอยางสูงสุด  การมีอํานาจในเง่ือนไขของ
ศักยภาพ  จะสามารถควบคุมบุคคลอ่ืนได  แตเราเลือกที่จะไมใชอํานาจนั้น  อยางไรก็ตามการมี
ศักยภาพอยางงายนั้น  จะมีอิทธิพลมากพอท่ีจะสงผลตอตัวบุคคล  เราจึงควรตระหนักวาอํานาจจะอยู
ในตัวของบุคคล  เชน  ผูจัดการและผูนําอยางไมเปนทางการ  เปนตน  กลุมทางการ  เชน  หนวยงาน  
แผนก  และกรรมการ  เปนตน  และในกลุมไมเปนทางการ   เชน  คณะบุคคล  เปนตน    สรุปไดวา  
อํานาจที่เกิดข้ึนในองคกร  มีหลายประเภทข้ึนอยูกับการใชอํานาจและตําแหนงกับอํานาจสวนบุคคล
ตามแนวความคิดของกิฟฟนและมัวรเฮด (Giffin  and  Moorhead)  ดังตารางรูปแบบของอํานาจ
ตอไปน้ี 
ตารางที่ 2  รูปแบบทั่วไปของอํานาจตามแนวคิดของกิฟฟนและ มัวรเฮด   
อํานาจตามกฎหมาย อํานาจที่ยินยอมโดยตําแหนงของคนในองคกร 
อํานาจการใหรางวัล อํานาจที่เกิดข้ึนเมื่อคนหน่ึงควบคุมรางวัลซึ่งมีคุณคากับอีกคนหนึ่ง 
อํานาจโดยการบังคับ อํานาจที่เกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งมีความสามารถที่จะลงโทษหรือใชกําลังหรือทํา

อันตรายทางจิตวิทยาตอคนอ่ืนๆ 

อํานาจโดยผูเชี่ยวชาญ อํานาจที่เกิดข้ึนเมื่อคนหน่ึงควบคุมขอมูลซึ่งมีคุณคาตอคนอื่น 

อํานาจการอางอิง อํานาจที่เกิดข้ึนเมื่อคนหน่ึงตองการที่จะเหมือนหรือเลียนแบบคนอ่ืน 

อํานาจโดยตําแหนง อํานาจที่อาศัยโดยตําแหนง ไมวาใครก็ตามท่ีเขามาดํารงตําแหนงนั้น 

อํานาจโดยสวนบุคคล อํานาจที่อาศัยในตัวบุคคล ไมวาตําแหนงไหนที่เขาทํา 
ที่มา : Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : Managing 

People And Organizations,8thed.(New York : Houghton Miffin Company ,2006),370-7 

                                                        
21 ทวีศักดิ์ พัดศรีเมือง, “การใชพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิรูป

การเรียนการสอน”,43-44. 
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1. อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) (X1)  เปนอํานาจพ้ืนฐานของผูดํารงตําแหนง 
ซึ่งเปนอํานาจตามกฎหมายที่อยูเหนือผูใตบังคับบัญชาและตองปฏิบัติอยางเขมงวด เมื่อตําแหนงย่ิง
สูงขึ้นอํานาจตามกฎหมายจะมีแนวโนมที่เพ่ิมมากข้ึน 

    2. อํานาจการใหรางวัล (Reward Power) (X2) เปนอํานาจและความสามารถของผูนํา
องคกรที่จะใหรางวัล บําเหน็จความดีความชอบแกบุคคล สําหรับความสํา เร็จของงาน ซึ่งเชื่อวาการ
ปฏิบัติตามจะนําไปสูการไดรับรางวัลดวยวิธีการข้ึนเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการไดรับ
มอบหมายงานซึ่งผูนําหรือผูบริหารจะใชอํานาจการใหรางวัลตามความพึงพอใจและการบรรลุ
ความสําเร็จ 

3. อํานาจโดยการบังคับ (Coercive Power) (X3) เปนอํานาจของผูบริหารที่มีความสามารถ
ที่จะลงโทษซ่ึงผูบริหารจะใชอํานาจการบังคับใหผูใตบังคับบัญชายินยอมปฏิบัติตาม โดยมีพ้ืนฐานมา
จากความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ ความบกพรองในหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาและอํานาจการ
บังคับนี้จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับคานิยมหรือวัฒนธรรมขององคกรน้ัน 

4. อํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) (X4)  เปนอํานาจที่เกิดจากทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ การมีความรูของผูบริหาร ที่ใชในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญและแกปญหาตางๆ หรือให
คําปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาในงานท่ีเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญนั้น  ทําใหเปนท่ียอมรับของ
ผูใตบังคับบัญชา 

 5. อํานาจอางอิง (Referent Power) (X5) เปนอํานาจที่อยูบนพ้ืนฐานของคุณลักษณะ
สวนตัวของผูนํา เปนคุณลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลของผูบริหาร ทําใหเปนที่นับถือ ชื่นชม ของผูอ่ืน 
หรือผูใตบังคับบัญชา อันเนื่องมาจากบุคลิกภาพ การนับถือยกยอง ซึ่งมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา 

  6. อํานาจโดยตําแหนง (Position Power) (X6)  เปนอํานาจภายในตําแหนงหนาที่ ไดแก 
อํานาจโดยกฎหมาย การใหรางวัล และการบังคับ โดยจะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
ตําแหนงนั้นๆซึ่งผูบริหารองคกร ไมสามารถสั่งใหบุคคลปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขตหรืออํานาจ
โดยตําแหนงของบุคคลนั้นได 
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7. อํานาจสวนบุคคล (Personal Power) (X7)  เปนอํานาจที่อยูกับบุคคลนั้น ไมขึ้นกับ
ตําแหนงหนาที่ในองคกรซึ่งเกิดจาก อํานาจอางอิง เชี่ยวชาญการบังคับและอํานาจการใหรางวัล 
อํานาจสวนบุคคลนี้สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติหนาที่ไดดีกวาอํานาจ
โดยบังคับ22 

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ตั้งอยู เลขท่ี 7/1 ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
โรงเรียนหัวหินวิทยาคมเปนหนวยงานที่อยูในกํากับดูแลของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 10 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

1 จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผน 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความตองการของทองถิ่นและชุมชน 

2 จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาภายใตคําสั่ง 
มอบอํานาจ 

3 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  รวมทั้งปกครองดูแล  บํารุงรักษา ใช และจัดหา 
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา 

4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ 
ตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 

5 จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งรายงานผลการประเมินตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6 จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนที่เหมาะสมและสงเสริม 
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

7 จัดทําแผนอัตรากําลัง  บริหารงานบุคคล  พัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การสงเสริมวินัย และการดําเนินการทางวินัยกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 

                                                        
 22 Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : Managing 

People And Organizations,8thed.(New York : Houghton Miffin Company ,2006),370-

379 
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8 ศึกษา วิเคราะห  วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
9 กํากับ  ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา  แผนงานและ 

โครงการของสถานศึกษา 
10 สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนและสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนในชุมชนและ

ทองถ่ิน 
11 ออกระเบียบขอบังคับประกาศ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
12 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

วิสัยทัศน 

   ภายในป 2557 นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาคมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มี
คุณธรรม จริยธรรม  สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี  
กีฬา  มีจิตสาธารณะและอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข  ทุกภาคสวนรวมบริหารจัดการศึกษา                             
 

พันธกิจ  

1.   สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. พัฒนาผูเรียนใหอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข   
5. สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และองคกรเครือขายทั้งในระดับทองถิ่น 

ระดับชาติ                        
เปาหมาย 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8  กลุมสาระการเรียนรูระดับดี รอยละ 75    
2. นักเรียนมีคุณธรรม – จริยธรรม  รอยละ 80 
3. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู รอยละ 80 
4. นักเรียนสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข รอยละ 80 
5. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รอยละ 80 

 
กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

2. มีความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง  ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
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4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษา 6 คน 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ฝายบริหาร 4 ฝาย  4 คน
ครู 26 คน  นักเรียน 615 คน โดยมีการแบงโครงสรางภายในเปน 4 ฝาย คือ ฝายบริหารงานวิชาการ 
ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหารงานทั่วไป 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 , 

เอกสารรายงานขอมูลสถานศึกษาปการศึกษา 2556 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
งานวิจัยในประเทศ 

 กษิภณ ชินวงศ ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจาก
มากไปนอยดังน้ี อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง อํานาจเชี่ยวชาญ อํานาจการใหรางวัล และ
อํานาจการบังคับ 2) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน มีการใชอํานาจในการบริหารโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการใชอํานาจดานการบังคับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุร ีเขต 3 ที่บริหารโรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ มีการใชอํานาจในการบริหารโดยรวม 
และรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0524 

 เจริญชัย บรรเลงรมย ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการใชอํานาจโดยรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนที่วุฒิการศึกษา
ตางกันและบริหารงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีพฤติกรรมการใชอํานาจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณการบริหารงานตางกันมีพฤติกรรม
การใชอํานาจไมแตกตางกัน25 

 สถิต จงสมจินต ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเห็นและความตองการของนักการภารโรงในการใช
อํานาจของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ความเห็นและความตองการของนักการภารโรงในการ
ใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ความเห็นและความตองการของนักการ
ภารโรง ในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมรายดานไมมีความแตกตางกันความคิดเห็น
                                                        

24 กษิภณ ชินวงศ, “การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา,2550), ง. 

25 เจริญชัย บรรเลงรมย, “ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,2550), ง. 
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ที่นักการภารโรงตองการใหผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติพบวาผูบริหารโรงเรียนควรจะมีการพิจารณาความ
ดีความชอบอยางยุติธรรม ดูแลใหนักการภารโรงปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบมีการมอบหมายงานท้ังที่
เปนลายลักษณอักษรและวาจา ตองมีการใหคําปรึกษาแนะนําไดตลอดเวลามีการจัดประชุมสัมมนา
และศึกษาดูงานและควรใหนักการภารโรงแสดงความคิดเห็นบางตามสมควร26 

ทิพวรรณ แสงทับทิม ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารท่ีสงผลตอขวัญของครูใน
สถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับจากมากไปนอยพบวาผูบริหารใชอํานาจการ
บังคับอยูในลําดับสูงสุด รองลงมาอํานาจอางอิง อํานาจเชี่ยวชาญ อํานาจตามกฎหมาย และอํานาจ
การใหรางวัล เปนลําดับสุดทาย27 

ชานน ตรงดี ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารกับ
แรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย 
ผลการวิจัยสรุปวา การใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีเพศ ขนาดโรงเรียน และประสบการณตางกัน มีการ
รับรูการใชอํานาจของผูบริหารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และการใชอํานาจของผูบริหารมี
ความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับตํ่า อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0128 

 ศิรินรัตน ปญญาวงศ ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 พบวา 1) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนตามความเห็นของ
ขาราชการครูโดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ผูบริหารโรงเรียนใช

                                                        
26

 สถิต จงสมจินต, “ความเห็นและความตองการของนักการภารโรง ในการใชอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียน” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),66. 

27 ทิพวรรณ แสงทับทิม, “การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา
เอกชน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547),67. 

28 ชานน ตรงดี, “ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย” (วิทยานิพนธปริญญาครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,2551), ง. 
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อํานาจอางอิงมากที่สุด 2) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนตามความเห็นของขาราชการครู จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน พบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 3) ) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนตามความเห็นของขาราชการครู จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ดานอํานาจการใหรางวัล ไมแตกตางกัน แตการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนดาน
อํานาจการบังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง อํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางมีการใชอํานาจ
มากกวาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ 4) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนโดยรวม มี
ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .0129 

 ปรีชา ศิริสมบูรณเวช ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ผลการวิจัยพบวา การใชพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานในภาพ
รวมอยูในระดับมาก การใชพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานที่มีขนาดตางกันมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 ในโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญและ
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ โดยผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใชพลังอํานาจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญตามลําดับ การใชพลัง
อํานาจของผูบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานตามแนวคิดเห็นของผูใหขอมูลที่มีสถานภาพ
ตางกัน ในกลุมผูบริหารโรงเรียนมีการใชพลังอํานาจมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และกลุมครูผูสอนตามลําดับ30 
 ไพฑูรย ลอยแกว ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก การใช
อํานาจโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา และครู โดยภาพรวมไมมีความ

                                                        
29 ศิรินรัตน ปญญาวงศ, “การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 1-7” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา,2552), ง. 

30 กาญจนา มังคละคีรี, “องคประกอบของการทํางานเปนทีมที่สงผลประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม,2552), ง. 
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แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การใชอํานาจการใหรางวัล และการใชอํานาจตาม
กฎหมายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0531 

 ทวีป  แสงจันทร ไดศึกษา การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู
ในระดับมาก การใชอํานาจของผูบริหารดานอํานาจการใหรางวัล สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ราชบุรี โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ32 

 วราภรณ พรหมรัตน ไดศึกษาการวิจัยเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานโดยรวมอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบการใชอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศและ
ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และการใชอํานาจของ
ผูบริหารมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0133 

 สุพรรณ  แกวกัณหาไดศึกษาถึงการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบาง
ละมุง  จังหวัดชลบุรี  พบวา  การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  ไดแก  อํานาจความเชี่ยวชาญ  อํานาจการใหรางวัล  อํานาจ

                                                        
31 ไพฑูรย ลอยแกว, “การใชอํานาจผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547),54. 

32 ทวีป แสงจันทร, “การใชอํานาจของผูบริหารท่ีสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549),84. 

33 วราภรณ พรหมรัตน, “การใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3” (งานนิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา,2554),ง. 
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ตามกฎหมาย และอยูในระดับปานกลาง  คือ  อํานาจการบังคับ    และตามความคิดเห็นของผู
ปฏิบัติการสอน  จําแนกตามเพศ  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ34 

  ชนิดา  อินตะปญญา ไดศึกษาเร่ือง  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อําเภอเมืองเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา  ผูชวยผูบริหาร เห็นวาผูบริหารไดใชอํานาจตามกฎหมายใน
การบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด  ฐานอํานาจในการลงโทษนอยท่ีสุด สําหรับครูผูสอน เห็นวาผูบริหาร
ไดใชอํานาจตามกฎหมายมากท่ีสุด  สวนฐานอํานาจในการลงโทษนอยที่สุด  เมื่อเปรียบความคิดเห็น
ของผูชวยผูบริหารและครูผูสอนตอสภาพและปญหาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ไม
แตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน35 

 ชัชชน  ทองแยม ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ทั้งในภาพรวมและรายดาน ความพึงพอใจของครูตอการใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียน  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก36 

 พิกุล ดีพิจารณ ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน   ในเขตภาคตะวันออก  พบวา  การใชอํานาจของผูบริหารและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู   จําแนกตามเพศ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 การใชอํานาจ

                                                        
34สุพรรณ  แกวกัณหา,” การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษา  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เขต 3”,วิทยานิพนธปริญญาศึกษาสตรมหา
บัณฑิต( สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา), 2547,หนา 53. 

35ชนิดา  อินตะปญญา “การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”วิทยานิพนธ
ปริญญา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2547,หนา58. 

36ชัชชน  ทองแยม, “การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
กับความ พึงพอใจของครู  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี”  วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี), 2547.หนา 74. 
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ของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  ในเขต
ภาคตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.0537 

 ศุภชัย  ถาม่ังมี ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากลุมทับเทวา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก  ผูบริหารทุกคน
มีการใชอํานาจระดับมากทุกคน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ปรากฏวาการใชอํานาจดานอํานาจ
กฎหมายอยูในระดับมากเปนอันดับแรก   รองลงมาคือ ดานอํานาจการใหรางวัล และดานอํานาจ
เชี่ยวชาญตามลําดับ  เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของครู  จําแนกตามเพศและประสบการณ
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ38 

 ไสว   พังคะบุตร ไดศึกษาเร่ือง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 4  ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 4 อยูในระดับมาก ทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน โดยดานที่มีการใชอํานาจสูงสุดคือ ดานอํานาจขาวสาร  รองลงมาคือ ดาน
อํานาจการใหรางวัล  สวนดานที่มีอํานาจตํ่าสุด คือ อํานาจการบังคับ  ปญหาการใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 4 อยูในระดับนอย
ทั้งในภาพรวมและรายดาน  โดยดานที่มีปญหาสูงสุด คือ ดานอํานาจการบังคับ  รองลงมา คือ ดาน
อํานาจขาวสาร สวนดานที่มีปญหาต่ําสุด คือ ดานอํานาจการใหรางวัล  ผลการเปรียบเทียบสภาพการ
ใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยผูบริหารสถานศึกษา
เห็นวามีสภาพการปฏิบัติสูงกวาครูผูสอน  ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0139   

                                                        
37พิกุล  ดีพิจารณ,”การใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวันออก”,วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ( สาขาการ
บริหารการศึกษา:  มหาวิทยาลัยบูรพา),  2548,91. 

38ศุภชัย  ถามั่งมี,”การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากลุมทับเทวา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต 2.”วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา),  2551. 

39ไสว   พังคะบุตร,“การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 4”.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา การ
บริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอีสาน,  2553. 
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งานวิจัยตางประเทศ 

 อีลเลียต (Elliot) ไดศึกษาเก่ียวกับอํานาจผูบริหาร และการสนับสนุน(เลื่อนตําแหนง)การวิจัย
ครั้งนี้พบวา ความคลายคลึงที่มากข้ึนในการใชอํานาจที่มีอยูระหวางผูซึ่งไดรับการสนับสนุนและบุคคล
ซึ่งตัดสินใจวาใครไดรับการสนับสนุน ผูบริหารท่ีไดรับการสนับสนุนก็คลายกันกับผูมี อํานาจในการ
ตัดสินใจในการใชอํานาจทุกชนิด พรอมกับขอยกเวนของอํานาจแบบเชี่ยวชาญ ไมมีผูบริหารใดที่ไมรับ
การสนับสนุนแตกตางจากกลุมเพ่ือนซึ่งไดรับการสนับสนุนและผูมีอํานาจตัดสินใจในการใชอํานาจ
ตามตัวบทกฎหมาย ผูบริหารท่ีไดรับการสนับสนุนและผูมีอํานาจในการตัดสินใจยังไดแสดงตนเองวา 
ใชรูปแบบการใชอํานาจทั้งหมดถี่มากกวาผูบริหารที่ไมไดรับการสนับสนุนใชผูบริหารที่ไดรับการ
สนับสนุนดานงาน ความแตกตางในการใชอํานาจขึ้นอยูกับเพศ สตรีจะใชอิทธิพลและอํานาจแฝง
เดนชัดกวากลุมบุรุษเพศ บุรุษจะใชการบังคับขูเข็ญและอํานาจตามตัวบทกฎหมายเดนชัดกวาสตรี ไม
มีขอแตกตางระหวางเพศท่ีพบในการใชรางวัลและอํานาจแบบเช่ียวชาญ ผูตัดสินใจยังมีความแตกตาง
เรื่องเพศอีกดวย พรอมกับมีบุรุษสนับสนุนการใชการขูเข็ญบังคับและอํานาจตามกฎหมายเดนชัดกวา
ฝายหญิง อยางไรก็ตามไมมีนัยที่แตกตางกันมากนักในการใชอํานาจระหวางกลุมตัวอยางที่ไมไดรับ
การสนับสนุน ขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นชนิดของการใชอํานาจท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสนับสนุน และแนะนําวามันมีความสําคัญมากกวาเพศ ขอมูลที่ไดยังแสดงใหเห็นวา 
ปจเจกบุคคลที่ตองการความกาวหนาซึ่งเรียนรูเกี่ยวกับการใชอํานาจชนิดตางๆซึ่งใชโดยผูมีอํานาจ
ตัดสินใจ อาจจะเพ่ิมโอกาสของการสนับสนุนมากขึ้นถาพวกเขาใชอํานาจวิธีเดียวกัน40 

 ฮาลาร(Halar) มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ไดศึกษาเร่ือง การสํารวจการเขาใจโครงรางการใชพลัง
อํานาจของผูบริหารระดับกลางในรัฐโอไฮโอ ผลการวิจัยพบวา ผูหญิงและผูชายใหความสําคัญกับการ
ใชพลังอํานาจตางกันโดยผูหญิงใหความสําคัญอยางมากในการใชพลังอํานาจจากความเชี่ยวชาญและ
ผูชายใหความสําคัญอยางมากในการใชอํานาจจากขอมูลขาวสารลําอํานาจบังคับและพบวา
ประสบการณในการบริหาร 4-7 ป และ 8ปขึ้นไปใชพลังอํานาจตามกฎหมายมาก41 

 บรายสกี(Zbryski) ไดศึกษาเร่ือง การใชอํานาจรวมกันในความเปนผูบริหาร : ความรอบรู
(ความเขาใจ)ของผูบริหาร ผลการวิจัยครั้งนี้ไดสนับสนุนความคิดตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตามกฎหมายซ่ึงสั่งการโดยสํานักกฎหมายจังหวัด(พ.ร.บ.โรงเรียนและระเบียบทางการศึกษา)

                                                        
40 S.Elliott, “Power,principals, and promotion”(Ph.D.Dissertation, Graduate 

School, University of Colorado at Denver,2000),5. 
41 W.C.Halar, Middle manager in the state of Ohio power base prefernces 

based on the power perception profile survey. Ohio University,2003,45. 
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ของอัลเบอตา นโยบายฝายกิจกรรมโรงเรียน และขออางอิงอ่ืนๆซ่ึงมีอิทธิพลตอผลที่คาดหวังและให
ขอมูล ถาไมมีการส่ังการปฏิบัติหนาที่แฝงการใชอํานาจของผูบริหารก็จะไมเกิดขึ้น ดังนั้นมันสําคัญ
ที่วาปจเจกบุคคลเหลานั้นและตัวแทนจะสํานึกวา อํานาจที่มอบหมายและคําสั่งของเขาจะมี
ผลกระทบอยางไรตอการปฏิบัติงานแฝงการใชอํานาจของผูบริหาร42 

 จาง(Jang) ไดศึกษาอํานาจ อิทธิพล และความขัดแยงในสภาโรงเรียนเกาหลี พบวา มีการ
เชื่อมโยงระหวางการเขาใจความขัดแยง อิทธิพลทางสังคม และฐานอํานาจของผูบริหาร เชน การใช
อํานาจอางอิงของผูบริหารมีผลกระทบตอความขัดแยงในเฉพาะบุคลากรครูและผูปกครองลดลง และ
มีผลตอความขัดแยงโดยรวมของครู และคณะบุคคลลดลงขณะที่การใชอํานาจบังคับมีผลตอภาพรวม
ของความขัดแยงของครูและผูปกครองเพ่ิมขึ้น จากการพิจารณาในภาพรวมปรากฏวา สถาบันสภา
โรงเรียนเปนไปไดที่จะถูกทําลายเมื่อผูบริหารไมใหความรูความเขาใจหรือไววางใจในอํานาจที่มาจาก
ตําแหนง โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจบังคับและอํานาจหนาที่ ครูที่มีระดับอายุสูงกวามีความสัมพันธกับ
ความขัดแยงภายในของครูลดลง การใชอํานาจเชี่ยวชาญของผูบริหารกับการเพ่ิมอิทธิพลของครู
สามารถทํานายไดวาความขัดแยงภายในของครูที่มีอายุยังนอยลดลง ขณะท่ีการใชอํานาจบังคับ
ปรากฎนัยสําคัญของตัวแปรความขัดแยงภายในของครูเพ่ิมขึ้นและผูบริหารท่ีใชอํานาจอางอิงพบวา 
ความขัดแยงภายในและภายนอกของครูลดลง43 

 ฮาสเซนบอหเลอร (Hassenboehler) ไดศึกษาการฝกหัดการใชอํานาจโดยผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยเหลานี้ไดอธิบายถึงการรายงานดวยตนเองของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรัฐหลุยเซียนา และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารเหลานั้นที่มีตอ
โรงเรียนตางๆ และประชากรศาสตรมองผูบริหาร เชน ทําเลที่ตั้ง ระดับความยากจน โรงเรียน ผลการ
ปฏิบัติงาน ชนิดของโรงเรียนและแระสบการณ เพศ การศึกษา การฝกประสบการณภาวะผูนํา ชาติ
พันธุ เปนตน ของการายงานของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยครั้งนี้ไดแสดงให
เห็นถึงขอมูลพ้ืนฐานซ่ึงอยูเหนือการตรวจสอบท่ีจะใชเปนฐานตรวจสอบครั้งตอไปเทานั้นมันเกิดข้ึน
พรอมกับการศึกษาวิจัยที่จํากัดบางตัวในขอบขายนี้ แตไมไดแนะนําขอมูลที่ไมปรกติบางอยางซึ่ง
เกี่ยวของกับการใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายของทางราชการ โดยใหผูบริหารปฏิบัติตามผลการวิจัย
ครั้งนี้ไดใหขอเสนอแนะวา ผูบริหารายงานไมมีการเปล่ียนแปลงตอการตอบสนองของพวกเขาใน

                                                        
42 G.Zbryski, Power sharing in the principal ship : Nine Principals’ 

perceptions.Ph.D.Dissertation, Graduate School,University of Alberta(Canada),2003,80. 

43 D.Jang, Power,influence,and conflict in Korean School Councils. Dissertation 

Abstracts International, 2004,23. 
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สถานการณที่สําคัญชวนวิพากษ เนื่องจากการบังคับขูเข็ญจากภายนอก อยางไรก็ตามผลวิจัยนี้ยังได
เสนอใหเห็นอยางแจมชัดวา ผูบริหารอาจจะไมรายงานการตอบสนองที่แทจริงในสถานการณเหลานี้ก็
ได44 

 ดั๊กเวิรธ (Duckworth) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับการใชอํานาจพ้ืนฐาน
ของผูบริหาร โดยผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดแก ผูบังคับบัญชาขั้นตน สมาคม และ
ผูใตบังคับบัญชา ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจทั้ง 7 แหลง ไดแก อํานาจจากการอางอิง อํานาจ
บังคับ อํานาจจากความเชี่ยวชาญ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจจากการใหรางวั ล อํานาจขอมูล
ขาวสารและอํานาจเชื่อมโยง มีความขัดแยงไมลงรอยกัน ผูนําอาจจะอยูในอันตรายหากใชอํานาจ
ในทางที่ผิด หรือการไมใชอํานาจพ้ืนฐานท้ังหลายอยางเต็มศักยภาพ ในสถานการณอันใดอันหนึ่ง
จําเปนสําหรับผูนําที่จะเรียนรูเพ่ือสังเกตพ้ืนฐานอํานาจทั้งหลายใหดีขึ้น แลวพัฒนาความชํานาญใน
การใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ และนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริหาร45 

 ซูเทอรแลนด (Sutherland) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูของครูในเร่ืองการใชอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียน พบวา ครูสวนใหญมีความเห็นวาผูบริหารมีการใชอํานาจความเช่ียวชาญมากที่สุด
รองลงมาอํานาจตามกฎหมายและอํานาจอางอิง และเห็นวาอํานาจท่ีผูบริหารใชมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของครูในระดับสูง อํานาจการบังคับไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของครู46 

 เบฟเวอรรี (Beverly) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การใชอํานาจของผูบริหารสตรีเชื้อสายแอฟริกัน- 

อเมริกันในวิทยาลัยชุมชน” ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจ 5 ฐานอํานาจของผูบริหารสตรีทั้ง 4 กลุม 
ประกอบดวย ผูบริหารสตรีเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกันระดับสูง จํานวน 26 คน ผูบริหารสตรีเชื้อสาย
แอฟริกันขอเมริกันระดับลาง จํานวน 22 คน ผูบริหารสตรีผิวขาวระดับสูง จํานวน 66 คนและ
ผูบริหารสตรีผิวขาวระดับลางจํานวน 20 คนมีการใชอํานาจทั้ง 5 ฐานอํานาจไมแตกตางกันและยัง

                                                        
44 D.Hassenboehler, The exercise of power by high school principals. Ph.D. 

Dissertation, Graduate school, University of New Orleans,2004,8. 
45 L.E. Duckworth, The relationship between self-perceived power based of 

participants of the center for leadership training program and 360-degree feedback 

evaluations from colleagues. Dissertation Abstraccts International, 2005,10. 
46 Frankie, Sutherland. “Teachers’ Percetions of Power and Authority,” 

Journal of Educational Administration 12 (1995) : 72. 
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พบวา ผูบริหารสตรีทั้ง 4 กลุมมีการใชอํานาจอางอิงมากที่สุดและใชอํานาจการใหรางวัลและการใช
อํานาจบังคับนอยที่สุด 47 

 ฟลลิปป  เคนเน็ท (Phillips Kenneth L)ไดศึกษาการใชอํานาจและอํานาจหนาที่ในสภาสงฆ
มิสซูรี เปนกรณีศึกษา  พบวา การตัดสินใจของพระและครูใหญมีความแตกตางกัน โดยที่พระที่มี
ประสบการณมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนในกระบวนการตัดสินใจ  สวนผูบริหารหรือครูใหญคนใหมมี
แนวโนมที่จะตัดสินใจดวยตนเอง  กรณีศึกษายังพบอีกวา ทั้งสองฝายมีความเชื่อเรื่องศาสนาและอุทิศ
ในงานของเขาอยางลึกซึ้ง และมองเห็นวาเปนผูรับใชพระเจาในโบสถและในโรงเรียน พระสนับสนุน
ผูบริหารอยางเต็มที่ในขณะที่ผูบริหารมีบางอยางที่ขัดแยงกลุมงานแบบสัมภาษณบงชี้วาทั้งสองฝายมี
บทบาทท่ีนาเชื่อถือในการใชอํานาจพิจารณา48 

 นิโคล  พาเมลลา (Nichols Pamela)   ไดศึกษาการใชอํานาจดานนโยบายของศึกษาธิการ
จังหวัดในทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยส  พบวา การปฏิบัติตามนโยบายพ้ืนที่ มีอํานาจเหนือการ
ตัดสินใจของเขา ศึกษาธิการตองพัฒนาทักษะที่จําเปนในการดําเนินนโยบายพ้ืนที่ใหประสบผลสําเร็จ 
พวกเขาตองเรียนรูความสมดุลระหวางอํานาจและนโยบาย การตัดสินใจ  การแกปญหาความขัดแยง  
นโยบายและความขัดแยงไมสามารถท่ีจะหลักเลี่ยงได อํานาจกลายเปนกุญแจสําคัญในการแกปญหา
ความขัดแยง  ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรการบริหารการศึกษาจะตองมีการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรเชิงนโยบาย  ทักษะการเจรจา  ประสิทธิผลของการสื่อสารและการอบรมจริยธรรม49 

 อาพัฒนานนท  ฐิติมดี (Arphattananon  Thithimadee)   ไดศึกษาการกระจายอํานาจ
การศึกษาในประเทศไทย  เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่การศึกษาใชอํานาจขอมูลขาวสาร  ความรูและการให
รางวัลอยางไร  และมีการตอบสนองการเปล่ียนแปลงอยางไร พบวา รัฐบาลไดกระจายอํานาจไปสู

                                                        
47 Bower, L. Beverly. “The social power of African American female 

administratorsin the community college,” Community College Journal of Research 

and Practice 20 (May/June 1996), 243-251 

48ฟลลิปป  เคนเน็ท (Phillips Kenneth L), 2005 : ABSTRCT Phillips  Kenneth  L.  A  

case  study: The  use of  power  and  authority  in  the Lutheran  Church-Missouri  

Synood  (LCMS) administration.   Dissertation  Abstracts  International, (UMI  NO  

3168539), 2005   

49นิโคล  พาเมลลา (Nichols Pamela , 2500 : ABSTRCT ) Nichols, Pamela R.,  

Examination  of  the use of  political  power  by selected  superintendents.      

Dissertation  Abstracts  International, (UMI  NO  3201492), 2005.    
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานบุคคล  อํานาจการบริหารงาน
วิชาการ  อํานาจในการบริหารงบประมาณและอํานาจฝนการวางแผนงบประมาณเปนของตนเอง  
รัฐบาลไดถายทอดอํานาจใหกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปในหลาย ๆ รูปแบบเชน  การจัดอบรม
ทักษะทางเทคนิคแตก็ไมมากเทากับการอบรมทักษะการบริหารจัดการแผนกลยุทธศาสตร 
ขณะเดียวกันก็ไมไดกระจายการใหรางวัลใหกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประชากรในสาม
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการตอบสนองดานนโยบายแตกตางกันไปตามความรูและประสบการณ 
และบริบททางสังคมท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมขององคการและภาวะผูนํา50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50Arphattananon  Thithimadee , 2006 : ABSTRC (Arphattananon  Thithimadee , 

2006 : ABSTRCT T 
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สรุป 

 การบริหารการศึกษาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวนั้น ผูบริหารสถานศึกษาใน
ฐานะผูนําจําเปนตองอาศัยองคประกอบหลายประการเพื่อใหภารกิจบรรลุผล ซึ่งอํานาจก็เปน
องคประกอบหน่ึงที่ผูบริหารจําเปนตองนํามาใชใหถูกตองเหมาะสมกับบุคลและสถานการณ ทั้งตัว
ผูบริหาร ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของอํานาจ  มีผูให
ความหมายอํานาจไวหลากหลายยากท่ีจะหาขอยุติใหตรงกันได ผูบริหารตองอาศัยอํานาจหนาที่เปน
เครื่องมือหลัก ในขณะเดียวกันผูบริหารจําเปนตองมีอํานาจและควรระมัดระวังในการใชอํานาจ ซึ่ง
ผูวิจัยไดศึกษาและนําแนวคิดเก่ียวกับอํานาจของ กิฟฟน และ มัวรเฮด  (Griffin and Moorhead) 
เกี่ยวกับการใชอํานาจ 7 อํานาจ คือ  1.) อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) 2.) อํานาจการ
ใหรางวัล (Reward Power)  3.) อํานาจการบังคับ (Coercive Power)  4.) อํานาจความเชี่ยวชาญ  
(Expert Power)   5.) อํานาจอางอิง (Referent Power) 6.) อํานาจโดยตําแหนง  (Position 

Power)  7.) อํานาจสวนบุคคล (Personal  Power)  ซึ่งการนําอํานาจมาใชของผูบริหารสถานศึกษา
นั้น จะประสบผลสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการเลือกใชอํานาจของผูบริหาร  
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บทที่ 3 
การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  
โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งใชบุคลากรของโรงเรียนหัว
หินวิทยาคมเปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ประกอบดวย ผูบริหาร ครู และกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนเปนผูใหขอมูล เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ กิฟฟนและมัวรเฮด  (Griffin and Moorhead) ซึ่งการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงได
กําหนดรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนและจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษา  และสภาพปญหาตางๆ จากเอกสาร ตํารา  กฎระเบียบ ขอมูลสถิติ ตาง ๆ รายงานการ
วิจัยท่ีเกี่ยวของ นํามาจัดทําโครงรางการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
เพ่ือเสนอโครงรางการวิจัยตอภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ จากนั้นนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  แปลผลการวิเคราะหขอมูล ประมวลผล และ
เสนอแนะ 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการนําเสนอรายงานผลการวิจัย  โดยการ
นํารางผลการวิเคราะห  แปลผล และอภิปรายผล มาจัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือนําเสนออาจารยที่
ปรึกษาผูควบคุมการคนควาอิสระตรวจสอบ ความถูกตองและนํามาปรับปรุ งแกไขตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย  ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและ
สถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบงานวิจัยใน
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case - study)  ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อ  S หมายถึง ประชากรที่ใหขอมูล 
  X  หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จํานวน 45 คน 
ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร 6 คน (ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และ
ฝายบริหาร 4 คน )  ครู 26 คน และกรรมการสถานศึกษา 13 คน ทั้งนี้ไมรวมผูวิจัย 
  
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน 
 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของกิฟฟนและ มัวรเฮด  (Griffin and Moorhead) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1 อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) (X1)  เปนอํานาจพ้ืนฐานของผูดํารง
ตําแหนง ซึ่งเปนอํานาจตามกฎหมายท่ีอยูเหนือผูใตบังคับบัญชาและตองปฏิบัติอยางเขมงวด เม่ือ
ตําแหนงยิ่งสูงขึ้นอํานาจตามกฎหมายจะมีแนวโนมที่เพ่ิมมากข้ึน 

                                                     O      
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     2.2 อํานาจการใหรางวัล (Reward Power) (X2) เปนอํานาจและความสามารถของผูนํา
องคกรที่จะใหรางวัล บําเหน็จความดีความชอบแกบุคคล สําหรับความสําเร็จของงาน ซึ่งเชื่อวาการ
ปฏิบัติตามจะนําไปสูการไดรับรางวัลดวยวิธีการข้ึนเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการไดรับ
มอบหมายงานซึ่งผูนําหรือผูบริหารจะใชอํานาจการใหรางวัลตามความพึงพอใจและการบรรลุ
ความสําเร็จ 

2.3 อํานาจโดยการบังคับ (Coercive Power) (X3) เปนอํานาจของผูบริหารที่ มี
ความสามารถที่จะลงโทษซ่ึงผูบริหารจะใชอํานาจการบังคับใหผูใตบังคับบัญชายินยอมปฏิบัติตาม โดย
มีพ้ืนฐานมาจากความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ ความบกพรองในหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา
และอํานาจการบังคับนี้จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับคานิยมหรือวัฒนธรรมขององคกรน้ัน 

2.4 อํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) (X4)  เปนอํานาจที่เกิดจากทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ การมีความรูของผูบริหาร ที่ใชในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญและแกปญหาตางๆ หรือให
คําปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาในงานท่ีเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญนั้น ทําใหเปนที่ยอมรับของ
ผูใตบังคับบัญชา 
 2.5 อํานาจโดยผูอางอิง (Referent Power) (X5) เปนอํานาจที่อยูบนพ้ืนฐานของคุณลักษณะ
สวนตัวของผูนํา เปนคุณลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลของผูบริหาร ทําใหเปนที่นับถือ ชื่นชม ของผูอ่ืน 
หรือผูใตบังคับบัญชา อันเนื่องมาจากบุคลิกภาพ การนับถือยกยอง ซึ่งมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา 
  2.6 อํานาจโดยตําแหนง (Position Power) (X6)  เปนอํานาจภายในตําแหนงหนาที่ ไดแก 
อํานาจโดยกฎหมาย การใหรางวัล และการบังคับ โดยจะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
ตําแหนงนั้นๆซึ่งผูบริหารองคกร ไมสามารถสั่งใหบุคคลปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขตหรืออํานาจ
โดยตําแหนงของบุคคลนั้นได 
 2.7 อํานาจสวนบุคคล (Personal Power) (X7)  เปนอํานาจที่อยูกับบุคคลน้ัน ไมขึ้นกับ
ตําแหนงหนาที่ในองคกรซึ่งเกิดจาก อํานาจอางอิง เชี่ยวชาญการบังคับและอํานาจการใหรางวัล 
อํานาจสวนบุคคลนี้สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติหนาที่ไดดีกวาอํานาจ
โดยบังคับ1 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีจํานวน  2  ฉบับ คือ  

1. แบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน  2  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพ่ือสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามไดแก               
1)  เพศ  2)  อายุ  3)  ระดับการศึกษา  4)  ตําแหนงหนาที่  และ 5)  ประสบการณในการทํางาน 

                                                 
1 Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : Managing 

People And Organizations,8thed.(New York : Houghton Miffin Company,2006),370 -
379 
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 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
กิฟฟริน และ มัวรเฮด  (Griffin and Moorhead)  ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพ่ือวัดระดับของการใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษา 
 โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ (Rating  Scale)   ซึ่ง
สามารถจัดลําดับคุณภาพได  5  ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท2 (Likert, s five rating scale)  โดยมี
ความหมาย ดังนี้ 

คะแนน  1  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด  
คะแนน  2  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
คะแนน  3  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน  4  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
คะแนน  5  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด  
2. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยสรางโดยสังเคราะหจากผลที่วิเคราะหไดในการตอบแบบสอบถาม 

ในตอนท่ี 1 โดยสัมภาษณผูบริหาร 2 คน ครู 2 คนและกรรมการสถานศึกษา 2 คนและกลุมประชากร
ที่มคีามัชฌิมเลขคณิต (μ) นอยที่สุด 
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่  1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสราง ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ  ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมการคนควาอิสระ 
 ขัน้ที่  2  การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  โดย
นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางใหกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองของเนื้อหา
กับวัตถุประสงคของการวิจัย  ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค  IOC  (Index  of  
Item  Objective  Congruence)  ทั้งนี้มีคาความตรงเชิงเน้ือหาอยูระหวาง 0.67 – 1.00    

ขั้นที่  3  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (try  out)  กับบุคลากร
โรงเรียนหนองพลับวิทยา ซึ่งเปนสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมครู และ
กลุมกรรมการสถานศึกษา จํานวน 30 คน 
 ขั้นที่  4  หาความเชื่อมั่น  (reliability)  ของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาโดยใชวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)3 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coeffient) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .979 
 ขั้นที่ 5 สรางแบบสัมภาษณตามผลของการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาแนวทางการใชอํานาจของ
ผูบริหาร 

                                                 
2 Rensis Likert, New Patterns of management (New York : McGraw-

Hill,1961),123. 
 

3  Lee J. Cronbach , Essentials  of  Psychological  Testing (New York : Harper 
& Row Publisher , 1974), 161. 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทําแบบสอบถามของผูใหขอมูลในโรงเรียน
จํานวน 45 คน โดยผูใหขอมูลคือ กลุมผูบริหารสถานศึกษา 6 คน กลุมครู 26 คน และกลุมกรรมการ
สถานศึกษา 13 คน ของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. ผูวิจัยทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อทําหนังสือขอ 
ความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 10  เพ่ือขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน และกรรมการ
สถานศึกษา ของสถานศึกษาใหชวยอนุเคราะห  ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  

2. ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกใหสงไปยังโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเพ่ือขอ       
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากท่ีได เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแลวพิจารณาตรวจหาความสมบูรณของ
แบบสอบถาม  แลวจึงมีการนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  และนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง  โดยใชสถิติการวิจัย ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคาความถ่ี  ( frequency)  
และคารอยละ  (percentage)   

2.  การวิเคราะห การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต 
( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  
 3.  การวิเคราะหหาแนวทางการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จะใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
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สรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา   (descriptive research)  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ
1) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  2) ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เม่ือจําแนกตามตําแหนงหนาที่ 3) เพ่ือทราบแนวทางในการใช
อํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  ประชากรคือบุคลากรของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  
จํานวน 45 คน ผูใหขอมูล ไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษา 6 คน กลุมครู 26 คน และกลุมกรรมการ
สถานศึกษา 13 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหาร ตามแนวคิด
ของ กิฟฟนและมัวรเฮด  (Griffin  and Moorhead) ประกอบดวย 7 ดานคือ  อํานาจตามกฎหมาย  
อํานาจการใหรางวัล อํานาจโดยการบังคับ อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง อํานาจโดยตําแหนง
อํานาจสวนบุคคลล และแบบสัมภาษณการหาแนวทางการใชอํานาจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถี่  (frequency)   คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เรื่องการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาจากประชากรท่ีใชในการวิจัย คือบุคลากร
ของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จํานวน 45 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 6 คน ครู 26 คน และ
กรรมการสถานศึกษา 13 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 45 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนประชากรท้ังหมด โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (frequency) รอยละ 
(percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) นําเสนอขอมูลดวยตาราง
ประกอบคําบรรยาย แบงการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการใชอํานาจของบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน 
 ตอนที่ 4 แนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูลซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรของโรงเรียนหัว
หินวิทยาคม รวมทั้งส้ิน 45 คน โดยแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และ
ประสบการณในการทํางาน โดยผูวิจัยใช คาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) ใน
การวิเคราะห ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1 เพศ 

 1. ชาย 
 2. หญิง 

 
24 
21 

 
53.33 
46.67 

รวม 45 100.00 
2 อายุ 

 1. ต่ํากวา 30 ป 
 2. 30– 40 ป 
 3. 41 – 50 ป 
 4. 51 ปขึ้นไป 

 
10 
9 
9 
17 

 
22.22 
20.00 
20.00 
37.78 

รวม 45 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

 1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
 2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท 
 4. ปริญญาเอก 

 
2 
34 
7 
2 

 
4.44 
75.56 
15.56 
4.44 

รวม 45 100.00 
4 ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 
2. คร ู
3. คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
6 
26 
13 

 
13.33 
57.78 
28.89 

รวม 45 100.00 
5 ประสบการณในการทํางาน 

 1. ไมเกิน 5 ป 
 2. 6– 10 ป 
 3. 11 –20 ป 
 4. 21 ปขึ้นไป 

 
14 
9 
7 
15 

 
31.11 
20.00 
15.56 
33.33 

รวม 45 100.00 
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 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 24 คน คิดเปนรอยละ 53.33 เพศ
หญิง 21 คน คิดเปนรอยละ 46.67 มีอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 22.22 มีอายุ
ระหวาง 30– 40 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 20.00 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 20.00 และมีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 37.78 การศึกษาระดับตํ่า
กวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.44 ระดับปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
75.56 ระดับปริญญาโทจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.56 และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 4.44  ตําแหนงหนาที่เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ครู 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 57.78 และกรรมการสถานศึกษา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
28.89 ประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 31.11 ประสบการณใน
การทํางาน 6– 10 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ประสบการณในการทํางาน 11 – 20 ป 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.56 และประสบการณในการทํางาน 21ปขึ้นไป จํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 33.33 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

ในการวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเพ่ือตอบคําถามการ
วิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) จากผูตอบ
แบบสอบถาม 45 คน แลวนําคามัชฌิมเลขคณิตมาเปรียบเทียบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

ดานที่ การใชอํานาจของผูบริหาร 
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

รวม 
(N=45) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 
        

1 อํานาจตามกฎหมาย 3.83 .78 3.58 .66 3.66 .89 4.27 .30 
2 อํานาจการใหรางวัล 3.52 .87 3.30 1.25 3.37 .92 3.92 .35 
3 อํานาจโดยการบังคับ 3.56 .77 3.04 1.17 3.43 .70 4.08 .34 
4 อํานาจความเชี่ยวชาญ 3.53 .74 3.17 .67 3.37 .77 4.04 .46 
5 อํานาจอางอิง 3.57 .56 3.47 .71 3.57 .54 3.62 .57 
6 อํานาจโดยตําแหนง 3.53 .56 3.29 .33 3.42 .59 3.87 .46 
7 อํานาจสวนบุคคล 3.57 .70 2.88 .61 3.45 .66 4.12 .39 

รวม 3.58 .55 3.25 .64 3.46 .56 3.98 .21 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4 พบวาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม โดยภาพรวม มีคา 
มัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .55 เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา 
การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคมมีคามัชฌิมเลขคณิตแตกตางกัน โดยเรียงลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้  การใชอํานาจตามกฎหมายมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.83 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .78  การใชอํานาจอางอิงมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.57 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .56 การใชอํานาจสวนบุคคลมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.57 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .70 การใชอํานาจโดยการบังคับมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.56 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .77 การใชอํานาจโดยตําแหนงมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.53 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .56 การใชอํานาจความเชี่ยวชาญมีคา มัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.53 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .74 และ การใชอํานาจการใหรางวัลมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.52 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .87  

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดานของการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ไดผลดังตารางที่ 5-11 
 

ตารางท่ี 5 การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  ดานการใชอํานาจตามกฎหมาย 

  ขอ
ที ่ การใชอํานาจตามกฎหมาย 

รวม 
(N=45) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 
        

1 ผูบริหารมีอํานาจตามตําแหนงที่
ไดรับการแตงตั้ง 4.02 .84 3.83 1.17 3.96 .92 4.23 .44 

2 การใชอํานาจของผูบริหารเปนไป
ตามกฎหมายท่ีกําหนด 3.76 .88 3.33 1.03 3.69 1.01 4.08 .28 

3 
เมื่อผูบริหารสั่งการหรือออกคําสั่ง  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

3.53 .99 3.33 .52 3.19 1.01 4.31 .48 

4 ผูบริหารระดับสูงจะมีอํานาจตาม
กฎหมายสูงกวาผูบริหารระดับตน 4.00 .95 3.83 .75 3.81 1.10 4.46 .52 

รวม 3.83 .78 3.25 .64 3.46 .56 3.98 .21 
   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 5 พบวาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจ
ตามกฎหมายในภาพรวมมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.83 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .78 เมื่อ
พิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ผูบริหารมีอํานาจตาม
ตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 4.02 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) = .84 
โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.23 , = .44) รองลงมา
คือ กลุมครู (  = 3.96 , = .92)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.83 , = 1.17)  ตามลําดับ   
ผูบริหารระดับสูงจะมีอํานาจตามกฎหมายสูงกวาผูบริหารระดับตนมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 4.00 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) =.95 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการ
สถานศึกษา (  = 4.46 , = .52) รองลงมาคือ กลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.83 , = .75) และ 
กลุมครู (  = 3.81 , = 1.10)  ตามลําดับ   การใชอํานาจของผูบริหารเปนไปตามกฎหมายที่
กําหนดมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .88โดยกลุมที่มีคามัชฌิม
เลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.08 , = .28) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.69 
, = 1.01)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.33 , = 1.03)  ตามลําดับ   และเม่ือผูบริหารส่ัง
การหรือออกคําสั่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอยางเครงครัดมีคามัชฌิมเลขคณิต 
( )= 3.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .99 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุม
กรรมการสถานศึกษา (  = 4.31 , = .48) รองลงมาคือ กลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.33 , = 
.52) และ กลุมครู (  = 3.19 , = 1.01)  ตามลําดับ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจโดยการใหรางวัล 

ขอ
ที ่

การใชอํานาจ 
โดยการใหรางวัล 

รวม 
(N=45) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 
        

1 

ผูบริหารมีอํานาจและ
ความสามารถในการใหรางวัล 
บําเหน็จความดีความชอบแกครู
และบุคลากรทางการศึกษา   

3.51 1.16 3.17 1.60 3.38 1.27 3.92 .49 

2 

ผูบริหารพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนจากผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.71 1.04 3.50 1.52 3.50 1.03 4.23 .60 

3 
การใชอํานาจการใหรางวัลของ
ผูบริหารจะข้ึนอยูกับความพึง
พอใจและความสําเร็จของงาน 

3.53 .97 3.33 1.37 3.42 1.07 3.85 .38 

4 

ผูบริหารจะมอบหมายหนาที่แก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความเช่ือม่ันและความ
ไววางใจ 

3.47 1.06 3.00 1.41 3.38 1.17 3.85 .38 

5 

ผูบริหารมีการสนับสนุนใหครู
และบุคลากรทางการศึกษามี
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
ราชการ 

3.38 1.00 3.50 1.64 3.15 1.01 3.77 .44 

รวม 3.52 .87 3.30 1.25 3.37 .92 3.92 .35 
 
จากตารางท่ี 6 พบวาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคมดานการใชอํานาจ

โดยการใหรางวัลในภาพรวมมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .87 
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ผูบริหารพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.71 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) = 1.04 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการ
สถานศึกษา (  = 4.23 , = .60) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.50 , = 1.03)  และกลุมผูบริหาร
โรงเรียน (  = 3.50 , = 1.52)  ตามลําดับ   การใชอํานาจการใหรางวัลของผูบริหารจะขึ้นอยูกับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความพึงพอใจและความสําเร็จของงานมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) = .97 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 3.85 , = .38) 
รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.42 , = 1.07)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.33 , = 1.37)  
ตามลําดับ   ผูบริหารมีอํานาจและความสามารถในการใหรางวัล บําเหน็จความดีความชอบแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = 1.16 
โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 3.92 , = .49) รองลงมา
คือ กลุมครู (  = 3.38 , = 1.27)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.17 , = 1.60)  ตามลําดับ   
ผูบริหารจะมอบหมายหนาที่แกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเชื่อมั่นและความไววางใจ มี
คามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = 1.06 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลข
คณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 3.85 , = .38) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.38 , 

= 1.17)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.00 , = 1.41)  ตามลําดับ   และผูบริหารมีการ
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ราชการมีคามัชฌิมเลข
คณิต ( )= 3.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = 1.00 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ 
กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 3.77 , = .44) รองลงมาคือ กลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.50 , 

= 1.64) และกลุมครู (  = 3.15 , = 1.01)  ตามลําดับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 7 การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจโดยการบังคับ 

ขอ
ที ่ การใชอํานาจโดยการบังคับ 

รวม 
(N=45) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 
        

1 

ผูบริหารมีอํานาจที่จะบังคับให
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

3.44 1.12 3.00 1.55 3.42 1.10 3.69 .95 

2 

ผูบริหารใชอํานาจการบังคับ 
โดยคํานึงถึงความบกพรองใน
หนาที่ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.36 1.05 3.00 1.67 3.12 .91 4.00 .71 

3 

การใชอํานาจการบังคับของ
ผูบริหารมีพ้ืนฐานมาจากความ
ไมพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.96 .99 3.33 1.63 3.77 .86 4.62 .51 

4 
การใชอํานาจการบังคับของ
ผูบริหารขึ้นอยูกับคานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกร 

3.51 1.04 2.83 1.17 3.42 1.10 4.00 .58 

รวม 3.56 .77 3.04 1.17 3.43 .70 4.08 .34 
 
จากตารางท่ี 7 พบวาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจ

โดยการบังคับ ในภาพรวมมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .77 
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ การใชอํานาจการบังคับ
ของผูบริหารมีพ้ืนฐานมาจากความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.96 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .99 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลข
คณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.62 , = .51) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.77 , 

= .86)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.33 , = 1.63)  ตามลําดับ   การใชอํานาจการบังคับ
ของผูบริหารขึ้นอยูกับคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.51 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = 1.04 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา 
(  = 4.00 , = .58) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.42 , = 1.10)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  
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= 2.83 , = 1.17)  ตามลําดับ   ผูบริหารมีอํานาจที่จะบังคับใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = 
1.12 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 3.69 , = .95) 
รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.42 , = 1.10)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.00 , = 1.55)  
ตามลําดับ   และผูบริหารใชอํานาจการบังคับ โดยคํานึงถึงความบกพรองในหน าท่ีของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = 1.05 โดย
กลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.00 , = .71) รองลงมาคือ 
กลุมครู (  = 3.12 , = .91)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.00 , = 1.67)  ตามลําดับ    
 
ตารางท่ี 8 การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ 

ขอท่ี การใชอํานาจความเชี่ยวชาญ 
รวม 

(N=45) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 
        

1 
ผูบริหารมีความรอบรูและ
เชี่ยวชาญดานตางๆเปนที่ยอมรับ
และสามารถปฏิบัติได 

3.67 .64 3.33 .52 3.54 .65 4.08 .49 

2 ผูบริหารมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหเปนตัวอยางที่ดีได 3.53 .87 3.17 .75 3.35 .89 4.08 .64 

3 
ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได 

3.58 .84 3.33 .82 3.54 .95 3.77 .60 

4 ผูบริหารสามารถแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 3.71 .92 3.17 .75 3.46 .91 4.46 .52 

5 ผูบริหารเปนที่ยอมรับของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3.49 .92 3.17 .98 3.15 .83 4.31 .48 

6 ผูบริหารมีความเช่ียวชาญ
ทางดานเทคนิคการบริหาร 3.22 .88 2.83 .75 3.15 .88 3.54 .88 

รวม 3.53 .74 3.17 .67 3.37 .77 4.04 .46 
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จากตารางที่ 8 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจ
ความเชี่ยวชาญ ในภาพรวม มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .74  
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ผูบริหารสามารถแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) = .92  โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.46 , = .52) 
รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.46 , = .91)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.17 , = .75)  
ตามลําดับ ผูบริหารมีความรอบรูและเชี่ยวชาญดานตางๆเปนที่ยอมรับและสามารถปฏิบัติได  มีคา
มัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .64  โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิต
สูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.08 , = .49) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.54 , = 
.65)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.33 , = .52)  ตามลําดับ   ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรทางการศึกษาได มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.58 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) = .84 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการ
สถานศึกษา (  = 3.77 , = .60) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.54 , = .95)  และกลุมผูบริหาร
โรงเรียน (  = 3.33 , = .82)  ตามลําดับ   ผูบริหารมีทักษะในการปฏิบัติงานใหเปนตัวอยางที่ดีได 
มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .87 โดยกลุมท่ีมีคามัชฌิมเลข
คณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.08 , = .64) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.35 , 

= .89)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.17 , = .75)  ตามลําดับ   ผูบริหารเปนที่ยอมรับของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.49 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = 
.92 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.31 , = .48) 
รองลงมาคือ กลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.17 , = .98) และกลุมครู (  = 3.15 , = .83)    
ตามลําดับ   และผูบริหารมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคการบริหาร  มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 
3.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .88  โดยกลุมท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการ
สถานศึกษา (  = 3.54 , = .88) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.15 , = .88)  และกลุมผูบริหาร
โรงเรียน (  = 2.83 , = .75)  ตามลําดับ    
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ตารางท่ี 9 การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจอางอิง 

 
ขอท่ี การใชอํานาจอางอิง 

รวม 
(N=45) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 
        

1 
ผูบริหารมีคุณลักษณะเปนที่นา
นับถือ ชื่นชมของผูอื่น รวมทั้ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.51 .63 3.17 .41 3.50 .71 3.69 .48 

2 
ผูบริหารใชอํานาจอางอิงโดยมี
พ้ืนฐานมาจากคุณลักษณะ
สวนตัวของการเปนผูนํา   

3.56 .69 3.67 1.03 3.62 .70 3.38 .51 

3 
ผูบริหารมีบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพล
ตอครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.51 .70 3.17 .41 3.58 .76 3.54 .66 

4 
ผูบริหารปฏิบัติตอครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอยางเปน
ธรรมในทุก ๆ ดาน 

3.51 .84 3.50 1.05 3.46 .81 3.62 .87 

5 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ 3.76 .83 3.83 1.47 3.69 .55 3.85 .99 

รวม 3.57 .56 3.47 .71 3.57 .54 3.62 .57 
     

จากตารางที่ 9 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจ
อางอิง ในภาพรวมมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.57 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .56  เมื่อ
พิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ผูบริหารมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .83 โดยกลุมที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.85 , = .99) รองลงมาคือ กลุม
ผูบริหารโรงเรียน (  = 3.83 , = 1.47)  และกลุมครู (  = 3.69 , = .55)  ตามลําดับ   
ผูบริหารใชอํานาจอางอิงโดยมีพ้ืนฐานมาจากคุณลักษณะสวนตัวของการเปนผูนํามีคามัชฌิมเลขคณิต 
( )= 3.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .69 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุม
ผูบริหารโรงเรียน (  = 3.67 , = 1.03)  รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.62 , = .70)  และ กลุม
กรรมการสถานศึกษา (  = 3.38 , = .51) ตามลําดับ   ผูบริหารมีคุณลักษณะเปนที่นานับถือ ชื่น
ชมของผูอื่น รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.51 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) = .63 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา   (  = 3.69 
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, = .48) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.50 , = .71)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน     (  = 3.17 , 
= .41)  ตามลําดับ   ผูบริหารมีบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลตอครูและบุคลากรทางการศึกษามีคามัชฌิม

เลขคณิต ( )= 3.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .70 โดยกลุมท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ 
กลุมครู (  = 3.58 , = .76)  รองลงมาคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา   (  = 3.54 , = .66)  
และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.17 , = .41)  ตามลําดับ   และผูบริหารปฏิบัติตอครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอยางเปนธรรมในทุก ๆ ดานมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.51 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( ) = .84 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 3.62 , 

= .87) รองลงมาคือ กลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.50 , = 1.05) และ กลุมครู (  = 3.46 , = 
.81)  ตามลําดับ    
 
ตารางท่ี 10 การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจโดยตําแหนง 
 
 
 
ขอท่ี 

การใชอํานาจโดยตําแหนง 
รวม 

(N=45) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 
        

1 ผูบริหารใชอํานาจภายใน
ตําแหนงโดยคํานึงถึงขอบเขต
อํานาจหนาที่ของตําแหนงนั้น 

3.56 .76 3.50 .55 3.46 .81 3.77 .73 

2 

ผูบริหารมีการใชอํานาจโดย
ตําแหนงตอครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดวยอํานาจโดย
กฎหมาย  การใหรางวัลและ
การบังคับ 

3.47 .82 3.33 1.37 3.46 .81 3.54 .52 

3 

ผูบริหารสามารถสั่งใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หนาที่นอกเหนือขอบเขต
อํานาจโดยตําแหนงของตนได 

3.47 .87 3.33 1.03 3.27 .92 3.92 .49 

4 ผูบริหารใชอํานาจโดยตําแหนง
เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.64 .77 3.00 .63 3.50 .76 4.23 .44 

รวม 3.53 .56 3.29 .33 3.42 .59 3.87 .46 
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จากตารางที่ 10 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใชอํานาจ
โดยตําแหนงในภาพรวมมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .56 เมื่อ
พิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ผูบริหารใชอํานาจโดย
ตําแหนงเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีคามัชฌิมเลข
คณิต ( )= 3.64 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) = .77 โดยกลุมท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ 
กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.23 , = .44) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.50 , = .76)  และ
กลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.00 , = .63)  ตามลําดับ   ผูบริหารใชอํานาจภายในตําแหนงโดย
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ของตําแหนงนั้นมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.56 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) = .76 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา  (  = 3.77 
, = .73) รองลงมาคือ กลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.50 , = .55)  และกลุมครู     (  = 3.46 , 

= .81)  ตามลําดับ   ผูบริหารมีการใชอํานาจโดยตําแหนงตอครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย
อํานาจโดยกฎหมาย  การใหรางวัลและการบังคับมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.47 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) = .82  โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 3.54 
, = .52) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.46 , = .81)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.33 , = 
1.37)  ตามลําดับ   และผูบริหารสามารถสั่งใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือ
ขอบเขตอํานาจโดยตําแหนงของตนได มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) = .87  โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 3.92 , = .49) 
รองลงมาคือ กลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 3.33 , = 1.03) และ กลุมครู (  = 3.27 , = .92)  
ตามลําดับ    
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ตารางท่ี 11 การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  ดานการใชอํานาจสวนบุคคล 

ขอท่ี การใชอํานาจสวนบุคคล 
รวม 

(N=45) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 
        

1 
การใชอํานาจสวนบุคคลของ
ผูบริหารไมข้ึนกับตําแหนง
หนาที่ในองคกร 

3.69 .90 3.33 .82 3.50 .86 4.23 .83 

2 

ผูบริหารสามารถใชอํานาจสวน
บุคคลในการสรางแรงบันดาลใจ
ใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

3.51 .87 2.50 .55 3.38 .80 4.23 .41 

3 

การใชอํานาจสวนบุคคลจะ
สงผลใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ได
ดีกวาการใชอํานาจโดยการ
บังคับ 

3.67 .83 2.67 .52 3.73 .83 4.00 .58 

4 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการ
บริหารสถานศึกษา 3.40 .89 3.00 1.10 3.19 .80 4.00 .71 

รวม 3.57 .70 2.88 .61 3.45 .66 4.12 .39 
 
จากตารางที่ 11  พบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใช

อํานาจสวนบุคคล ในภาพรวม มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.57 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = 
.70 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ การใชอํานาจสวน
บุคคลของผูบริหารไมขึ้นกับตําแหนงหนาที่ในองคกรมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.69 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .90 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  
= 4.23 , = .83) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.50 , = .86)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 
3.33 , = .82)  ตามลําดับ   การใชอํานาจสวนบุคคลจะสงผลใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่ไดดีกวาการใชอํานาจโดยการบังคับ มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.67 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) = .83  โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.00 
, = .58) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.73 , = .83)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 2.76 , = 
.52)  ตามลําดับ   ผูบริหารสามารถใชอํานาจสวนบุคคลในการสรางแรงบันดาลใจใหครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย มีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.51 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) = .87 โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการสถานศึกษา (  = 4.23 , 

= .41) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.38 , = .80)  และกลุมผูบริหารโรงเรียน (  = 2.50 , = 
.55)  ตามลําดับ   และผูบริหารมีภาวะผูนําในการบริหารสถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.40 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .89  โดยกลุมที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ กลุมกรรมการ
สถานศึกษา (  = 4.00 , = .71) รองลงมาคือ กลุมครู (  = 3.19 , = .80)  และกลุมผูบริหาร
โรงเรียน (  = 3.00 , = 1.10)  ตามลําดับ    
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เม่ือ
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากร 
 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเม่ือจําแนกตามความคิดเห็น
ของบุคลากรโดยแบงผูตอบแบบสอบถามออกเปน 3 กลุม คือ กรรมการสถานศึกษา คณะผูบริหารใน
โรงเรียน และ ครู ดังตารางที่ 12 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตามตําแหนงหนาที ่ 
 

ดานที่ 
การใชอํานาจของผูบริหาร 
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

รวม 
(N=45) 

กรรมการ
สถานศึกษา

(N=13) 

ผูบริหาร
โรงเรียน 
(N=6) 

ครู 
(N=26) 

        
1 อํานาจตามกฎหมาย 3.83 .78 4.27 .30 3.58 .66 3.66 .89 
2 อํานาจการใหรางวัล 3.52 .87 3.92 .35 3.30 1.25 3.37 .92 
3 อํานาจโดยการบังคับ 3.56 .77 4.08 .34 3.04 1.17 3.43 .70 
4 อํานาจความเชี่ยวชาญ 3.53 .74 4.04 .46 3.17 .67 3.37 .77 
5 อํานาจอางอิง 3.57 .56 3.62 .57 3.47 .71 3.57 .54 
6 อํานาจโดยตําแหนง 3.53 .56 3.87 .46 3.29 .33 3.42 .59 
7 อํานาจสวนบุคคล 3.57 .70 4.12 .39 2.88 .61 3.45 .66 

รวม 3.58 .55 3.98 .21 3.25 .66 3.46 .56 
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 จากตารางที่ 12  พบวาผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาที่แตกตางกัน ในแตละดานดังนี้ 
 ดานการใชอํานาจตามกฎหมาย โดยความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามีคามัชฌิมเลข
คณิต ( )= 4.27 ความคิดเห็นของครูมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.66 และ ความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.58  
 ดานการใชอํานาจการใหรางวัล โดยความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามีคามัชฌิมเลข
คณิต ( )= 3.92 ความคิดเห็นของครูมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.37 และความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.30 
 ดานการใชอํานาจโดยการบังคับ โดยความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามีคามัชฌิมเลข
คณิต ( )= 4.08  ความคิดเห็นของครูมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.43 และความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.04 
 ดานการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ โดย ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามีคามัชฌิมเลข
คณิต ( )= 4.04 ความคิดเห็นของครูมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.37 และ ความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.17 
 ดานการใชอํานาจอางอิง  โดย ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต 
( )= 3.62 ความคิดเห็นของครูมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.57  และความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.47  
 ดานการใชอํานาจโดยตําแหนง โดยความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามีคามัชฌิมเลข
คณิต ( )= 3.87 ความคิดเห็นของครูมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.42 และความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.29  
 ดานการใชอํานาจสวนบุคคล โดยความคิดเห็นของครูมีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.45 และ
ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 4.12 ความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 2.88  
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ตอนที่ 4 แนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหทราบคามัชฌิมเลขคณิตที่นอยที่สุดในแตละดาน ซึ่งนํามา 

เปนประเด็นปญหาในการสัมภาษณ (interview) ประกอบดวย ผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 6  คน และกลุมบุคลากรท่ีมีความคิดเห็นนอยที่สุดในแตละดาน เพ่ือหาแนวทางในการแกไข
และพัฒนาการการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคมซึ่งประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ 
(interview) และแนวทางการพัฒนาโดยการพิจาณาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริหารควรมีการนิเทศติดตาม ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย
ติดตามตลอดการปฏิบัติงาน  ตั้งแตเริ่มตน  ระหวางดําเนินงานและหลังการดําเนินงาน ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม  ยอมรับความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา   

2. ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองใน
ดานตาง ๆ โดยการศึกษาตอในสายงาน ความถนัดและความสนใจของตน มีการจัดอบรมใหความรูแก
ครูและบุคลากร สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรรวมกันสรางผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําความรูที่
ไดรับมาพัฒนาสายงานของตนไดอยางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนและ
สถานศึกษาตอไป 

3. ผูบริหารควรใชอํานาจการบังคับตอครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในกรณีที่ครูหรือ
บุคลากร  ไมปฏิบัติหนาที่ของตนเอง  หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร ตองพิจารณาถึงกฎหมาย  
พระราชบัญญัติจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความถูกตองและความเหมาะสม  ไมใชอารมณ  ความรูสึก
สวนตัวเขามามีบทบาทในการใชอํานาจการบังคับ  ใชหลักเหตุและผล  เพ่ือใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางเครงครัด  กอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน 

4. ผูบริหารควรเรียนรูหลักการบริหาร  โดยศึกษาตํารา  ความรูเพ่ิมเติมจากงานวิจัย  
เอกสาร  การเขารวมการอบรม  สัมมนา  การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูบริหารหรือผูทรงคุณวุฒิ
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร ควรใหมีการประเมินการทํางานของผูบริหาร  โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูปกครอง  หัวหนาฝายตาง ๆ  เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและใชในการบริหาร
ตอไป 

5. ผูบริหารควรปฏิบัติตอครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยใชหลักธรรมมาภิบาลปฏิบัติตอทุก
คนดวยความเทาเทียมกัน  ไมเลือกปฏิบัติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ยึดหลักความถูกตองชอบธรรม มี
ความโปรงใส  ตรวจสอบได เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี  เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางานและสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

 

6. ผูบริหารสามารถสั่งใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขต
อํานาจโดยตําแหนงไดนั้น ยอมเกิดจากคุณลักษณะของผูบริหารในการเปนแบบอยางท่ีดี มีการสราง
แรงจูงใจ การเชื่อมั่นในความสามารถซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธา  
ปฏิบัติตามคําสั่งดวยความเต็มใจ   

7.ผูบริหารควรมีการปรับวิสัยทัศนในการบริหารงานเสมอ  ใชภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ 
มีความรับผิดชอบ มีทักษะเฉพาะเร่ืองขององคกร การคิดอยางมีกลยุทธ การบริหารจัดการทีม การ
สรางแรงจูงใจ การเจรจาตอรอง การระดมแนวคิดใหมๆ การคิดเชิงสรางสรรค มีการวางแผนดาน
ความกาวหนาในอาชีพการงานสวนบุคคล การสรางความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและการทํางาน 
การกําหนดเปาหมายและแผนงานประสบการณความรู ความสามารถที่สัมพันธกับงานในทุก ๆ ดาน 
และทุกโอกาส  เพื่อนํามาพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดกับตนเองตอไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 2) เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหาร
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาที่ 3)เพ่ือทราบแนวทางในการใชอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาโดยแบงอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ กิฟฟนและมัวรเฮด  (Griffin  
and Moorhead) เปนขอบเขตของการวิจัย ซึ่งประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของ
โรงเรียนหัวหินวิทยาคมประกอบดวย ผูบริหาร 6 คน ครู 26 คน และกรรมการสถานศึกษา 13 คน 
รวมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 45 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของ
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
และแบบสัมภาษณ (interview) 1 ฉบับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ (frequency)    
รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) เพ่ือหาแนวทาง การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม โดยภาพรวมมีคามัชฌิมเลขคณิต  
( )= 3.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .55 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การใชอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม มีคามัชฌิมเลขคณิต โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การ
ใชอํานาจตามกฎหมาย การใชอํานาจอางอิง การใชอํานาจสวนบุคคล การใชอํานาจโดยการบังคับ 
การใชอํานาจโดยตําแหนง การใชอํานาจความเชี่ยวชาญ และ การใชอํานาจการใหรางวัล ตามลําดับ     
 2. ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  เมื่อจําแนกตาม
ตําแหนงหนาทีม่ีความแตกตางกัน โดยพิจารณารายดานไดผลดังนี้ 
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 ดานการใชอํานาจตามกฎหมาย   เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้  ความ
คิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 4.27 ,  = .30 ) ความคิดเห็นของครู ( = 3.66 ,  = .89 ) 
และ ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.58 ,  = .66) 
 ดานการใชอํานาจการใหรางวัล  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ความ
คิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 3.92 ,  = .35 ) ความคิดเห็นของครู ( = 3.37 ,  = .92 ) 
และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.30 ,  = 1.25 )  
 ดานการใชอํานาจโดยการบังคับ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ความ
คิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 4.08 ,  = .34) ความคิดเห็นของครู ( = 3.43,  = .70 )
และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.04 ,  = 1.17) 
 ดานการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ความ
คิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 4.04 ,  = .46 )  ความคิดเห็นของครู ( = 3.37,  =  .77) 
และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.17 ,  = .67) 
 ดานการใชอํานาจอางอิง  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ความคิดเห็น
ของกรรมการสถานศึกษา ( = 3.62 ,  = .57) ความคิดเห็นของครู ( = 3.57 ,  = .54)  และ 
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.47 ,  = .71 ) 
 ดานการใชอํานาจโดยตําแหนง เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ความ
คิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 3.87,  = .46 )ความคิดเห็นของครู ( )= 3.42 ,  = .59)  
และ ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.29,  = .33) 
 ดานการใชอํานาจสวนบุคคล เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้  ความ
คิดเห็นของครูมี ( = 3.45,  = .66 ) และความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( )= 4.12, = 
.39)  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 2.88 ,  = .61) 
 3.แนวทางการการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จากการนําขอท่ีมีคามัชฌิม
เลขคณิตต่ําที่สุดของแตละดานมาเปนประเด็นในการสัมภาษณ (interview) ประกอบดวยผูบริหาร 
ครู และกรรมการสถานศึกษา จํานวน  6 คนไดเสนอแนวทางในการพัฒนาทั้งรายขอและรายดาน 
ดังนี้ 
 ดานการใชอํานาจตามกฎหมาย ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ เมื่อผูบริหารสั่งการ
หรือออกคําสั่ง  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด  แนวทางในการพัฒนาคือ 
ผูบริหารควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยติดตาม
ตลอดการปฏิบัติงาน  ตั้งแตเริ่มตน  ระหวางดําเนินงานและหลังการดําเนินงาน  ผูบริหารควรมีการให
คําแนะนํา  คําปรึกษา  โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  ยอมรับความคิดเห็น  อีกท้ังผูบริหาร
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ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความกระตือรือรนในการ
ทํางานและสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานการใชอํานาจการใหรางวัล ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูบริหารมีการ
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ราชการ  แนวทางในการ
พัฒนา คือผูบริหารควรสงเสริม  สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการพัฒนาตนเองใน
ดานตาง ๆ โดยการศึกษาตอในสายงาน  ความถนัดและความสนใจของตน   มีการจัดอบรมใหความรู
แกครูและบุคลากร  เชน  ภาษาอังกฤษ  ทักษะตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  อีกท้ังผูบริหารควรสราง
แรงจูงใจใหครูและบุคลากรรวมกันสรางผลงานทางวิชาการ  เพ่ือนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาสายงาน
ของตนไดอยางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนและสถานศึกษาตอไป 

ดานการใชอํานาจโดยการบังคับ  ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุดคือ ผูบริหารใชอํานาจ
การบังคับ โดยคํานึงถึงความบกพรองในหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  แนวทางในการ
พัฒนา คือผูบริหารควรใชอํานาจการบังคับตอครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่ครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาไมปฏิบัติหนาที่ของตนเอง  หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร  โดยการใช
อํานาจการบังคับนั้น  จําเปนตองพิจารณาถึงกฎหมาย  พระราชบัญญัติจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความ
ถูกตองและความเหมาะสม  อีกทั้งผูบริหารจะตองไมใชอารมณ  ความรูสึกสวนตัวเขามามีบทบาทใน
การใชอํานาจการบังคับ  ควรใชหลักเหตุและผล  เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางเครงครัด  กอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน 

ดานการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารมีความ
เชี่ยวชาญทางดานเทคนิคการบริหาร แนวทางในการพัฒนาคือ ผูบริหารควรเรียนรูหลักการบริหาร 
โดยศึกษาตํารา  หาความรูเพ่ิมเติมจากงานวิจัย  เอกสาร  รวมถึงการเขารวมการอบรม  สัมมนา  
การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูบริหารหรือผูทรงคุณวุฒิที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร อีกทั้ง
ในแตละปการศึกษา  ควรใหมีการประเมินการทํางานของผูบริหาร  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครอง  หัวหนาฝายตาง ๆ  เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาและใชในการบริหารตอไป 

ดานการใชอํานาจอางอิง  ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูบริหารปฏิบัติตอครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอยางเปนธรรมในทุก ๆ ดาน แนวทางในการพัฒนาคือ ผูบริหารควรปฏิบัติตอครู
และบุคลากรในโรงเรียน โดยใชหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติตอทุกคนดวยความเทาเทียมกัน  ไมเลือก
ปฏิบัติ   มีคุณธรรมจริยธรรม  ยึดหลักความถูกตองชอบธรรม  อีกทั้งผูบริหารตองจําเปนตองมีความ
โปรงใส  ตรวจสอบได เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานการใชอํานาจโดยตําแหนง ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุดคือ ผูบริหารสามารถสั่งให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจโดยตําแหนงของตนได แนวทาง
ในการพัฒนาคือ ผูบริหารสามารถสั่งใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขต
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อํานาจโดยตําแหนงไดนั้น  ยอมเกิดจากคุณลักษณะของผูบริหาร  การเปนแบบอยางที่ดี มีการสราง
แรงจูงใจ การเชื่อมั่นในความสามารถซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธา  
ปฏิบัติตามคําสั่งดวยความเต็มใจ   

ดานการใชอํานาจสวนบุคคล  ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูบริหารมีภาวะผูนําใน
การบริหารสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนาคือ ผูบริหารควรมีการปรับวิสัยทัศนในการบริหารงาน
เสมอ   ใชภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจบริหาร มีความรับผิดชอบ มีการคิดอยางมีกลยุทธ การ
บริหารจัดการทีม การสรางแรงจูงใจ การเจรจาตอรอง การระดมแนวคิดใหมๆ การคิดเชิงสรางสรรค 
การวางแผนดานความกาวหนาในอาชีพการงานสวนบุคคล การสรางความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัว
และการทํางาน การกําหนดเปาหมายและแผนงานประสบการณความรู  ความสามารถที่สัมพันธกับ
งานในทุก ๆ ดาน และทุกโอกาส  เพื่อนํามาพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดกับตนเองตอไป 
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบสภาพที่
แทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ทั้ง 7 ดาน โดย
เรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ การใชอํานาจตามกฎหมาย การใชอํานาจอางอิง การใช
อํานาจสวนบุคคล การใชอํานาจโดยการบังคับ การใชอํานาจโดยตําแหนง การใชอํานาจความ
เชี่ยวชาญ และ การใชอํานาจการใหรางวัล ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการคัดเลือกผูบริหารใน
การดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามีขั้นตอนที่คัดกรองและเลือกสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมใน
การดํารงตําแหนงจึงทําใหสถานศึกษาไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการเขามาบริหาร
สถานศึกษาโดยใชอํานาจของตนเองในฐานะผูบริหารไดเปนอยางดี มีการอบรมหลักสูตรผูบริหาร
สถานศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองจัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินจากภายนอกเพ่ือใหสถานศึกษาทุก
แหงมีคุณภาพท่ีเทาเทียมกันทั้งทางดานคุณภาพผูเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพการ
บริหาร ทําใหผูบริหารมีการตื่นตัวและพัฒนาตนเองและสถานศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด มีการนําเทคนิคการบริหาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกลยุทธตางๆ  เนื่องจาก
โรงเรียนหัวหินวิทยาคมเปนโรงเรียนขนาดกลาง ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคมจึงไดมีการแตงตั้งครูใหเปนหัวหนางานฝายบริหารงาน 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารงานวิชาการ 
ฝายบริหารท่ัวไป ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงานบุคคล ซึ่งแตละฝายไดมาจากการ
คัดเลือกบุคคลท่ีมีประสบการณในการทํางานและมีความรูความสามารถ มีความชํานาญเชี่ยวชาญใน
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งาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 และสอดคลองกับงานวิจัยเจริญชัย 
บรรเลงรมย ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ทิพวรรณ แสงทับทิม ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูใน
สถานศึกษาเอกชน และสอดคลองกับ ชานน ตรงดี ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการ
ใชอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหนองคาย และสอดคลองกับงานวิจัยของศิรินรัตน ปญญาวงศ ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 เชนเดียวกับงานวิจัยของ 
ไพฑูรย ลอยแกว ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
  1.1 จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  ดานการใช
อํานาจตามกฎหมาย พบวามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.83 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .78  
ซึ่งคอนขางมาก อาจเปนเพราะในการบริหารสถานศึกษาในปจจุบันนั้นไดมีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางลงสูสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากน้ันลงสูสถานศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีอํานาจใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล เปนไปตามกฎหมายที่กําหนด ซึ่งการปฏิบัติงานใน 4 
ฝาย ไดแก ฝายบริหารงานวิชาการ ฝายบริหารท่ัวไป ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงาน
บุคคล ตองใชเรื่องกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบตางๆ ในการทํางานมากขึ้น อีกทั้งเมื่อคณะผูบริหารส่ัง
การหรือออกคําสั่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอยางเครงครัดโดยผูบริหารระดับสูงจะ
มีอํานาจตามกฎหมายสูงกวาผูบริหารระดับตน จึงสงผลใหผูบริหารของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม มีการ
ใชอํานาจตามกฎหมายโดยรวมอยูในเกณฑที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ ไดศึกษา 
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัย
พบวาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการใช
อํานาจตามกฎหมาย อยูในระดับมาก 
  1.2 จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดานการใช
อํานาจการใหรางวัล พบวามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) = .87  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะคณะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมมีการใหรางวัล บําเหน็จ
ความดีความชอบแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการใหรางวัลของผูบริหารนั้นจะขึ้นอยูกับความพึง
พอใจและความสําเร็จของงาน และผูบริหารสถานศึกษาเห็นคุณคาของผูรวมงานและปฏิบัติหนาที่ดวย
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ความตั้งใจ จึงใหการตอบแทน ใหรางวัล ใหการสนับสนุน ยกยอง ชมเชย เลื่อนตําแหนง และเลื่อน
ขั้นเงินเดือน สงผลตอความพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเปนปจจัยที่เอ้ือตอการ
บริหารงานอีกดวย ดังน้ันการใชอํานาจการใหรางวัลของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมจึงมีอิทธิพลตอครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพราะอํานาจการใหรางวัลนี้ทําใหเกิดความประทับใจ มีกําลังใจตอครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ ไดศึกษา การใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการใชอํานาจการใหรางวัล
อยูในระดับมาก 
  1.3 จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม ดานการใชอํานาจโดยการบังคับ พบวามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.56 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( ) = .77 อาจเปนเพราะโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เปนโรงเรียนขนาดกลาง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีจํานวนนอย แตภาระงานมีมาก ไดแก งานในหนาที่ งานพิเศษ รวมทั้งงานท่ี
ตองประสานงานกับหนวยงานตางๆ ซึ่งภารกิจงานตางๆมีเหมือนกันกับโรงเรียนขนาดใหญหรือ
โรงเรียนใหญพิเศษ และในการใชอํานาจการบังคับของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคมน้ันมีพ้ืนฐาน
มาจากความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะผูบริหารจึงตองใช
อํานาจโดยการบังคับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรดวย ตลอดจนยังตองมีการ
เตรียมการสําหรับการประเมินจากภายในและการประเมินจากภายนอก จึงทําใหโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคมมีภารกิจที่ตองทํามาก การกํากับติดตามจึงมีมาก ทําใหผูบริหารจําเปนตองใชอํานาจการ
บังคับมากเพ่ือใหงานเสร็จทันตามกําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ ไดศึกษา การ
ใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา
การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการใชอํานาจ
โดยการบังคับอยูในระดับมาก และสอดคลองกับทิพวรรณ แสงทับทิม ไดทําการวิจัยเรื่อง การใช
อํานาจของผูบริหารท่ีสงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ดานการใชอํานาจการบังคับอยูในลําดับมาก 
  1.4 จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม ดานการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ พบวามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.53 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( ) = .74  อาจเปนเพราะในการบริหารจัดการของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมไดจัด
การศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในและภายนอก จึงทําให
คณะผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จโดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการบริหาร ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง มีความรอบรูและเชี่ยวชาญดานตางๆ เปนที่ยอมรับ 
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มีทักษะในการปฏิบัติงาน เปนตัวอยางที่ดี และสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว  
รวมทั้งการมีทักษะในการบริหารงานดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ ไดศึกษา 
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัย
พบวาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการใช
อํานาจความเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญา กระทุมขันธ ที่ไดศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
อุดรธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดอุดรธานี อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ จารุวิภาค ที่ไดศึกษาและ
เปรียบเทียบการดําเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือภคินี คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ ผูบริหาร ครูผูสอนและนักเรียนโรงเรียนในเครือภคินี 
คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภในประเทศไทย ในดานการดําเนินงานแนะแนว อยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน 
  1.5 จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม ดานการใชอํานาจอางอิงพบวามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.57 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) = .56  อาจเปนเพราะผูบริหารมีคุณลักษณะเปนผูนํา เพราะวาอํานาจอางอิงเปนอํานาจที่เกิด
จากบุคลิกลักษณะของผูบริหารและมีพ้ืนฐานมาจากคุณลักษณะสวนตัวของผูบริหาร รวมทั้งคณะ
ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ทุกคนตองผานการอบรม ผานประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน การเขารวมประชุมสัมมนาในดานตางๆ ทําใหตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพ 
เพราะการมีบุคลิกภาพท่ีดี แตงกายดี สุภาพเรียบรอย มีความรับผิดชอบตอหนาที่  สงผลใหผูบริหารมี
อิทธิพลตอครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธา 
สามารถนําไปเปนแบบอยาง เปนที่นานับถือ ชื่นชมของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูอ่ืน อีกทั้ง
ผูบริหารปฏิบัติตอครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนธรรมในทุก ๆ ดาน รวมทั้งในปจจุบัน
ผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนางานฝายตางๆตองมี มนุษยสัมพันธกับบุคคลตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานเพ่ือประสานงานในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา การมีบุคลิกภาพท่ีดี 
ทําใหเกิดความประทับใจ ชวยใหการติดตอประสานงานสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กษิภณ ชินวงศ ไดศึกษา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ดานการใชอํานาจอางอิงอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินรัตน 
ปญญาวงศ ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 
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เขต 1-7 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนตามความเห็นของขาราชการครูดานการใชอํานาจ
อางอิงอยูในระดับมาก 
  1.6 จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม ดานการใชอํานาจโดยตําแหนง พบวามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.53 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) = .56 อาจเปนเพราะคณะผูบริหารของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ใชอํานาจภายใน
ตําแหนงโดยคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ของตําแหนงนั้นเปนการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถ
ของผูบริหาร  ที่ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนคติไปในทิศทาง
ตามท่ีตองการโดยมีพ้ืนฐานมาจากอํานาจโดยกฎหมาย  อํานาจจากการใหรางวัลและอํานาจจากการ
บังคับสามารถส่ังใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจโดยตําแหนง
ของตนได โดยเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ในการท่ีจะสั่งการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
ผูเกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมายเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยัง
คณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง     
  1.7 จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม ดานการใชอํานาจสวนบุคคล พบวามีคามัชฌิมเลขคณิต ( )= 3.57 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( ) = .70 อาจเปนเพราะคณะผูบริหารของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมมีการใชอํานาจสวน
บุคคลเพ่ือการสรางแรงบันดาลใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับ
มอบหมาย ซ่ึงสงผลใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ไดดีกวาการใชอํานาจโดยการบังคับ 
ทั้งนี้คณะผูบริหารของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมมีศักยภาพและความสามารถท่ีทําใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนคติไปในทิศทางตามที่ตองการโดยมีพ้ืนฐานมาจาก  
ความเชี่ยวชาญ  ความเปนมิตร  ความจงรักภักดี  และความดึงดูดใจของผูบริหาร  ซึ่งวัดไดจาก  
อํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิง สอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญชัย บรรเลงรมย ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช
อํานาจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. จากผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจําแนกตาม
ตําแหนงหนาท่ีของบุคลากร 3 กลุม คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา มีความ
แตกตางกันจําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 
  2.1 ดานการใชอํานาจตามกฎหมาย   เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้  
ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 4.27 ,  = .30 ) ความคิดเห็นของครู ( = 3.66 ,  = 
.89 ) และ ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.58 ,  = .66) อาจเปนเพราะผูบริหารของ
โรงเ รียนหัวหินวิทยาคมมีกระบวนการในการบริหารงานที่ เปนขั้นตอนตามนโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด ดังนั้นผูบริหารจึงใชอํานาจตาม
กฎหมายไมมากนัก เนื่องจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเปนโรงเรียนขนาดกลางบุคลากรมีจํานวนนอยจึง
มีการพูดคุยกันอยางเปนกันเอง ยืดหยุน ในบางครั้งทําใหผูบริหารใชอํานาจตามกฎหมายคอนขางนอย 
และผลการวิจัยพบวา ตัวแปรดานการใชอํานาจตามกฎหมายขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ 
เมื่อผูบริหารสั่งการหรือออกคําส่ัง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด อาจมี
สาเหตุมาจากผูบริหารส่ังการหรือออกคําสั่งที่ไมชัดเจนอีกทั้งผูบริหารไมตามงานท่ีไดมอบหมายจึงทํา
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมความเคยชินในการไมกระตือรือรนในการทํางานซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย ลอยแกว ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ แสง
ทับทิม ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  
  2.2 ดานการใชอํานาจการใหรางวัล เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ 
ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 3.92 ,  = .35 ) ความคิดเห็นของครู ( = 3.37 ,  = 
.92 ) และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.30 ,  = 1.25 ) อาจเปนเพราะผูบริหาร
ของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมมีกระบวนการในการบริหารงานท่ีเปนขั้นตอนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ แตครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมอาจไมทราบถึง
ขั้นตอนหรือความจําเปนที่คณะผูบริหารปฏิบัติ อีกทั้งครูผูสอนที่เปนฝายปฏิบัติโดยตรงทําใหมองเห็น
ถึงปญหาในภาพรวมมากกวา จึงทําใหครูไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบริหารจึงใชอํานาจในการใหรางวัลนอย 
และผลการวิจัยพบวา ตัวแปรดานการใชอํานาจการใหรางวัลขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมี
การสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ราชการ อาจมีสาเหตุ
มาจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเปนโรงเรียนขนาดกลาง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวนนอย 
ดังนั้นผูบริหารจึงตองอนุญาตใหครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรม หรือเขารวมสัมมนาในเรื่องท่ี
เรงดวนและจําเปนกอน  เพราะถาครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาอบรมบอยครั้ง จะทําใหมี
ผลกระทบตอนักเรียนทําใหนักเรียนอาจไดเรียนไมเต็มที่ แตถามีกิจกรรมหรือการพัฒนาในวันหยุด 
คณะผูบริหารก็อนุญาตใหไปได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย ลอยแกว ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การใชอํานาจผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ แสงทับทิม ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารท่ีสงผล
ตอขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  
 2.3 ดานการใชอํานาจโดยการบังคับ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ 
ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 4.08 ,  = .34) ความคิดเห็นของครู ( = 3.43,  = 
.70 )และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.04 ,  = 1.17) อาจเปนเพราะในการใช
อํานาจการบังคับน้ันถาไมจําเปนผูบริหารจะไมใชอํานาจโดยการบังคับจึงทําใหผลการวิจัยออกมาวา
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ผูบริหารมีความคิดเห็นที่นอย ตรงกันขามครูและบุคลากร มองวาผูบริหารใชอํานาจการบังคับมาก
เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคนปฏิบัติเมื่อถูกใหปฏิบัติงานในสิ่งท่ีไมชอบก็จะคิดวาเปน
การบังคับใหทํา และผลการวิจัยพบวา ตัวแปรดานการใชอํานาจโดยการบังคับ ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย
ที่สุด คือ ผูบริหารใชอํานาจการบังคับ โดยคํานึงถึงความบกพรองในหนาที่ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อาจมีสาเหตุมาจากครูหรือบุคลากร  ไมปฏิบัติหนาที่ของตนเอง  หรือไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของผูบริหาร ทําใหผูบริหารจําเปนตองใชอํานาจการบังคับสอดคลองกับงานวิจัยของศิรินรัตน 
ปญญาวงศ ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 1-7 

2.4 ดานการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ 
ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 4.04 ,  = .46 ) ความคิดเห็นของครู ( = 3.37,  =  
.77) และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.17 ,  = .67) อาจเปนเพราะผูบริหารอาจมี
ประสบการณในการบริหารไมเพียงพอ จึงทําใหไมมีความชํานาญในการการบริหารทุกฝาย หาก
ผูบริหารไมแสวงหาความรูใหมๆ มาเพ่ิมเติมใหทันสมัยอยูเสมอ จะสงผลใหผูบริหารไดสูญเสียอํานาจ
ความเชี่ยวชาญได ดังนั้นผูบริหารควรที่จะศึกษาตํารา  ความรูเพ่ิมเติมจากงานวิจัย  เอกสาร  รวมถึง
การเขารวมการอบรม  สัมมนา  การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูบริหารหรือผูทรงคุณวุฒิที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของศิรินรัตน ปญญาวงศ ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7  
 2.5 ดานการใชอํานาจอางอิง  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ความ
คิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 3.62 ,  = .57) ความคิดเห็นของครู ( = 3.57 ,  = .54)  
และ ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.47 ,  = .71 ) อาจเปนเพราะอํานาจอางอิงเปน
อํานาจท่ีอยูบนพ้ืนฐานของคุณลักษณะสวนตัวของผูบริหาร เปนคุณลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลของ
ผูบริหาร ทําใหเปนที่นับถือ ชื่นชม ของผูอื่น หรือผูใตบังคับบัญชา อันเนื่องมาจากบุคลิกภาพ การนับ
ถือยกยอง ซึ่งมีอิทธิพลตอครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผูบริหารเองมองวายังใชอํานาจดานนี้ยัง
ไมดีเทาที่ควร และผลการวิจัยพบวา ตัวแปรดานการใชอํานาจอางอิงขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ผูบริหารปฏิบัติตอครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางเปนธรรมในทุก ๆ ดาน อาจมีสาเหตุมาจากมุมมอง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อาจไมทราบถึงขั้นตอนการบริหารดังนั้นผูบริหารตองมีความ
โปรงใส  ตรวจสอบได เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคลองกับ
งานวิจัยของทิพวรรณ แสงทับทิม ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญของ
ครูในสถานศึกษาเอกชน 
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2.6 ดานการใชอํานาจโดยตําแหนง เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ 
ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ( = 3.87,  = .46 ) ความคิดเห็นของครู ( )= 3.42,  = 
.59 ) และ ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 3.29,  = .33) อาจเปนเพราะ โรงเรียนหัว
หินวิทยาคมเปนโรงเรียนขนาดกลาง มีผูบริหารสถานศึกษา 2 คน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน ดังนั้นในการบริหารงานจึงตองแตงต้ังครูผูสอนที่มีความสามารถมาเปนหัวหนา
ฝายบริหาร 4 ฝายคือ ฝายบริหารงานวิชาการ ฝายบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝาย
บริหารงานบุคคล ทําใหผูบริหารส่ังใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขต
อํานาจโดยตําแหนงของตนไดไมเต็มที่ ดังนั้นในการใชอํานาจโดยตําแหนงซึ่งขึ้นอยูกับ คุณลักษณะ 
ภาวะผูนํา การยอมรับนับถือ การยอมรับนับถือของผูบริหารดวยจึงจะทําใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติตามไดดวยความเต็มใจ ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ใหผูบริหารมีอํานาจโดย
ตําแหนงในการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง     
 2.7 ดานการใชอํานาจสวนบุคคล ดานการใชอํานาจสวนบุคคล เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยไดดังนี้  ความคิดเห็นของครูมี ( = 3.45,  = .66 ) และความคิดเห็นของกรรมการ
สถานศึกษา ( )= 4.12, = .39)  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ( = 2.88 ,  = .61) 
อาจเปนเพราะประสบการณในการบริหารหรือทักษะในการบริหาร ความเชี่ยวชาญในการบริหารนอย 
รวมถึงบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ เปนแบบอยางท่ีดีใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอํานาจสวน
บุคคลนั้นเปนอํานาจท่ีอยูกับบุคคลนั้น ไมขึ้นกับตําแหนงหนาที่ในองคกร จึงตองพัฒนาตนเองอยู
เสมอเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  
  3. แนวทางการการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคมจากการนําขอท่ีมีคามัชฌิม
เลขคณิตตํ่าที่สุดของแตละดานมาเปนประเด็นในการในการสัมภาษณ (interview) ประกอบดวย
ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา จํานวน 6 คน ไดแนวทางในการพัฒนาการใชอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ดังนี้ 

3.1 ดานการใชอํานาจตามกฎหมาย ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ เมื่อ 
ผูบริหารสั่งการหรือออกคําสั่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด  อาจเปน
เพราะผูบริหารมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาไมตอเนื่องและ
ไมสม่ําเสมอ  ดังนั้นผูบริหารควรมีการใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  
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ยอมรับความคิดเห็น  ผูบริหารตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความกระตือรือรนในการทํางานและสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้ง การใชอํานาจตามกฎหมายน้ันเปนอํานาจท่ีไดมาจากการครอบครองตําแหนงในองคการ  
ผูบริหารจึงมีสิทธิอันชอบท่ีจะมอบหมายงาน จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีจําเปนแกการ
ปฏิบัติงาน และควบคุมการทํางานตาง ๆจึงทําใหผูบริหารมีความชอบธรรมท่ีจะเรียกรองหรือสั่งการ
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตาม โดยไมอาจหลีกเลี่ยงได  อีกทั้งการบริหารงานใน
สถานศึกษาถาผูบริหารวินิจฉัยสั่งการผิดพลาดบอยครั้งหรือวินิจฉัยแลวไมเกิดผลดีตอการปฏิบัติงาน
หรือทําใหการทํางานสับสน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไมเชื่อถือ ศรัทธา ในคําวินิจฉัยของ
ผูบริหารจึงควรใหผูบริหารคิดใหรอบคอบและวินิจฉัยใหดีกอนสั่งการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 3.2 ดานการใชอํานาจการใหรางวัล ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูบริหาร
มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ราชการ อาจเปน
เพราะผูบริหารมีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการพัฒนาตนเองคอนขางนอย
การศึกษาตอในสายงาน ความกาวหนาในอาชีพ ไดแก การไดอบรมการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การ
ประกาศเกียรติคุณ หรือยกยองใหเปนบุคคลตัวอยางขององคการ  อีกทั้งผูบริหารอาจจะเห็น
ความสําคัญของนักเรียนเปนสําคัญเนื่องจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเปนโรงเรียนขนาดกลางครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีจํานวนนอย ถามีการไปอบรมหลายคนก็จะทําใหนักเรียนไมไดเรียนหนังสือ 
ผูบริหารจึงเลือกสิ่งที่จําเปนในการอบรมน้ันๆกอน แตจะสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อบรม หรือพัฒนาตนเองในชวงวันหยุดได นอกจากน้ีอํานาจการใหรางวัลนั้น ผูบริหารควรชมเชยหรือ
ใหรางวัลแกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกัน
สรางผลงานทางวิชาการ  เพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาสายงานของตนไดอยางเต็มศักยภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอนักเรียนและสถานศึกษาตอไปโดยผูบริหารจะตองรูจักเลือกชนิดของรางวัลให 
เหมาะสมกับระดับความตองการของครูและบุคลากรในขณะนั้นดวย 

 3.3 ดานการการใชอํานาจโดยการบังคับ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ 
ผูบริหารใชอํานาจการบังคับ โดยคํานึงถึงความบกพรองในหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจเปนเพราะโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเปนโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรทุกคนอยูกันอยางพ่ีนองจึงทําให
มีการชวยเหลือกัน และผูบริหารเพียงเตือนแตไมไดลงโทษ ถาเปนเชนนี้บอยครั้ง จะทําใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะไมกลัวเกรงตอการลงโทษ เพราะเขาเรียนรูวาผูบริหารไมใชอํานาจในการ
ลงโทษอยางแทจริง ในคราวตอไปเขาจะไมเชื่อถือในอํานาจการบังคับและลงโทษของผูบริหารอีก
ตอไป ดังนั้นการใชอํานาจการบังคับนั้น จําเปนตองพิจารณาถึงกฎหมาย  พระราชบัญญัติ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความถูกตองและความเหมาะสม  อีกทั้งผูบริหารจะตองไมใชอารมณ  
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ความรูสึกสวนตัวเขามามีบทบาทในการใชอํานาจการบังคับ  ใชหลักเหตุและผล  เพ่ือใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางเครงครัด  กอใหเกิดประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

 3.4 ดานการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ  ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ
ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคการบริหารอาจเปนเพราะผูบริหารมีประสบการณในการ
บริหารนอยจึงทําใหไมมีความชํานาญในการการบริหารในทุกฝายหากผูบริหารไมแสวงหาความรูใหมๆ 
มาเพ่ิมเติมใหทันสมัยอยูเสมอ ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหาความรูสิ่งที่เขาตองการดวย
ตนเองและเขาจะไมมาปรึกษาจากผูบริหาร จึงทําใหผูบริหารไดสูญเสียอํานาจความเชี่ยวชาญได 
ดังนั้นผูบริหารควรที่จะศึกษาตํารา  ความรูเพ่ิมเติมจากงานวิจัย  เอกสาร  รวมถึงการเขารวมการ
อบรม  สัมมนา  การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูบริหารหรือผูทรงคุณวุฒิที่ประสบความสําเร็จใน
การบริหาร อีกทั้ง ในแตละปการศึกษา  ควรใหมีการประเมินการทํางานของผูบริหาร  โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  หัวหนาฝายตาง ๆ  เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและใชใน
การบริหารตอไป 
  3.5 ดานการใชอํานาจอางอิง ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูบริหารปฏิบัติ
ตอครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางเปนธรรมในทุก ๆ ดานอาจเปนเพราะในการบริหารงานในองคกร
หรือการปฏิบัติงานในองคกรนั้นยอมมีสองฝายเสมอ นั่นคือ เห็นดวยกับผูบริหารและไมเห็นดวยกับ
ผูบริหารจึงทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษามองผูบริหารวาไมเปนธรรม ในการใช อํานาจอางอิง
ของผูบริหารน้ัน ควรปฏิบัติตอครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยใชหลักธรรมมาภิบาลปฏิบัติตอทุกคน
ดวยความเทาเทียมกัน  ไมเลือกปฏิบัติ   มีคุณธรรมจริยธรรม  ยึดหลักความถูกตองชอบธรรม  อีกทั้ง
ผูบริหารตองจําเปนตองมีความโปรงใส  ตรวจสอบได เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูบริหารตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา  รวมทั้ง 
ผูบริหารจะตองปฏิบัติตนในหนาที่ความรับผิดชอบตองานอยางเต็มกําลังความสามารถและความ
ประพฤติตนใหเหมาะสมทั้งกิริยาในเวลางานและนอกเวลางานกับครู  บุคลากรและผูอ่ืน  อีกทั้ง
ผูบริหารจะตองมีการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง  โดยการคนควาหาความรู  ศึกษาจาก
เอกสาร  หรือศึกษาตอ  เพ่ือนําความรูที่ไดไปใชในการใหคําปรึกษา  แกไขปญหาตาง ๆ แกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ทําใหเกิดความนานับถือ  ชื่นชมของผูใตบังคับบัญชาและผูอื่น 
  3.6 ดานการใชอํานาจโดยตําแหนง ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูบริหาร
สามารถสั่งใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจโดยตําแหนงของ
ตนไดอาจเปนเพราะ การวางตัวของผูบริหาร บุคลิกภาพของผูบริหารท่ีทําใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขาพบผูบริหารนอย อีกทั้งอํานาจโดยตําแหนงหนาที่นั้น อาจรวมไปถึง อํานาจโดยกฎหมาย 
การใหรางวัล และการบังคับ โดยจะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ของตําแหนงนั้นๆซ่ึงผูบริหาร
องคกร ไมสามารถส่ังใหบุคคลปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขตหรืออํานาจโดยตําแหนงของบุคคลน้ัน
ได  ดังนั้นการทีผู่บริหารจะสั่งใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจ
โดยตําแหนงของตนผูบริหารตองมีคุณลักษณะที่ดี นาเชื่อถือ การเปนแบบอยางท่ีดี มีการสราง
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แรงจูงใจ สรางความเชื่อมั่นในความสามารถของตนซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกิดความศรัทธา  ปฏิบัติตามคําสั่งดวยความเต็มใจ ไมวาในขอบเขตหรือนอกเหนือขอบเขตของบุคคล
นั้น   

3.7 ดานการใชอํานาจสวนบุคคล ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ ผูบริหารมี 
ภาวะผูนําในการบริหารสถานศึกษา อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณในการทํางาน
บริหารหรือทักษะในการบริหารคอนขางนอยจึงทําใหผูบริหารมีภาวะผูนํานอยซึ่งอํานาจสวนบุคคลนี้
สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาได ดังนั้นผูบริหารควรมีการปรับ
วิสัยทัศนในการบริหารงานเสมอ ใชภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจบริหารกระบวนการ  มีความ
รับผิดชอบ ทักษะเฉพาะเรื่องขององคกร การคิดอยางมีกลยุทธ การบริหารจัดการทีม การสราง
แรงจูงใจ การเจรจาตอรอง การระดมแนวคิดใหมๆ การคิดเชิงสรางสรรค การวางแผนดาน
ความกาวหนาในอาชีพการงานสวนบุคคล การสรางความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและการทํางาน 
การกําหนดเปาหมายและแผนงาน ประสบการณความรู    ความสามารถท่ีสัมพันธกับงานในทุก ๆ 
ดาน และทุกโอกาส  เพือ่นํามาพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดกับตนเองตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 
 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในการปฏิบัตงิานของสถานศึกษาดังนี้ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใชอํานาจที่มีอยูใหเปนธรรมสอดคลองกับงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรนิเทศติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยการสราง
แรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 
 3. ผูบริหารควรเปนผูที่ ใหคําปรึกษาแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในเร่ืองตางๆไดเปน
อยางดี มีการวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส เวลา สถานที่ และใหความยุติธรรมและความเสมอภาคแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 4. ผูบริหารควรมีการยกยองชมเชยครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ทําความดีตามโอกาส 
โดยการมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนและควร
ใหการสนับสนุนและดูแลการปฏิบัติหนาที่ของครูอยางสม่ําเสมอและท่ัวถึง 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศในโรงเรียน 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญ 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ตําแหนง  อาจารย 
สถานที่ทํางาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. อาจารย ดร.อธิกมาส  มากจุย 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน   

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ตําแหนง  อาจารย 
สถานที่ทํางาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นายสวัสดิ์  เสาหงษ 
วุฒิการศึกษา   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน  
สถานที่ทํางาน โรงเรียนหัวหิน 
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ภาคผนวก ข 

 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.979 32 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

x1 108.87 734.120 .674 .979 

x2 109.17 720.144 .742 .978 

x3 109.20 720.372 .752 .978 

x4 108.87 733.361 .621 .979 

x5 109.20 736.648 .590 .979 

x6 109.13 730.602 .689 .979 

x7 109.40 698.041 .890 .978 

x8 109.60 715.559 .719 .979 

x9 109.60 722.662 .752 .978 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

x10 109.13 710.051 .835 .978 

x11 109.50 700.810 .877 .978 

x12 109.40 773.145 -.183 .982 

x13 110.10 713.610 .809 .978 

x14 109.80 704.924 .930 .978 

x15 109.77 706.461 .899 .978 

x16 109.90 707.128 .938 .978 

x17 109.67 705.816 .927 .978 

x18 109.83 707.316 .920 .978 

x19 109.87 725.154 .803 .978 

x20 109.93 727.857 .729 .979 

x21 109.83 710.351 .799 .978 

x22 109.73 746.616 .356 .980 

x23 110.07 707.444 .879 .978 

x24 109.47 717.430 .832 .978 

x25 109.60 702.731 .845 .978 

x26 109.90 708.093 .847 .978 

x27 109.40 695.421 .861 .978 

x28 109.27 710.547 .814 .978 

x29 110.00 708.138 .771 .978 

x30 109.93 704.478 .831 .978 

x31 109.43 700.944 .862 .978 

x32 109.53 723.085 .810 .978 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามของการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง   การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. ผูตอบแบบสอบถาม  

1.1 ผูบริหารโรงเรียน (ผูอํานวยการโรงเรียน ,รองผูอํานวยการ , หัวหนาฝายบริหาร)  
1.2 ครู 
1.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 

 2.  แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม  ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับ และไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของ
ทานแตประการใด 

 3.  แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

      ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

                         ตอนท่ี 2  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม    
               

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม                    
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

 

        
       นายสรุะชัย  เอี่ยมสอาด 

             นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง  การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

ตอนที่ 1   :  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   :   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงใน   [  ]    หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

 

 

 

ขอ
ที ่

สถานภาพของทาน สําหรับผูวิจัย 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

3 

 

 

4 

 

 
 
 

5 

 

เพศ 

        [  ]  ชาย                       [  ]  หญิง 
 

อายุ  (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
        [  ]  อายุต่ํากวา 30 ป        [  ]  30 – 40 ป           

 [  ]  41 – 50 ป               [  ]  51 ปขึ้นไป 
 
 

ระดับการศึกษา 
        [  ]  ต่ํากวาปริญญาตรี       [  ]  ปริญญาตรี 
        [  ]  ปริญญาโท               [  ]  ปริญญาเอก 
 

ตําแหนงหนาที่ในโรงเรียน 
       [  ]  ผูบริหารโรงเรียน   
       [  ]  คร ู                     
       [  ]  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ประสบการณการทํางาน  

       [  ]  ไมเกิน 5 ป               [  ]    6 - 10 ป  
       [  ]  11 – 20 ป               [  ]  21 ปขึ้นไป  

 
 

[  ]  1 

 

[  ]  2 

 

 

 

[  ]  3 

 
 

 

[  ]  4 

 

 
 

 

[  ]  5 

   ส
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ตอนที่ 2   :   การใชอํานาจของผูบริหาร ของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม   

คําชี้แจง   :   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับพฤติกรรมของผูบริหารที่ปฏิบัติ
ตามความเปนจริงวามีพฤติกรรมการปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

1 หมายถึง  มีความคิดเห็นในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

2 หมายถึง  มีความคิดเห็นในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

3 หมายถึง  มีความคิดเห็นในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง  มีความคิดเห็นในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

5 หมายถึง  มีความคิดเห็นในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ขอที่ 
การใชอํานาจของผูบริหาร 
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย มาก

ที่สุด 
มาก  ปาน 

กลาง นอย 
นอย
ที่สุด 

 อํานาจตามกฎหมาย       

1 
ผูบริหารมีอํานาจตามตําแหนงที่ไดรับการ
แตงตั้ง 

     
[  ]  6 

2 
การใชอํานาจของผูบริหารเปนไปตาม
กฎหมายที่กําหนด 

     
[  ]  7 

3 

เมื่อผูบริหารสั่งการหรือออกคําสั่ง  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 

     

[  ]  8 

4 
ผูบริหารระดับสูงจะมีอํานาจตามกฎหมาย
สูงกวาผูบริหารระดับตน 

     
[  ]  9 

 อํานาจการใหรางวัล       

5 

ผูบริหารมีอํานาจและความสามารถในการ
ใหรางวัล บําเหน็จความดีความชอบแกครู
และบุคลากรทางการศึกษา   

     
 

[  ] 10 

6 

ผูบริหารพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนจากผล
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     
 

[  ] 11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
98 

 

ขอที่ การใชอํานาจของผูบริหาร 
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย มาก

ที่สุด 
มาก  ปาน 

กลาง นอย 
นอย
ที่สุด 

7 

การใชอํานาจการใหรางวัลของผูบริหารจะ
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจและความสําเร็จของ
งาน 

     
 

[  ] 12 

8 

ผูบริหารจะมอบหมายหนาที่แกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความเช่ือม่ัน
และความไววางใจ 

     

[  ] 13 

9 

ผูบริหารมีการสนับสนุนใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ราชการ 

     

[  ] 14 

 อํานาจการบังคับ       

10 

ผูบริหารมีอํานาจที่จะบังคับใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

     

[  ] 15 

11 

ผูบริหารใชอํานาจการบังคับ โดยคํานึงถึง
ความบกพรองในหนาที่ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

[  ] 16 

12 

การใชอํานาจการบังคับของผูบริหารมี
พ้ืนฐานมาจากความไมพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     

[  ] 17 

13 
การใชอํานาจการบังคับของผูบริหารขึ้นอยู
กับคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร  

     
[  ] 18 

 อํานาจความเชี่ยวชาญ       

14 
ผูบริหารมีความรอบรูและเชี่ยวชาญดาน
ตางๆเปนที่ยอมรับและสามารถปฏิบัติได 

     
[  ] 19 
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ขอที่ การใชอํานาจของผูบริหาร 
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย มาก

ที่สุด 
มาก  ปาน 

กลาง นอย 
นอย
ที่สุด 

15 
ผูบริหารมีทักษะในการปฏิบัติงานใหเปน
ตัวอยางที่ดีได 

     
[  ] 20 

16 

ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได 

     

[  ] 21 

17 
ผูบริหารสามารถแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 

     
[  ] 22 

18 
ผูบริหารเปนที่ยอมรับของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

     
[  ] 23 

19 
ผูบริหารมีความเช่ียวชาญทางดานเทคนิค
การบริหาร 

     
[  ] 24 

 อํานาจโดยผูอางอิง       

20 

ผูบริหารมีคุณลักษณะเปนที่นานับถือ ชื่น
ชมของผูอ่ืน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     

[  ] 25 

21 
ผูบริหารใชอํานาจอางอิงโดยมีพ้ืนฐานมา
จากคุณลักษณะสวนตัวของการเปนผูนํา   

     
[  ] 26 

22 
ผูบริหารมีบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลตอครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     
[  ] 27 

23 
ผูบริหารปฏิบัติตอครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอยางเปนธรรมในทุก ๆ ดาน 

     
[  ] 28 

24 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่      [  ] 29 

 
 

 
     

 

        

   ส
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ขอที่ การใชอํานาจของผูบริหาร 
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย มาก

ที่สุด 
มาก  ปาน 

กลาง นอย 
นอย
ที่สุด 

 อํานาจโดยตําแหนง       

25 

ผูบริหารใชอํานาจภายในตําแหนงโดย
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ของตําแหนง
นั้น 

     

[  ] 30 

26 

ผูบริหารมีการใชอํานาจโดยตําแหนงตอครู
และบุคลากรทางการศึกษาดวยอํานาจโดย
กฎหมาย  การใหรางวัลและการบังคับ 

     

[  ] 31 

27 

ผูบริหารไมสามารถสั่งใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือ
ขอบเขตอํานาจโดยตําแหนงของตนได 

     

[  ] 32 

28 

ผูบริหารใชอํานาจโดยตําแหนงเพ่ือใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

[  ] 33 

 อํานาจสวนบุคคล       

29 
การใชอํานาจสวนบุคคลของผูบริหารไม
ขึ้นกับตําแหนงหนาที่ในองคกร 

     
[  ] 34 

30 

ผูบริหารสามารถใชอํานาจสวนบุคคลในการ
สรางแรงบันดาลใจใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหนาทีต่ามที่ไดรับ
มอบหมาย 

     

[  ] 35 

31 

การใชอํานาจสวนบุคคลจะสงผลใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ไดดีกวา
การใชอํานาจโดยการบังคับ 

     

[  ] 36 

32 
ผูบริหารมีภาวะผูนําในการบริหาร
สถานศึกษา 

     
[  ] 37 

 

หมายเหตุ  :  ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ฉ 

 

แบบสัมภาษณของการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ(interview) แนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
ของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

1. ทานคิดวาผูบริหารควรมีแนวทางอยางไรเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามคําสั่ง
อยางเครงครัด 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

2. ทานคิดวา ผูบริหารควรมีแนวทางในการสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่ไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

3. ทานคิดวา ผูบริหารควร ใชอํานาจการบังคับ ตอการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

4. ทานคิดวา ผูบริหารควรพัฒนาตนเองใหมคีวามเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคการบริหารอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

5. ทานคิดวา ผูบริหารควรปฏิบัติตอครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางเปนธรรมในทุกๆดาน อยางไร    
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

6. ทานคิดวา ผูบริหารสามารถสั่งใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่นอกเหนือขอบเขต
อํานาจโดยตําแหนงของตนได อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

7. ทานคิดวา แนวทางท่ีจะทําให ผูบริหารมีภาวะผูนําในการบริหารสถานศึกษาอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล                      นายสุระชัย  เอี่ยมสอาด 
วัน/เดือน/ปเกิด  28 มกราคม 2523 
ที่อยู  104  หมู 6   ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอ ชะอํา  
  จังหวัดเพชรบุรี  76120 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนหนองพลับวิทยา  ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน   

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538   สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
จากโรงเรียนหนองพลับวิทยา อําเภอหัวหิน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พ.ศ. 2541   สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จากโรงเรียนหนองพลับวิทยา อําเภอหัวหิน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 พ.ศ. 2545  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   (วท.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร  

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 พ.ศ. 2551  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
     จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  กรุงเทพฯ 

  พ.ศ. 2555  ศึกษาตอระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

  พ.ศ. 2550 - 2552 ครูผูชวย โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  พ.ศ. 2552 - 2556 ครู คศ.1 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  พ.ศ. 2556 – 2557 คร ูคศ.2 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน      คร ูคศ.2 โรงเรียนหนองพลับวิทยา  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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