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ฐ

บทที่ 1
บทนํา
การศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อ หรื อ กระบวนการสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาความรู ความคิ ด
ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล ตั้งแตรากฐานชีวิตไปทุก
ชวงอายุตอเนื่องตลอดชีวิต คุณสมบัติของบุคคลดังกลาวเปนปจจัยและพลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ยิ่งสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ไมวาจะดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีอื่นๆ และการแขงขันอยางรุนแรงทางเศรษฐกิจ
อยางไมเคยมีมาในอดีต คุณภาพของประชากรยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น ดวยความตระหนักถึง
ความสํ า คั ญของการศึ ก ษา ที่ เ ปน กระบวนการสํา คัญ ในการพัฒ นาคุ ณภาพประชากร หลาย
ประเทศที่เจริญกาวหนามากแลวหรือประเทศกําลังพัฒนา ตางไดทุมเทกําลังทั้งในแงความคิดและ
ทรัพยากรของประเทศที่จะปฏิรูปหรือพั ฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อสะสมพลังอํานาจให
ประเทศสามารถพึ่งตนเองใหอยูรอดหรือแขงขันได จะเห็นไดวาการศึกษาเปนทั้งกระบวนการและ
เนื้อหาในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนการถายทอดวัฒนธรรม และเปนการสราง
ภูมิปญญาใหแกสังคม1 การศึกษาและการใหการศึกษาคือบั้นปลายของการพัฒนาทั้งหลาย หาก
ขาดมิติดานการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาคนใหเปนศูน ยกลางหรือแกนกลางของการ
พัฒนาทั้งหลาย การพัฒนาดานตางๆ จะไมยั่งยืน ถือไดวา การศึกษาและการพัฒนาคนคือกุญแจ
แม (Master Key) ที่จะเปดประตูไปสูการพัฒนาทั้งหลาย2 ดวยเหตุนี้ การศึกษาจึงมีผลกระทบ
เชิงบวกตอกระบวนการพัฒนาประเทศ ในสังคมสมัยใหม หรือสังคมแหงอนาคต ความรูของมนุษย
จะเปนประเด็นตัดสินประสิทธิภาพการแขงขันขององคกรตางๆ ความไดเปรียบของแตละประเทศ
จึงขึ้นอยูกับการพัฒนาคนใหมีศักยภาพและคุณภาพพอที่จะแสวงหาและใชประโยชนจากแหลง

1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ระบบการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพ : โรงพิมพชวนพิมพ,2540),3-4.
2
วิชัย ตันศิริ, โฉมหนาการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสูการปฏิรูปใน
พระราชบัญญัติการศึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2540),117-118.
1

2
ความรู จึงเปนหนาที่และบทบาทของการศึกษาโดยแท3 สรุปไดวา พลังอํานาจของชาติจะ
เกิดขึ้ น ได ก็ ดว ยพลั ง อํ า นาจของคนที่มี ค วามรู สามารถปรับ ตัว ให เ ทา ทั น การเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลาไดเทานั้น การศึกษาจึงมีความสําคัญสูงสุดในการสรางชาติ4
ประเทศไทยยอมรั บ และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาเป น อย า งมาก ได มี ก าร
บัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใน
สวนที่เกี่ยวกับการศึกษา คือหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 43 บุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดการศึกษาอบรมของ
องคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครอง5 และไดจัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ เพื่อปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จึงไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยใหเปน
กฎหมายแม บ ทกั บ บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 เพื่อเปนฐานหลักในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และการจัดทําแผนการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) มีลักษณะเปนแผนยุทธศาสตร
ระยะยาวที่จะเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ซึ่งเจตนารมณของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงมุงพัฒนาชีวิตให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข6

3

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ระบบการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพ : โรงพิมพชวนพิมพ,2540),8.
4
เรื่องเดียวกัน,6-7.
5
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,2541),14-15.
6
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) (กรุงเทพ : พิมพดี,2545),3-4.

3
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเอกชนมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติเปนอยางมาก โดยได
ดําเนินการควบคูกับการจัดการศึกษาของรัฐมาโดยตลอด มีสถานศึกษาเอกชนจํานวนไมนอยที่
เปนสถานศึกษาขนาดใหญ มีคุณภาพสูง มีชื่อเสียงเปนที่นิยมของพอแม ผูปกครองในการสงบุตร
หลานไปเรียน แตในขณะเดียวกันยังมีสถานศึกษาเอกชนเปนจํานวนมากและดอยคุณภาพ จึงเปน
หนาที่ของผูบริหารการศึกษาทั้งหลายตองเรงหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อหาทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหดีขึ้น7 การบริหารการศึกษาในโรงเรียนเอกชน มีอิทธิพลอยางมากตอการศึกษาของ
นักเรียน แตการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับผูบริหารซึ่งไดแก ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ และครูใหญ เปนผูมีภาระหนาที่ในการบริหารโรงเรียน มีความใกลชิดกับครูและนักเรียน
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจึ ง เป น ตั ว จั ก รที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ก ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นประสบกั บ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวลงได
ในโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญที่สุด เพราะโรงเรียนเปนระบบสังคมระบบ
หนึ่ ง อาคารเรี ย น หลั ก สู ต ร แบบเรี ย น อุ ป กรณ ในการเรี ย นการสอนจะดี อ ย า งไรก็ ต าม จะไร
ความหมายถาคนใช สิ่งเหล านั้น ไมมีความสามารถพอ ไมมีความตั้งใจหรื อพอใจจะใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ไมวาโรงเรียนนั้นจะเปนโรงเรียนขนาดใหญหรือขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม8 ดังนั้น
ผูบริหารโรงเรียนซึ่งจะเปนผูใชอํานาจใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อจะควบคุมบุคลากรใน
สถานศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ไดกําหนดขึ้น ถาผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจกดขี่
บังคับมากเกินไปจะทําใหบรรยากาศในโรงเรียนเสียหาย ไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ จะทําใหครูเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะทําใหเกิดการตอตานขึ้น ความ
ไมสงบสุขก็จะตามมา หรือถาผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจแบบปลอยตามใจครูมากเกินไป ถาครู
ขาดความรับผิดชอบ การดําเนินงานในโรงเรียนนั้นก็จะไมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว ผูบริหารที่ดี
จะต อ งรู จัก กับอํ า นาจทุ ก ประเภท และเลือ กใชอํ า นาจใหเ หมาะกับ สถานการณ9 ผู บ ริ ห าร
โรงเรียนจําเปนตองมีอํานาจเพื่อควบคุมใหบุคคลอื่นเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง ผูสั่งจะตองมี

7

เทอดพงษ ไชยนันท,เอกสารประกอบการประชุมเรื่องแนวนโยบายการจัดการศึกษา
เอกชน: ระดับต่ํากวาปริญญาตรี,(2535),2.
8
ภิญโญ สาธร,หลักบริหารการศึกษา (กรุงเทพ : วัฒนาพานิช,2516),96.
9
J.P. Kotter, “Power, Dependence and Effective Management,” Harvard
Business Review (July-August 1977) : 65-75.

4
อํานาจหรือเรียกวามีอาวุธอยูในตัว10 เพราะผูบริหารเพียงคนเดียวไมสามารถที่จะทํางานทั้งหมด
ขององคกรใหสําเร็จลุลวงไปได แตจะตองบริหารงานเพื่อใหคนอื่นๆ ทํางานเพื่อองคกร ผูบริหารจึง
จําเปนตองมีอํานาจ เพราะฉะนั้นอํานาจจึงเปนองคประกอบสําคัญของการเปนผูนํา ผูบริหารตอง
ใชอํานาจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานทุกอยางใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององค ก รที่ ตั้ ง ไว ซึ่ ง หากผู บ ริ ห ารใช อํ า นาจได อ ย า งเหมาะสมได รั บ การยอมรั บ จาก
ผูใตบังคับบัญชา ยอมสามารถทําใหผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเต็มใจ อันจะ
สงผลดีตอประสิทธิภาพของหนวยงาน และการใชอํานาจก็จะเกิดประโยชนสูงสุด ผูบังคับบัญชา
แตละคนจะมีอํานาจปกครองบังคับบัญชาตามกฎหมาย หรือที่เรียกวาอํานาจในการสั่งการ แต
อํานาจดังกลาวเปนเพียงการรับรอง หรือยืนยันวาผูบังคับบัญชามีสิทธิที่จะใชอํานาจตามตําแหนง
ไดชอบธรรมเทานั้น ถาผูใตบังคับบัญชามีทาทีไมยอมรับสภาพแหงการบังคับบัญชา อํานาจหรือ
สิทธิที่มีอยูก็ไมสามารถใชใหเกิดผลได ตรงกันขามแมจะไมมีอํานาจอยางเปนทางการ แตถา
ผูใตบังคับบัญชาเคารพนับถือ และจงรักภักดีก็ยอมจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหมีทาทีเปนประโยชน
แกตนเอง และสวนรวมไดไมนอยกวาการมีอํานาจตามกฎหมาย
ในการบริหารงานโรงเรียน มีขอบเขตการบริหารงาน 6 งาน คือ งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานกิจการนักเรียน งานการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งงานทั้ง 6 งานนี้ งานวิชาการถือวาเปนงานที่สําคัญที่สุด เพราะเปน
งานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูทั้งหลาย ซึ่งมีผลตอคุณภาพของนักเรียน
สวนงานอื่นๆ ถือวาเปนงานสนับสนุนงานวิชาการใหมีคุณภาพ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองใหความ
สนใจกับงานวิชาการเปนพิเศษ เพราะผูบริหารโรงเรียนจะเปนผูนําจุดมุงหมายของการศึกษาไปสู
การปฏิบัติ ผูบริหารจะตองดูแลการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเนื่องจากงาน
วิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เปนงานเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนโดยตรง ผูบริหารการศึกษา หรือ ครูใหญควรจะรับผิดชอบเปนผูนําของครูใน
ดานวิชาการเปนอันดับแรก เพราะหนาที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแหง คือ การให
ความรูแกนักเรียน ผูบริหารจึงเปนผูนําในดานวิชาการ โดยปฏิบัติงานรวมกับครู กระตุนครูให
พัฒนาตนเอง ใหคําแนะนําครู และประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันในดานการสอนอยางมี
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2527),80.

อรุณ รักธรรม,หลักมนุษยสัมพันธกับการบริหาร (กรุงเทพ :

ไทยวัฒนาพานิช,

5
ประสิทธิภาพ11 ไมวาสถานศึกษานั้นจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได จ ากผลงานด า นวิช าการ เนื่ อ งจากงานดานวิช าการเกี่ย วของกั บ หลัก สู ตรการจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวของกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา12
ในปจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของสตรีมากขึ้น เพราะสตรีเปนทรัพยากร
มนุ ษ ย ที่ สํ า คั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ จ ะเป น ตั ว เร ง ในการพั ฒ นาประเทศ และเป น บุ ค คลที่ ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอการพัฒนาโดยตรง การพัฒนาประเทศจะเกิดผลอยางเต็มที่
หากสตรีไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง และไดมีสวนรวมในการพัฒนาตางๆ ดังที่พบวาทุกวันนี้สตรีได
กาวเข า สู บทบาทผู นําถึ งในระดับผูนําของประเทศ สังคมไทยเองก็เ ปดโอกาสใหสตรี เ ขา มามี
บทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ทั้งสวนกลาง สวนทองถิ่น เทศบาล และองคการบริหารสวน
จังหวัดสวนในดานการบริหารการศึกษานั้น สตรีไดรับตําแหนงเปนผูบริหารการศึกษามากขึ้น
กล า วคื อ สตรี ห ลายคนมี ตํ า แหน ง เป น ผู บ ริ ห ารตั้ ง แต ร ะดั บ โรงเรี ย นจนถึ ง ระดั บ กระทรวง มี
ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานประสบความสํ า เร็ จ เป น ที่ น า พอใจ ใน
ขณะเดียวกันผูบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปนสตรีกําลังเริ่มมีบทบาทในการบริหารการศึกษามากขึ้น
ถึงแมวาในปจจุบันจะยังมีจํานวนนอยอยูก็ตาม แตก็มีแนวโนมวาตอไปจะมีผูบริหารโรงเรียน
เอกชนที่เปนสตรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ปญหาการวิจัย
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนเรื่องทีม่ คี วามจําเปนอยางยิ่ง โดย
จะตองเปนการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่
ถึงแมวา ในระยะที่ผา นมา ไดมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด
แตจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พบวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
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ภิญโญ สาธร, หลักบริหารการศึกษา (กรุงเทพ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช,
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ :

2526),324.
2535),15.

สหมิตรออฟเซท,

6
เฉพาะในวิชาที่ตองใชความคิด การคํานวณ และวิชาที่ตองมีการปฏิบัติทดลอง รวมไปถึงการ
เรี ยนรูภาษาที่สองยั งต่ํ ากวาอีกหลายประเทศในเอเชีย 13 และจากการทดสอบผลสัม ฤทธิ์ท าง
วิชาการ จริยธรรม คุณธรรม อยูในระดับต่ํา14 ซึ่งจะทําใหคนไทยไมสามารถปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก และสงผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของคนไทย จึงจําเปนตองมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชนหลายโรงเรียน มีศักยภาพจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาอยางมี
คุณภาพ แตสภาพปจจุบันพบวายังมีปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงรียนเอกชนอยู
หลายประการ อุปสรรคจากสิ่งแวดลอมภายนอกตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ไดแก
นโยบายของรัฐในการขยายโอกาสทางการศึกษา ทําใหโรงเรียนของรัฐแทบทุกสังกัดขยายชั้นเรียน
เพื่อรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด
อยางทั่วถึง สวนโรงเรียนเอกชนในฐานะที่ทําหนาที่แบงเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาให
เพียงพอกับความตองการของประชาชน จึงไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐดวย นอกจากนี้
โรงเรียนเอกชนยังมีภาระตองจายคาตอบแทนเปนเงินเดือนสําหรับครู และบุคลากรในโรงเรียนและ
รายจายอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก แตไมไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ ทําใหโรงเรียนเอกชนไมสามารถ
พัฒ นาคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นได ทั ดเทีย มกั บ โรงเรีย นของรัฐ ซึ่ ง นอกจากมี ก ารแข ง ขั น ระหว า ง
โรงเรียนเอกชนดวยกันแลว ยังตองแขงขันกับโรงเรียนของรัฐทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โรงเรียนแตละโรงจะมีสิ่งแวดลอม สภาพชุมชน ผูปกครองแตละทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมแตกตางกัน สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนก็มีความแตกตางกัน หากผูบริหารขาดวิสัยทัศน ครู
ขาดคุณภาพ ทําใหการบริหารงานวิชาการขาดคุณภาพได ปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอคุณภาพ
ของโรงเรียนเอกชนทั้งสิ้น โรงเรียนบางแหงไดรับความศรัทธาจากผูปกครองดวยความมั่นใจใน
คุณภาพอยางแทจริง แตบางโรงเรียนก็ไดรับความศรัทธา คานิยมของผูปกครองเปนบางกลุม บาง
โรงเรียนเคยไดรับความศรัทธาในอดีต แตการพัฒนาคุณภาพไมเปนไปอยางตอเนื่องความศรัทธา
จึงลดลง มีผลใหโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก หรือดอยคุณภาพปรับตัวไมทัน จํานวนนักเรียนลดลง
รายไดของโรงเรียนไมพอกับรายจาย ประสบปญหาขาดทุน และในที่สุดก็ลมเลิกกิจการไป ดังนั้น
13

สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ,แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 [ออนไลน],เขาถึงเมื่อ 8 กันยายน 2545. เขาถึงไดจาก
http://www.nesdb.go.th
14
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพ : พิมพดี,2545),1.

7
โรงเรียนเอกชนจึงตองพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ เพื่อใหผูปกครองและนักเรียนเกิดความมั่นใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน15 ซึ่งจุดเดนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประการหนึง่ คือ
งานดานวิชาการที่มีคุณภาพ จะไดรับความไววางใจจากผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามา
ศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนตัง้ แตระดับกอนประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีทงั้ ผูบ ริหารสตรีและผูบริหารชาย คิดเปนสัดสวน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูบ ริหารโรงเรียน แบงตามระดับการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ระดับที่เปดสอน
อนุบาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-มัธยมศึกษา
รวม
คิดเปนรอยละ

ผูบริหารชาย
120
133
94
347
43.43%

ผูบริหารหญิง
277
119
56
452
56.57%

รวม
397
252
150
799
100

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2544
จากตารางที่ 1 พบวา ในเขตกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนที่เปดสอนในระดับอนุบาลมัธยมศึกษาทัง้ หมด 799 โรง ในจํานวนนีม้ ีผูบริหารที่เปนชายจํานวน 347 โรง หรือคิดเปนสัดสวน
ได 43.43% และมีผูบริหารที่เปนสตรีจาํ นวน 452 โรง หรือคิดเปนสัดสวนได 56.57%
ในจํานวนนีม้ ีโรงเรียนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนจํานวน 87 โรง ซึง่ ในจํานวนนีม้ ีโรงเรียนเอกชนที่มีผูบริหารสตรี
42 โรง คิดเปน 48.28% และเปนโรงเรียนที่มีผบู ริหารชาย 45 โรง คิดเปน 51.72% ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ในหนาถัดไป
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จรวยพร ธรณินทร, ”การประเมินสภาพปจจุบันของโรงเรียนเอกชน”,24 ป บน
เสนทางของการปฏิรูปการศึกษา(กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภา,2539),13.
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนโรงเรียนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ระดับที่เปดสอน
อนุบาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-มัธยมศึกษา
รวม

ผูบริหารชาย
คน
รอยละ
2
2.30
15
17.24
28
32.18
45
51.72

ผูบริหารหญิง
คน
รอยละ
16
18.40
13
14.94
13
14.94
42
48.28

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2544
จากขอมูลพบวาจากจํานวนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 799 โรงเรียน
มีผูบริหารสตรีจํานวน 452 คน คิดเปนรอยละ 56.57% มากกวาโรงเรียนที่เปนผูบริหารชายที่มี
347 คน แตในขณะเดียวกันมีผูบริหารที่สามารถบริหารใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ คือ ไดรับ
การรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพการศึกษา จากสํ า นัก งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่ง มี
จํานวนทั้งหมด 87 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่มีผูบริหารสตรีเพียง 42 คน ซึ่งมีจํานวนนอยกวา
โรงเรียนที่มีผูบริหารชายที่มีจํานวน 45 คน แตเมื่อแยกพิจารณาโรงเรียนแตละระดับที่เปดสอน
พบว า ในโรงเรี ย นระดั บ อนุบาล ผู บริ ห ารสตรีส ามารถบริห ารโรงเรีย นให ป ระสบความสํ า เร็ จ
สามารถไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากกวาโรงเรียนที่เปนผูบริหารชาย คิดเปน
รอยละ 16.10 แตในโรงเรียนที่เปดสอนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา กลับพบวามีจํานวนโรงเรียน
ที่ผูบริหารชายสามารถบริหารโรงเรียนไดประสบความสําเร็จมากกวาโรงเรียนที่มีผูบริหารสตรี คิด
เปนรอยละ 17.24 แตในโรงเรียนที่เปดสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา กลับพบวาโรงเรียนที่มี
ผูบริหารชายสามารถบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จมีจํานวนใกลเคียงกับโรงเรียนที่เปน
ผูบริหารสตรี แตยังมีจํานวนมากกวาอยูรอยละ 2.30 อาจกลาวไดวาความสําเร็จของหนวยงาน
เปนผลมาจากการบริหารงานภายในโรงเรียน โดยเฉพาะงานดานวิชาการ ซึ่งถือวาเปนหัวใจของ
ทุกสถานศึกษา และผูบริหารที่มีประสิทธิภาพมีการใชอํานาจในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครู เพียงแตวาผูบริหารจะปฏิบัติตอครูอยางใหเกียรติ ซึ่งจากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการ
บริหารงานของผูชายและผูหญิงนาจะมีความแตกตางกัน แตงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางเพศของ
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ผูบริหารยังไมเปนที่สรุปแนนอนชัดเจนได แตเปนที่ยอมรับวาครูจะพอใจถาครูใหญที่เปนสตรีแสดง
บุคลิกลักษณะของคนใจดี มีเมตตา และใหเกียรติครู และผูใตบังคับบัญชาหรือครูจะคาดหวังวา
ผูบริหารหญิงจะใชอํานาจจากตําแหนงนอยกวาผูบริหารชาย16 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานคร โดยใชกรอบทฤษฎีฐานอํานาจของเฟรนชและราเวน (French and Raven) ซึ่งได
เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่กอใหเกิดอํานาจ หรือฐานอํานาจ 5 ฐาน คือ อํานาจรางวัล
(Reward Power) อํานาจบังคับ (Coercive Power) อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power)
อํานาจอางอิง (Referent Power) และอํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power)17 ตอมาราเวน
และกรุกกรานสกี (Raven and Kruglanski) ไดเสนอฐานอํานาจอีกอยางเพิ่มจากของเฟรนชและ
ราเวน (French and Raven) คือ อํานาจขอมูลขาวสาร (Information Power) หลังจากนั้น
เฮอรเซยและแบลนชารดและโกลดสมิธ (Hersey and Blanchard and Goldsmith) ไดเสนอ
อํานาจเชื่อมโยง (Connection Power)18 เปนฐานอํานาจที่ 7 เพิ่มจากฐานอํานาจทั้งหา
ของเฟรนชและราเวน (French and .Raven) และการที่โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพนั้น งานอยาง
หนึ่งที่ผูบริหารควรใหความสําคัญ คือ การบริหารงานวิชาการ เพราะงานวิชาการถือเปนหัวใจของ
โรงเรียนเปนงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ ดวยเหตุที่การบริหารงานวิชาการเปนการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับครูผูสอนโดยตรง และผูบริหารจะตองดูแลการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ทําใหผูบริหารโรงเรียนตองเขามาดูแลบริหารงานดาน
วิชาการ ซึ่งอาจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิชาการขัดแยงกับครูผูสอน ครูหลายคนมองวาไมมี
อิสระในการสอนทั้งหลักสูตร วิธีสอน บทเรียน และอื่นๆ จะถูกผูบริหารใชอํานาจบังคับ ควบคุม
ทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ซึ่งเปนสาเหตุใหการดําเนินงาน
วิชาการของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องการใชอํานาจของ
ผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทาง
16

อารี สัณหฉวี, ครูใหญคือแรงจูงใจของครู (กรุงเทพ:สถาบันการแปลหนังสือ,

2545),130.
17

John R.P.French and Bertram H.Raven, “The Base of Social Power,” in
Darwin Cartwright and Alvin Zander, Group Dynamics: Research amd Theory. (New
York : Harper and Row, 1968),667-673.
18
Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational
Behavior Utilizing Human Resources, 6 th. ed. (New Jersey : Prentice-Hall ,1993),226.
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ในการพัฒนาการใชอํานาจของผูบริหารสตรี เพื่อใหผูบริหารสตรีสามารถบริหารงานโรงเรียนให
ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อทราบการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของผูบ ริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อทราบการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนที่สง ผลตอการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
ขอคําถามของการวิจัย
1. การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร อยูร ะดับใด
2. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร อยูระดับ
ใด
3. การใชอํานาจใดของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน ที่สง ผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจยั
การใช อํ า นาจของผู บ ริ ห ารสตรี โ รงเรี ย นเอกชนส ง ผลต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
ขอบขายของการวิจยั
การบริหารองคการในปจจุบนั นี้ มีสว นประกอบหลายอยางที่จะชวยใหองคการนัน้
ดํารงอยูได ตลอดจนมีความเจริญกาวหนาและสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามเปาประสงคที่วาง
ไว ปจจัยที่สาํ คัญประการหนึง่ คือ อํานาจ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งสําหรับความเปนผูน ํา
หรือเปนแกนของความเปนผูน ํา องคการไมสามารถดําเนินการไดถาปราศจากการใชอํานาจก็จะไม
มีความเปนผูน ํา สิง่ ทีท่ ําใหผูนาํ แตกตางจากบุคคลที่ไมใชผูนํา คือ ผูนาํ มีความสามารถที่จะใช
อิทธิพลตอผูอนื่ ได ผูบริหารอาจจะใชอาํ นาจหนาที่อยางเปนทางการ ทําใหผใู ตบังคับบัญชา
ยินยอมโดยสมัครใจ หรือไมสมัครใจก็ได แตผูนําเชื่อมัน่ วาอํานาจที่ไมเปนทางการจะกอใหเกิดการ
สนับสนุนดวยความสมัครใจ ดังนัน้ อํานาจจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน เพราะการ
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บริหารงานในองคการตางๆ จําเปนจะตองเกี่ยวของกับบุคคลอื่นเปนจํานวนมาก
ฉะนัน้ ผูน ํา
จําเปนตองมีอาํ นาจเพื่อควบคุมใหบุคคลอื่นเชื่อฟง และหรือปฏิบัติตามคําสัง่ เมือ่ อํานาจเปนสิง่
สําคัญและจําเปนสําหรับการใชความเปนผูนําในการบริหาร ดังนั้นผูบ ริหารจึงควรที่จะรูจักวิธีการ
แสวงหาอํานาจ และการใชอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเฟรนชและราเวน (French and Raven)
และราเวนและกรุกกรานสกี (Raven and Kruglanski) และเฮอรเซยและแบลนชารดและโกลด
สมิธ (Hersey and Blanchard and Goldsmith) ไดนําเสนอทฤษฎีฐานอํานาจ (Base of Power)
7 ฐาน ประกอบดวย อํานาจการใหรางวัล (Reward Power) อํานาจบังคับ (Coercive Power)
อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อํานาจอางอิง (Referent Power) อํานาจความ
เชี่ยวชาญ (Expert Power) อํานาจขอมูลขาวสาร (Information Power) และอํานาจเชื่อมโยง
(Connection Power)
สํ า หรั บ ขอบข า ยของงานวิ ช าการเป น กรอบภาระหน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นซึ่ ง
ดร.จํารัส นองมาก ไดกาํ หนดขอบขายการบริหารงานวิชาการ 4 ดาน คือ การจัดหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลการเรียน
การสอน 19 ส ว นสํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดขอบข า ย
การบริหารงานวิชาการเปน 7 งาน คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การเรียนการสอน
งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมิ นผล งานห องสมุด
งานนิเทศการสอน และงานประชุมอบรมทางวิชาการ20 ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญยิ่งในการที่จะใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผูบริหารเปนบุคคลสําคัญ
ในการดําเนินการงานวิชาการ ควรมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค
วางแผนงาน ควบคุมกํากับ ติดตอ จัดหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหเพียงพอตาม
สภาพของโรงเรี ย น ส ง เสริ ม ให ค รู ผ ลิ ต และจั ด หาสื่ อ การเรี ย น ควบคุ ม ดู แ ลให ค รู นํ า สื่ อ ไปใช
ประกอบการเรียนการสอน จัดใหมีการวัดผลและประเมินผล สงเสริมใหครูนําเทคนิควิธีการใหมๆ
ที่เหมาะสมมาใชดําเนินการในงานวิชาการในโรงเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงสุด
และเพื่อใหงานวิจัยในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงกําหนดขอบขายการบริหารงาน
วิชาการโดยประยุกตใชขอบขายการบริหารงานวิชาการของ ดร.จํารัส นองมาก และขอบขายการ
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จํารัส นองมาก, การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนเอกชน:แนวทางพัฒนาเพื่อ
เสริมบทบาทการแบงเบาภาระของรัฐ (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,2538),87-89.
20
สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา (กรุงเทพ:โรงพิมพคุรุสภา,2536),7.
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บริหารงานวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มาเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยประกอบดวย การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชวิธีการสอนและ
การใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน
ในการใชอํานาจทั้ง 7 ฐานของผูบริหารสตรีจะสงผลกระทบตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน ใชขอบขายการบริหารงานวิชาการ 5 ดาน ซึ่งองคประกอบดังกลาวไดนํามาเปน
ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ดังแผนภูมิที่ 1
การใชอํานาจของผูบริหารสตรี
1. อํานาจการใหรางวัล (X1)
2. อํานาจการบังคับ (X2)
3. อํานาจตามกฎหมาย (X3)
4.อํานาจอางอิง (X4)
5. อํานาจความเชี่ยวชาญ (X5)
6. อํานาจขอมูลขาวสาร (X6)

การบริหารงานวิชาการ
1.การจัดหลักสูตร (Y1)
2. การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (Y2)
3.การใชวิธีการสอนและการใช
สื่อการเรียนการสอน (Y3)
4. การวัดผลการเรียนการสอน
(Y4)
5. การนิเทศการสอน (Y5)

7. อํานาจเชื่อมโยง (X7)

แผนภูมิที่ 1 ขอบขายทางทฤษฎีการวิจัย
ที่มา : Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior
: Utilizing Human Resources, 6 th. ed. (New Jersey : Prentice-Hall,1993) ,226.
: จํารัส นองมาก, การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนเอกชน:แนวทางพัฒนาเพื่อเสริม
บทบาทการแบงเบาภาระของรัฐ (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,2538),87-89.
: สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา (กรุงเทพ:โรงพิมพคุรุสภา,2536),7.
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ขอตกลงเบื้องตน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ที่เปดสอนใน
ระดับประถมศึกษา และเปนโรงเรียนที่มผี ูบริหารสตรี โดยไมแบงตามขนาดโรงเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั จึงกําหนดนิยามของศัพทเฉพาะ
ตางๆ ที่นาํ มาใชดังนี้
1. อํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลหรือกลุมบุคคล ประกอบดวย อํานาจการใหรางวัล อํานาจการ
บังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจขอมูลขาวสาร และ
อํานาจเชื่อมโยง
2. การใชอํานาจ หมายถึง พฤติกรรมของผูนําทางการบริหารการศึกษาในการนําเอา
พลังอํานาจจากฐานพลังอํานาจตางๆ ที่ตนมีไปทําใหเกิดประโยชนแกการบริหารงานวิชาการไมวา
จะเปนทางตรงหรือทางออม
3. โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา มาตรา 15(1) ที่
เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษา และประถมศึกษา
4. ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารสตรีทดี่ ํารงตําแหนงมีหนาที่บริหารโรงเรียน และมี
บทบาทในการบริหารงานวิชาการ ไดแก ผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ หรือครูใหญ
5. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนที่เกีย่ วกับ
การเรียนการสอนในเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชวิธีการสอนและ
การใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาวรรณกรรม
ทฤษฎี และแนวคิดของนักการศึกษา ที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจของผูบริหาร การบริหารงาน
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหา และสาระสําคัญทาง
วิชาการ ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจ
แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจมีมาตั้งแตสมัยโบราณ การวิเคราะหที่มาของอํานาจที่นัก
สังคมวิทยาและนักจิตวิทยาสังคมยอมรับกับอยางกวางขวาง และยังนํามาใชวิเคราะหอํานาจใน
องคการเสมอนั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจ ดังตอไปนี้
เวเบอร (Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันไดรับการยกยองวาเปนบุคคลแรกที่
จนปจจุบันระบบราชการตามแบบของ
บรรยายลักษณะของระบบราชการไวอยางละเอียด
เวเบอร (Weber) ไดกลายเปนระบบราชการในอุดมคติ (Ideal Type Bureaucracy) และไดมี
ความพยายามที่จะใชตัวแบบดังกลาวนี้สรางระบบราชการขึ้นในประเทศตางๆ เวเบอร (Weber)
เห็นวา ผูนําอางอํานาจความชอบธรรมในการปกครองได 3 ทางดวยกัน คือ
1. การอางหรืออาศัยประเพณี (Tradition) เปนที่มาแหงอํานาจในการปกครอง
ความชอบธรรม ขึ้นอยูกับความเชื่อที่ประชาชนยึดถือในความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีที่มีมาชานาน
และจําเปนในการเชื่อฟงผูปกครองที่ใชอํานาจประเพณีที่มีมา เชน ประเพณีการปกครองแบบสม
บูรณาญาสิทธิราช เปนตน
2. การอาศัยคุณลักษณะพิเศษสวนบุคคลของผูนําที่เรียกวา “บารมี” (Charisma)
ผูนําสามารถปกครองคนในสังคมไดเพราะเปนผูที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความสามารถพิเศษเหนือ
บุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถที่จะถายทอดความรูสึกไปสูประชาชน เหมือน
หนึ่งวาเขากําลังนําประชาชนไปสูจุดหมายอันยิ่งใหญที่ไมใชผลประโยชน แตเปนผลประโยชนของ
ชาติซึ่งทําใหประชาชนมีความนิยมชมชอบรักใครจงรักภักดี เกรงกลัว อยากเลียนแบบผูนําและ
เคารพเชื่อฟงผูนํา
14
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3. การอาศัยกฎหมาย (Legal Authority) ในกรณีนี้ความชอบธรรมในการปกครอง
เกิดจากความเชื่อที่วาอํานาจควรใชตามกฎหมาย ซึ่งเปนหลักการที่ประกอบดวยเหตุผลและใช
บังคับแกทุกคนอยางเสมอภาค ในการบริหารงานระบบราชการเปนองคการที่อาศัยกฎหมายเปน
ที่มาของอํานาจ1
ผูที่สนใจศึกษาองคการกับการบริหารไมอาจหลีกเลี่ยงประเด็นเกี่ยวกับอํานาจ และ
อิทธิพลได เพราะอํานาจและอิทธิพลเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการควบคุม และผลักดันการ
ดําเนินการตางๆ ภายในองคการใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของผูบริหารและของ
องคการ ผูบริหารจึงจําเปนจะตองมีอํานาจ เพราะฉะนั้นอํานาจจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของ
ความเปนผูนํา สวนการที่ผูนําจะใชอํานาจอยางไรนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของผูนําแตละคน จะเห็น
ไดวา การบริหารงานในองคการตองอาศัยอํานาจและอํานาจเปนสวนหนึ่งของความเปนผูนํา หาก
ผูบริหารใชอํานาจไดอยางถูกตองเหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชาและสถานการณแลว ยอมทําให
การใชอํานาจนั้นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหเขาใจในเรื่องความหมาย ความสําคัญ
แหลงที่มาของอํานาจ ประเภทของอํานาจ ความสัมพันธระหวางอํานาจ อํานาจหนาที่และอิทธิพล
ผลสะท อ นของอํ า นาจและอิ ท ธิ พ ล ตลอดจนการใช อํ า นาจ ผู วิจั ย จึ ง ขอนํ า เสนอรายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
ความหมายของอํานาจ
บุคคลทั่ว ไปหรื อนั ก วิจัย ตา งก็พ ยายามที่ จะใหค วามหมายของคํา วา อํา นาจไวใ น
ลักษณะตางๆ กันตามจุดประสงคของบุคคลหรือผูวิจัยเปนสําคัญ ทรรศนะที่นาสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ดังนี้
เกอรท และ มิลล (Gerth and Mills) ไดกลาววา พลังอํานาจเปรียบเสมือนความ
บังเอิญของมนุษยที่จะตระหนักถึงความตั้งใจของตนเองในการกระทําใดๆ อยางตอเนื่องกัน ไมวา
จะเป น การตอ ต า นบุค คลอื่ น ซึ่ ง ร ว มกระทํ า ด ว ยกั น ก็ ต าม พลั ง อํ า นาจย อ มจะเกิ ดขึ้ น กั บ ผู ที่
สามารถใหในสิ่งที่คนอื่น

1

เนาวรัตน แยมแสงสังข, แนวคิดและกลยุทธในการปรับระบบองคการ (กรุงเทพ :
การศึกษา, 2542),96.
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ตองการ การแลกเปลี่ยนที่ไมเทาเทียมกันระหวางผูมีทรัพยากรกับผูไมมีทรัพยากร จะนําไปสูการมี
พลังอํานาจของฝายที่มีทรัพยากรมากกวา2
ฟลิปโป (Flippo) กลาววา ในบางกรณีพลังอํานาจอาจหมายความรวมถึงฐานะ
ซึ่ ง ย อ มจะมี อิ ท ธิ พ ลที่ จ ะบั ง คั บ ให บุ ค คลอื่ น ๆ ทํ า ตามได ฐานะดั ง กล า วนี้ ไ ด แ ก ตํ า แหน ง งาน
เงินเดือน เสื้อผาที่ใส ขนาดของหนวยงาน รวมทั้งขนาดและที่ตั้งโตะทํางาน เครื่องเฟอรนิเจอรใน
หองทํางาน ความอิสระในการทํางาน รถและชนิดของรถที่ใช ตลอดจนบานที่อยูอาศัย สิ่งเหลานี้
แสดงใหเห็นวา ผูที่มีฐานะก็เปนผูมีพลังอํานาจไดในบางกรณี3
วินเทอร (Winter) ไดใหความหมายของพลังอํานาจวา คือ ความสามารถที่บุคคล
หนึ่งกระทํากิจกรรมใดกิจกกรรมหนึ่งเพื่อใหบังเกิดผลทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจตอความรูสึกของอีก
บุคคลหนึ่ง4
ลูธานส (Luthans) ใหความหมายของอํานาจวา อํานาจ คือ ความสามารถที่จะทํา
ใหบุคคลหรือกลุมคนทําบางสิ่งบางอยางหรือเพื่อใหเปลี่ยนแปลงในทางใด และกลาวถึงบุคคลผู
ครอบครองอํานาจนั้นวา เปนผูที่สามารถที่จะทําการเปลี่ยนแปลงผูอื่น5
การดเนอร (Gardner) กลาววา อํานาจ คือ ความสามารถที่จะทําใหบุคคลหนึ่งสม
ความปรารถนาและขัดขวางบุคคลหนึ่งไมใหสมความปรารถนา6
ชเมอรฮอรน (Schermerhorn) กลาววา อํานาจ คือ พลังที่จะทําใหทุกสิ่งเกิดขึ้นตาม
จุดมุงหมาย7

2

Gerth Hans and Wright C. Mills, Essay in Sociology,ed. Recite from Max
Weber ( New York : Oxford University Press,1964),80.
3
Edwin B.Flippo, Management:A Behavioral Approach (Boston : Allyn and
Bacon,1970), 224.
4
D.G. Winter, The Power Motive ( New York : The Free Press,1973),4.
5
Fred Luthans, Organizational Behavior, 8 th ed.(New York : McGraw-Hill,
1998),447.
6
John W .Gardner, On Leadership (New York : The Free Press,1990),75.
7
John R Jr., Schermerhorn, Managing Organization Behavior,4 th ed.( New
York : John Wiley&Sons,1991),89.
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ดังนั้น อํานาจ หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานความคิดเห็น ทัศนคติ เปาหมาย ความตองการ หรือคานิยมของ
บุคคลอื่น ใหไปในทิ ศทางใดทิศทางหนึ่ง อํ านาจใชกั บบุคคลหรื อกลุม บุ คคลเปาหมายอาจจะ
ทางตรงหรือทางออมก็ได
ความสําคัญของอํานาจ
คําวาอํานาจ (power) มีแหลงที่มาจากรากศัพทภาษาลาตินเดิมวา potere ซึ่ง
หมายถึง “มีความสามารถ” เหนือปรากฏการณหรือผูอื่น8 ผูที่ทําหนาที่บริหารงานในองคการ
จําเปนตองมีอํานาจเพราะอํานาจเปรียบเสมือนเครื่องมือของผูบริหารในองคการ ผูบริหารอาจใช
อํานาจหนาที่ของตน ใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาไดหลายวิธีดวยกัน และถา
หากการใช อํา นาจหน า ที่ ดั ง กล า ว มีลั ก ษณะเปน ไปตามข อ ตกลงในการทํา งานมากที่สุ ดแล ว
ผูใ ตบั ง คั บบั ญ ชาก็จ ะปฏิ บั ติ ตามคํ า สั่ ง ของผู บัง คับ บั ญ ชาของตน แต ปญ หาที่ผู บ ริห ารทุก คน
ประสบ คือ ควรจะใชอํานาจหนาที่ที่มีอยูขนาดไหนจึงจะเหมาะสม ขนาดของอํานาจหนาที่ที่ใช
ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารที่จะบังคับบัญชา รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของการบริหาร
และสถานการณของสภาพแวดลอมตางๆ ในขณะนั้น เชน ในประเทศที่ดอยพัฒนา คนงานมี
โอกาสที่จะเลือกงานทํามีนอย ในการสั่งงาน การควบคุมงานจะนิยมใชอํานาจหนาที่ (Authority)
มากกว า การใช อํ า นาจ (Power)
ผู บ ริ ห ารจะใช วิ ธี ก ารลงโทษเป น เครื่ อ งมื อ บั ง คั บ ให
ผูใตบังคับบัญชาทํางานสนองความตองการ ใหเกิดผลงานใหมากที่สุด ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว9
ดังนั้นบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูบริหารจึงควรมีทั้งอํานาจและอํานาจหนาที่ ซึ่งอํานาจทั้ง
สองนี้ควรมีในระดับที่พอเหมาะไมมากหรือนอยจนเกินไป สําหรับเหตุผลนั้นสําเร็จ โพธิวรรณา
ระบุไววาการมีอํานาจในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น ควรจะอยูในระดับที่พอเหมาะตออํานาจหนาที่
ที่บุคคลนั้นมีเพราะความไมสมดุลอาจจะทําใหเกิดปญหาดังนี้
8

สรอยตระกูล อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต (กรุงเทพ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541),235.
9
เนาวรัตน แยมแสงสังข, แนวคิดและกลยุทธในการปรับระบบองคการ (กรุงเทพ :
การศึกษา, 2542),97.
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1. มีอํานาจนอยเกินไป ทําใหผูบริหารมีความออนแอ เกิดความสับสนและลาชาใน
องคการ
2. มีอํานาจมากเกินไป หรือมีอํานาจแตไมมีอํานาจหนาที่ อาจจะเกิดการกาวกายใน
หนาที่การงาน เกิดการกระทําที่ขัดกับการยอมรับเปนผิดประเพณีกฏระเบียบหรือกฎหมายเปน
ตัวการของความขัดแยง10
จากความสําคัญดังกลาวจึงพอสรุปไดวา อํานาจ (power) เปนสิ่งที่คอยเกื้อหนุน
อํานาจหนาที่ (Authority) และเปนเครื่องมือของผูบริหารในการที่จะปฏิบัติงานในองคการใหบรรลุ
วัตถุประสงคได
ความสัมพันธระหวางอํานาจ อํานาจหนาที่ และอิทธิพล
บุคคลใดก็ตามเมื่อมีพลังอํานาจมากเทาใด ยอมที่จะมีความสามารถในการใหผูอื่น
ยอมรับและปฏิบัติตามตนมากเทานั้น อยางไรก็ตาม มโนภาพของคําวาอํานาจยังมีผูอภิปรายและ
กล า วถึ ง กัน อีก มาก ซึ่ ง ยากที่ จ ะหาขอยุติ ใหตรงกั น ได ซึ่ง คํา นิ ย ามจะมีลักษณะสอดคลอ งกับ
การศึ ก ษาของบุ ค คลนั้ น ๆ หากมองในแง ข องความชั ด แจงแล ว พอจะแบ ง อํ า นาจออกเป น 2
ลักษณะ คือ
1. อํานาจที่มองเห็นได (Visible Power)
2. อํานาจที่มองไมเห็น (Invisible Power) หรืออํานาจแฝง
ในเรื่องของอํานาจนี้ ไมเพียงแตยากที่จะใหความหมายที่ชัดเจนไดแลว ยังเปนเรื่องที่
ไม ส ามารถแยกแยะความแตกต า งของคํ า อื่ น ๆ ที่ มี ค วามใกล เ คี ย งกั น อี ก ด ว ย เช น อิ ท ธิ พ ล
(Influence) อํานาจหนาที่ (Authority) การควบคุม (Control) ความเปนผูนํา (Leadership) หรือ
อํานาจแฝง (Power Structure)
คําวาอํานาจหนาที่ (Authority) ตามทรรศนะของเวเบอร และพารสันส (Weber and
Parsons) คือ ความนาจะเปนไปไดที่คําสั่งบังคับบัญชาเฉพาะ หรือคําสั่งทุกคําสั่งจากแหลงที่
กําหนดจะไดรับการเชื่อฟงปฏิบัติตามกลุมบุคคลที่ระบุไว อยางไรก็ตามอํานาจหนาที่ไมไดรวมถึง

10

สําเร็จ โพธิวรรณา, “การศึกษามูลฐานอํานาจการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา10” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2530),41.
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การใชพลังอํานาจหรืออิทธิพลทุกรูปแบบตอผูอื่น11 สวนไซมอน (Simon) ไดใหความหมายของคํา
วาอํานาจหนาที่ในรูปแบบของพฤติกรรม คือ การที่ผูใตบังคับบัญชายอม รับอํานาจหนาที่ไดก็
ตอเมื่อบุคคลยอมใหพฤติกรรมของตนถูกชี้แนะ (Guided) โดยการตัดสินใจของคนอื่น ในกรณีนี้
ผูใตบังคับบัญชาจะไมคํานึงถึงขอวินิจฉัยของตนเอง12
ดัง นั้ น อํา นาจหน า ที่ จึ ง เป น อํา นาจของผูบั ง คั บบั ญ ชาที่ จ ะสั่ ง การ (Power
to
Command) ใหบุคคลอื่นปฏิบัติตามอยางใดอยางหนึ่งตามที่ผูมีอํานาจหนาที่จะเห็นสมควร ทั้งนี้
จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ และเปนการสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับขององคการนั้นๆ ลักษณะทั่วๆ ไปของอํานาจหนาที่เปนเรื่องเกี่ยวของกับบุคคลตั้งแตสอง
คนขึ้ น ไป โดยผู ที่ อ ยู ใ นตํ า แหน ง สู ง ขององค ก ารย อ มมี อํ า นาจที่ จ ะบั ง คั บ บั ญ ชาผู มี ตํ า แหน ง
รองลงมา รวมถึงอํานาจในการใหคุณใหโทษ (Rewards and Punishment) แกผูใตบังคับบัญชา
ดวย13
ส ว นคํ า ว า อิ ท ธิ พ ล (Influence)
เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของพลั ง อํ า นาจ และเป น
ความสัมพันธระหวางบุคคล โดยการกระทําของบุคคลหนึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอความคิด
หรือทัศนคติของอีกคนหนึ่ง การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเสนอแนะ ตางก็เปนรูปแบบของอิทธิพล
ทั้งสิ้นภายใตอิทธิพล บุคคลจะเชื่อฟงและปฏิบัติตามหัวหนาทั้งๆ ที่เขายังมีสิทธิใชดุลยพินิจของ
เขาเอง เพื่อที่จะดูวาการใชอํานาจนั้นถูกตองหรือไม และบุคคลก็ยังสามารถเลือกปฏิบัติตามหรือ
ปฏิเสธไมปฏิบัติตามก็ได14 ในเรื่องของคําวาอิทธิพลนี้ไดมีผูใหคํานิยามไวเปนที่นาสนใจหลายทาน
ดังนี้

11

Max Weber and Talcott Parsons, Theory of Social and Economic
Organization ( New York : The Free Press,1974),152.
12
Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 2 nd ed. (New York :
MacMillan, 1959),22 .
13
พงศสัณห ศรีสมทรัพย และ ชลิดา ศรมณี, หลักการจัดองคการและการจัดการ
(กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537),156.
14
วัฒนา พัชราวนิช,ภาวะผูนําและการจูงใจ (กรุงเทพ : สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา,2545),8.
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ฮอรตัน และ ฮันท (Horton and Hunt) ไดใหความหมายวา อิทธิพล หมายถึง
ความสามารถที่จะชักจูงการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลอื่น15
สก็อต และ มิทเชล (Scott and Mitchell) ไดกลาววา อิทธิพล คือ การดําเนินการทาง
สังคมโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลใหกระทําตามความตองการของตน ซึ่งโดยปกติแลว
ฝายหลังจะไมทําเชนนั้น ดังนั้นอิทธิพลจึงมีความแตกตางกับพลังอํานาจตรงที่อิทธิพลมีลักษณะ
โนมนาว หรือชักจูง (Persuasive) ในขณะที่พลังอํานาจมีลักษณะการบังคับ (Coercive) 16
แคทซ และ คานท (Katz และ Kahn) ใหความเห็นวา ความหมายของอิทธิพลนี้
คอนขางจะใกลเคียงกับความหมายของอํานาจมาก แตขอแตกตางกันระหวางแนวความคิดทัง้ สอง
นี้ คือ อิทธิพลมีความรุนแรงนอยกวาอํานาจ นั่นก็คือ หากผูอยูใตอิทธิพลไมปฏิบัติตามความ
ประสงคของผูมีอิทธิพล ผูมีอิทธิพลก็ไมสามารถจะลงโทษผูอยูใตอิทธิพลไดอยางเต็มที่หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งไดวา สิ่งที่ผูมีอิทธิพลจะกระทําตอผูอยูใตอิทธิพลที่ไมยอมปฏิบัติตามความประสงค
ของตนก็มีเพียง “กุศโลบาย” (manipulation) อันไดแก การโนมนาวจิตใจ การใหกําลังใจและการ
ชักชวน เปนตน ซึ่งตางกับสิ่งที่ผูมีอํานาจจะกระทําตอผูอยูใตอํานาจซึ่งมีความรุนแรงมากกวา เชน
การขูบังคับ (coercion) การใชกําลัง (force) และนอกจากนี้ Katz และ Kahn ยังใหความหมาย
ของอํานาจหนาที่ไวดวยวา หมายถึง อํานาจตามตัวบทกฎหมายซึ่งมีอยูในตัวบุคคล หรือตําแหนง
ที่บุค คลนั้น ดํ า รงอยู อย า งไรก็ ดี อํ า นาจหน า ที่ห รื ออํ า นาจตามตัว บทกฎหมายนี้ จ ะตอ งเปน ที่
ยอมรับวาเปนอํานาจที่เหมาะสมทั้งจากผูมีอํานาจเอง ผูที่อยูใตอํานาจและบุคคลอื่นๆ ดวย มอง
ในแงนี้จะเห็นวาอํานาจหนาที่คอนขางจะใกลเคียงกับอิทธิพลและอํานาจ แตลักษณะที่แตกตาง
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Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sociology, 2 nd ed (New York :
McGraw-Hill,1968),321, อางถึงในพานิช วิเชียรวรรณ, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใช
พลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษากับขวัญของบุคคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,2537),11.
16
W.G.Scott and T.R.Mitchell, Organization Theory:A Structural and
Behavioral Analysis (Illinois : Irwin,1972),211.
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กันก็คือ ผูมีอํานาจและผูมีอิทธิพล มีอํานาจและอิทธิพล เชนนั้น โดยมิตองอาศัยพื้นฐานของ
กฎหมายรองรับ สวนอํานาจหนาที่เปนอํานาจที่บุคคลไดมาโดยนัยแหงกฎหมาย17
ลูธานส (Luthans) กลาวไววา อํานาจ (Power) หมายถึง ความสามารถที่จะทําให
คนหรือกลุมคนไดทําบางสิ่งบางอยางหรือทําใหกลุมคนไดเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง และ
อิทธิพล (Influence) จัดอยูรวมในอํานาจดวย อํานาจหนาที่ (Authority) หมายถึง อํานาจที่
องคการมอบใหมี สวนอิทธิพล หมายถึง อํานาจสวนบุคคล (Personal Influence) ซึ่งเกิดขึ้นนอก
ขอบเขตของอํานาจหนาที่ อิทธิพลนี้อาจมาจากคุณสมบัติสวนตัว (Personal Qualities) ก็ได ซึ่ง
รวมถึ ง ความเป น ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะส ว นตั ว และองค ป ระกอบตาม
สถานการณตางๆ ดวย18
สมศักดิ์ ขาวลาภ มีความเห็นวาอํานาจ อํานาจหนาที่และอิทธิพลตางก็เกี่ยวของกับ
การเปนผูนํา (Leadership) แตดูเหมือนวาอิทธิพลและอํานาจหนาที่จะมีสวนเกี่ยวของกับการเปน
ผูนํามากกวาอํานาจ19 ดังแผนภูมิที่ 2 ในหนาถัดไป

17

Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization,
1966,218, อางถึงในอารีย สุวรรณปาล, “การศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของ
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ สังกัดกรมสามัญ
ศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร”(วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาครุ ศ าสตร ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2537),33.
18
Fred Luthans, Organizational Behavior, 8 th ed.(New York : McGraw-Hill ,
1998),462.
19
สมศักดิ์ ขาวลาภ, ภาวะผูนํา แรงจูงใจ และทีมงาน (กรุงเทพ : ศูนยหนังสือสถาบัน
ราชภัฎสวนสุนันทา, 2544),16.
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พลังอํานาจ
(อํานาจที่ซอนเรนภายใน)

อิทธิพล
(อํานาจจริง)

การ
เปน
ผูนํา

อํานาจหนาที่
(อํานาจที่ยอมรับ)

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธระหวางอํานาจ อํานาจหนาที่ อิทธิพลและการเปนผูนํา
ที่มา : สมศักดิ์ ขาวลาภ, ภาวะผูนํา แรงจูงใจ และทีมงาน (กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือ
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา, 2544),16.
จากทัศนะดังกลาวจึงพอสรุปไดวา อํานาจหนาที่เปนอํานาจประเภทหนึ่ง เปนอํานาจ
ที่องคการมอบใหไดมาโดยตําแหนง เปนอํานาจสิทธิที่ผูบริหารจะสั่งการ (Right to Command)
โดยผูบังคับบัญชาแตละระดับไดรับมอบมาจากผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับที่สูงขึ้นไป และเมื่อ
บุคคลใชอํานาจก็จะเกิดอิทธิพลตอผูอื่น ทําใหผูอื่นยอมเชื่อฟงหรือปฏิบัติตาม
เพื่อความเขาใจชัดเจนในเรื่องอํานาจและอิทธิพลนี้ ผูวิจัยจึงขอเสนอแผนภูมิที่แสดง
ใหเห็นการเชื่อมโยงระหวางอํานาจ และอิทธิพล ในกระบวนการเกิดอิทธิพล (Influence Process)
โดยมีรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3 ในหนาถัดไป
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แหลงอํานาจ
จากตําแหนง
-สิ่งตอบแทน
-การบังคับ
-ความชอบธรรม
จากบุคคล
-ความเชี่ยวชาญ
-การอางอิง

กระบวนการเกิดอิทธิพล

ทําใหเกิด
อํานาจ

เมื่ออํานาจ
ถูกนําไปใช

เกิด
อิทธิพล

บุคคลทํา
สิ่งที่ผูใชอาํ นาจ
ตองการ

แผนภูมิที่ 3 แหลงอํานาจและกระบวนการเกิดอิทธิพล
ที่มา : John R Jr. Shermerhorn, Managing Organization Behavior, 4 th.ed. (New York :
John Wiley & Sons,1991),431.
รูปแบบของอํานาจและอิทธิพล (A model of Power and Influence)
ยุคล (Yukl) ไดสรางแบบจําลองขึ้นเพื่อใชอธิบายปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการใช
อํานาจ (Power) พฤติกรรมอิทธิพล (Influence Behavior) และทักษะการใชอิทธิพล (Influence
Skills) ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูตาม ดังรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4 ในหนาถัดไป
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คุณลักษณะ
ผูนํา

อํานาจ
ผูนํา
(1)

(2)
พฤติกรรมผูนาํ
กลยุทธการใชอิทธิพล
แบบตางๆ
- เกลี้ยกลอม
- แรงบันดาลใจ
- ปรึกษาหารือ
-เสนอแลกเปลี่ยน
- เอาใจ
- รวมกลุม
- อิงกฎหมาย
- กดดัน

(10)
(7)

(4)
(6)

(3)

(8)

ผลของอิทธิพลตอผูตาม
- เกิดความผูกพัน
(commitment)
(6)
- ยินยอมปฏิบตั ิตาม
(compliance)
- ตอตาน
(resistance)

ผลลัพธสุดทาย
(9)

(9)
- ความสําเร็จ
หรือ ความ
ลมเหลวของ
กลุม/งาน

(5)
ตัวแปรดาน
สถานการณ

แผนภูมิที่ 4 แสดงแบบจําลองการปฏิสัมพันธของอํานาจและอิทธิพล
ที่มา : Gary A.Yukl, Leadership in Organizations, 4 th ed. (Englewood Cliffs,NJ : Prentice
Hall,1998),213.
จากภาพ พฤติกรรมของผูนําในการเลือกใชกลยุทธอิทธิพลแบบใด ขึ้นอยูกับอํานาจที่
ผูนํามี ซึ่งไดแกอํานาจโดยตําแหนงกับอํานาจสวนตัวตอผูตาม (1) นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
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คุณลักษณะของผูนํา (Leader Traits) เชน ความเชื่อมั่นตนเอง (2) การจะเลือกใชกลยุทธอิทธิพล
แบบใดจึงเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับตัวแปรดานสถานการณ เชน ปฏิกิริยาที่คาดวาจะเกิดจากผูตาม
เมื่อไดรับอิทธิพลจากกลยุทธนั้น (3) พฤติกรรมอิทธิพลของผูนําจะมีผลตอผูตามใหตองตอบสนอง
ตออิทธิพลที่ใชจะเกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ เกิดความผูกพัน (commitment) หรือ ยินยอมปฏิบัติตาม
(compliance) หรือ ตอตาน (resistance) (4) นอกจากนี้การที่ผูตามตอบสนองการใชอิทธิพล
ออกมาในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง นั้ น ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ตั ว แปรด า นสถานการณ เช น ขาดแคลน
ทรัพยากร งานยากเกินที่จะพบความสําเร็จ เปนตน (5) ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลของอิทธิพลตอ
ผูตาม (6) เชน ผูนําทบทวนปรับปรุงขอเสนอของผูตามใหสอดคลองกับขอมูลปอนกลับอื่นของผู
ตามได
เมื่อพิจารณาจากผลของอํานาจผูนําจะพบวา ขึ้นอยูกับเงื่อนไขวาผูนําพยายามใช
อิทธิพลอยางไรตอผูตาม อํานาจผูนําจะเปนสิ่งที่เสริมการใชอิทธิพลใหบรรลุเปาหมายได ก็ตอเมื่อ
อํานาจดังกลาวมีความสอดคลองกับอิทธิพลที่ใช (7) เชน การใชพฤติกรรมอิทธิพลดวยการขมขู
จะไดผลก็ตอเมื่อ ผูตามเชื่อวาผูนํามีอํานาจในการใหโทษ ตามคําขูนั้นอยางแทจริง นอกจากนี้
อํานาจผูนํายังมีผลกระทบตอผูตามในแงเจตคติและพฤติกรรมสูง (8) เชน หากผูนํามีอํานาจใน
การใหคุณและอํานาจในการใหโทษสูงมากเพียงไร ผูตามก็มีแนวโนมจะปฏิบัติตามสูง เนื่องจาก
หวังจะไดรางวัลหรือตองการหลีกเลี่ยงการลงโทษ
ผลของอิทธิพลตอผูตามดังกลาว เปนตัวแปรสอดแทรกที่สงผลตอผลลัพธสุดทาย ใน
แงความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม/งาน กลาวคือ หากผลของอิทธิพลตอผูตามทําใหเกิด
ความผูกพัน (commitment) ก็จะเสริมใหผลลัพธสุดทายของกลุม/งานมีความเปนไปไดที่จะ
ประสบความสําเร็จ ในขณะที่หากเกิดการตอตาน (resistance) จะทําใหผลลัพธสุดทายที่ออกมา
ไมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว (9) แตอยางไรก็ตามก็ยังมีตัวแปรเกี่ยวของอีกหลายประการ
สงผลใหความแนนอนตอผลสําเร็จสุดทายลดลงดวย
อยางไรก็ตาม ผลลัพธสุดทายที่จะเกิดขึ้น ยังเปนตัวปอนกลับตออํานาจของผูนํา (10)
กลาวคือ หากผูนําประสบความสําเร็จในผลลัพธสุดทาย จะทําใหผูตามเกิดการยอมรับตอผูนํา
เพิ่มขึ้น และหากพิจารณาในระยะยาวผลความสําเร็จสุดทายของผูนํา จะสงเสริมใหผูนํามีโอกาส
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เพิ่มอํานาจโดยตําแหนง (Position Power) สูงขึ้นดวย คือ ไดรับการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น ทําให
ความสามารถในการควบคุมทรัพยากรมากขึ้น จึงทําใหโอกาสโดยตําแหนงสูงขึ้น20
แหลงที่มาของอํานาจ
ปจจุ บั น เปน ที่ ยอมรับกัน โดยทั่วไปวา อํ า นาจเปนเรื่อ งธรรมชาติ ที่เ ป น ลัก ษณะที่
สําคัญอยางหนึ่งขององคการ อํานาจไมใชเปนสิ่งดีและไมใชเปนสิ่งเลวแตเปนเรื่องธรรมชาติ ซึ่ง
ลอเรนซไดกลาววา การใชอํานาจแบบรุกรานของมนุษยเปนเรื่องธรรมชาติและเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานของมนุษย แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับและคนสวนใหญมีความเห็นคลอย
ตาม อยางไรก็ตามแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลแสวงหาอํานาจไดจากหลายทาง เชน ความปรารถนา
อํานาจเปนเสมือนการชดเชย อํานาจเปนเสมือนสัญชาตญาณ และทางผานที่จะทําใหบุคคลไดรับ
ในสิ่งที่ตองการมากขึ้น21
ธรรมชาติ ข องอํ า นาจทางสั ง คมของผู บ ริ ห าร ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในตั ว บุ ค คลต า งๆ ให
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการนั้น ตองคํานึงถึงแรงสําคัญ 3 แรง คือ
1. แรงอิทธิพลของผูบริหารที่มีตอบุคคลนั้น ซึ่งเปนไปในทิศทางที่ผูบริหารตองการ
2. แรงที่มีอยูในตัวบุคคลเกิดจากความตองการของบุคคลนั้น ๆ เปนสําคัญ
3. แรงชักนําสภาพแวดลอมที่กระทําตอบุคคลเปาหมาย22
นักสังคมศาสตรไดกลาวถึงแหลงที่มาและฐานของอํานาจวา ถาแหลงที่มาและฐาน
ของอํานาจแตกตางกันก็ทําใหเกิดอํานาจ แตมีวิธีการที่แตกตางกันไป ซึ่งรอบบิน (Robbin) ไดให
ความหมายของแหลงที่มาของอํานาจวา หมายถึง วิธีที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขามาควบคุมฐาน
อํานาจ สวนฐานอํานาจหมายถึง สิ่งที่ผูมีอํานาจมีอยูซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหมีอํานาจ หรืออาจจะ

20

สุเทพ พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและปฏิบัติ (เชียงราย : สถาบันราชภัฎ
เชียงราย, 2544) ,71.
21
สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพ :
สํานักพิมพบรรณกิจ,2543),309.
22
นวล กัลยาณธรรม, “การใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูในกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2530),40.
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กลาวไดวา แหลงที่มาของอํานาจหมายถึงวิธีการที่จะไดอํานาจมาจากที่ใด สวนฐานอํานาจ
หมายถึง การนําอํานาจจากแหลงที่มาไปใชในเรื่องอะไร23
เฟรนซ และราเวน (French and Raven ) กลาววา แหลงที่มาของอํานาจที่สําคัญ
มาจากแหลงที่ใหญ ๆ 5 แหลง คือ
1. การใหคุณหรือรางวัล (reward) แหลงอํานาจจากการใหคุณหรือรางวัลขึ้นอยูกับ
ความสามารถและทรัพยากรที่จะใหรางวัลแกผูอื่น ผูรับเต็มใจรับและเห็นคุณคาของสิ่งที่ใหนั้น
เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง มอบงานถูกใจใหทํา ยกยอง ชมเชย ฯลฯ
2. การใหโทษ (coercion) แหลงอํานาจจากการใหโทษขึ้นอยูกับความเกรงกลัวการ
ถูกลงโทษในรูปแบบตาง ๆ จากอีกฝายหนึ่ง เพราะเปนผูที่มีความสามารถที่จะลงโทษ สามารถ
ใหบุคคลปฏิบัติตามหนาที่และอยูในกรอบประเพณีเพราะกลัวการลงโทษ เชน การไลออกจากงาน
ลดตําแหนงหรือตัดเงินเดือน
3. ความชอบธรรม (legitimacy) แหลงอํานาจประเภทนี้เกิดจากคานิยมของบุคคล
ในการใหสิทธิอันชอบธรรมแกอีกบุคคลหนึ่งใหมีอิทธิพลเหนือเขาเหลานั้นได และรูสึกวาเปน
หนาที่ที่ตองยอมปฏิบัติตาม แหลงอํานาจจากความชอบธรรมมีความสัมพันธกับแหลงอํานาจการ
ใหคุณและการใหโทษ เพราะบุคคลที่มีหนาที่อันชอบธรรมยอมอยูในตําแหนงที่สามารถใหคุณให
โทษผูอื่นไดหากปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม ซึ่งแหลงอํานาจอันชอบธรรมนี้มาจากแหลง
สําคัญ 3 แหลงคือ
3.1 คานิยมทางสังคม วัฒนธรรม องคการ หรือกลุมคนที่ยอมรับกันวาเปนสิง่ ทีถ่ กู
ที่ควรแกการปฏิบัติตาม เชน ในบางสังคมมีการยกยองบุคคลตามลําดับอาวุโส สมรรถนะดาน
รางกาย เพศ อาชีพ ฯลฯ
3.2. โครงสรางทางสังคมอันเปนที่ยอมรับกันในสังคมนั้นๆ เชน ในบางสังคมมีการ
ยอมรับการแบงชนชั้น การยอมรับลําดับโครงสรางของคนงานในบริษัท การยอมรับลําดับกันใน
ครอบครัว เปนตน
3.3. ความชอบธรรมมาจากการเปนตัวแทน หรือผูแทนของผูมีอํานาจหรือกลุมให
เปนผูดําเนินการแทน เชน เจาหนาที่หรือขาราชการที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนตัวแทนการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ เปนตน
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Stephen P.Robbin, Managing Today (New Jersey : Prentice-Hall,1997),132.
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4. การอางอิง (reference) เปนแหลงอํานาจที่ไดมาจากการอางอิงเปนความ
ปรารถนาอยากจะเปน ลอกเลียนแบบกับบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะเดน มีชื่อเสียง จึงมีการอางอิง
หรือพาดพิงบุคคลนั้นใหกลายเปนผูมีอํานาจขึ้น โดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดตามมา ผูมีอํานาจจาก
การอ า งอิ ง นอกจากจะสร า งอํ า นาจให กั บ ตนเองแล ว ยั ง สามารถถ า ยทอดไปให ค นอื่ น ที่ มี
บุคลิ กลักษณะคลายคลึ งกัน ใหกลายเปนผูมีอํ านาจขึ้นไดทั้ง ๆ ที่บุคคลนั้นอาจไมมีคุณสมบัติ
ทัดเทียมกับผูมีอํานาจตนแบบเลย เชน ผูบริหารที่มีอํานาจอางอิงจะตองเปนผูที่มีบุคลิกดีเปนที่
ดึงดูดใจของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเลียนแบบ โดยไมคํานึงวาผูบริหารจะมี
อํานาจใหคุณใหโทษ หรือมีความชอบธรรมหรือไมก็ตามดังนั้น ผูบริหารที่หวังสรางอํานาจจาก
แหลงนี้จึงมักปรับปรุงบุคลิกลักษณะใหเปนที่ดึงดูดผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ
5. ความรูความชํานาญ (expert) เปนแหลงอํานาจสุดทายของเฟรนซและราเวน ซึ่ง
ความรูความชํานาญนี้ขึ้นอยูกับระดับการยอมรับเชื่อถือในความรู ภูมิปญญาและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาของผูแสวงหาอํานาจประเภทนี้ แหลงอํานาจจากความรูความชํานาญเปนสิ่งจําเปน
ในองคการโดยเฉพาะผูจัดการและคณะผูเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจหาอํานาจจากแหลงอื่นแทนไมไดก็
ตองอาศัยอํานาจจากความรูความชํานาญเปนหลัก เพื่อใชในการพัฒนางานยิ่งองคการมีความ
เจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีมากเทาไร ความจําเปนที่จะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญก็มีมากยิ่งขึ้น
ตามลําดับ24
อุทัย หิรัญโต ไดรวบรวมแหลงอํานาจเพิ่มเติมจากแหลงอํานาจซึ่ง เฟรนซ และราเวน
แบงไดอีก 4 ประการ ดังนี้
1. ความยิ่งใหญขององคการหรือสถาบันที่ผูนั้นสังกัด คือ ผูที่ดํารงตําแหนงในองคการ
หรือสถาบันที่ใหญมีบทบาทสําคัญจะมีอํานาจมากกวาผูที่ดํารงตําแหนงในองคการ หรือสถาบัน
เล็กและมีบทบาทนอยกวา แมจะมีตําแหนงเทากัน เชน อธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจมากกวาอธิบดี
กรมสามัญศึกษา หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอมีอํานาจมากกวาศึกษาธิการอําเภอ เปนตน
2.
การควบคุ มทรั พ ยากร คือ ผูที่มีสิ ท ธิใหคุ ณใหโ ทษหรือใหความสะดวกให
ผลประโยชนพิเศษแกคนอื่นได ผูดํารงตําแหนงนั้นจะนั้นจะมีอํานาจมากกวาผูดํารงตําแหนงอื่นแม
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John R.P.French and Bertram H.Raven, “The Bases of Social Power” in
Darwin Cartwright and Alvin Zander, Group Dynamics : Research and Theory (New York
: Harper and Row,1968), 667-673.
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จะมีระดับเทากัน เชน ผูอํานวยการกองเจาหนาที่จะมีอํานาจมากกวาหัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
หรือหัวหนาแผนกการเงินในโรงเรียนจะมีอํานาจมากกวาหัวหนาแผนกประชาสัมพันธ เปนตน
3. ฐานะตําแหนงทางสังคม ถาบุคคลใดมีฐานะตําแหนงสูงอํานาจก็มีสูงตามไปดวย
ซึ่งเรื่องนี้นักสังคมวิทยายอมรับวา เครื่องแบบ ยศศักดิ์ บานอยูอาศัย รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชมี
อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของคนอื่นๆ มาก เชน ตํารวจแตงเครื่องแบบเต็มยศจะเปนที่เกรงขาม
ของคนอื่นมากกวาขณะที่อยูนอกเครื่องแบบ คนที่มีบานใหญโตจะมีคนยําเกรงมากกวาคนที่เชา
บานเขาอยู คนที่ขับรถเบนซตํารวจอาจจะใหเกียรติมากกวาคนขับสามลอเครื่อง เปนตน
4. บุคลิกภาพ เปนแหลงอํานาจที่เกิดจากลักษณะพฤติกรรมสวนรวมของบุคคล เชน
พฤติกรรมทางกาย อารมณ จิตใจ สังคม ความสามารถและอุปนิสัยใจคอ คนที่มีบุคลิกภาพดี
โดยทั่วไปจะเปนที่ถูกเนื้อตองใจแกผูพบเห็น เกิดความเชื่อถือ เลื่อมใสศรัทธา หลงใหลใฝฝน
อยากคบหาสมาคมอยากรวมทํางานและใหความเคารพยําเกรงเสมอ ดังนั้น คนที่มีบุคลิกภาพดีจงึ
เปนคนที่มีอํานาจอยูในตัวตลอดไป25
จะเห็นไดวาแหลงอํานาจที่กลาวมาทั้งหมดนี้มีทั้งแหลงอํานาจที่เปนคุณสมบัติ หรือ
บุคลิกลักษณะสวนตัวของบุคคล เชน รูปราง หนาตา การพูดจา กิริยาทาทางฯลฯ และสิ่งที่เรียนรู
หรือ หามาได ภายหลั ง เช น ตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารงาน เกี ย รติ ย ศ ชื่อ เสีย ง ความรู ค วามชํ า นาญ
ความชอบธรรมตามระบบสั ง คม ขนาดขององค ก าร ทรั พ ย สิ น เงิ น ทอง สิ่ ง ของเครื่ อ งใช และ
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นในรูปตางๆ เชน ความมีมนุษยสัมพันธ การคบหาสมาคมกับผูมีอํานาจ
และการใหความยุติธรรมกับคนทุกฝาย เปนตน แหลงอํานาจเหลานี้สามารถใชเปนฐานสราง
อํานาจใหเกิดขึ้นกับตัวบุคคลไดแตจะตองไดรับการยอมรับ เคารพ ยกยอง เชื่อถือศรัทธาจากผูอื่น
บุคคลผูนั้นจึงจะเปนผูมีอํานาจขึ้นมาได
แตแ หล ง ของอํ า นาจอยา งเดี ยวไม เ พียงพอที่จ ะทํา ใหเ กิดอํานาจได เพราะการใช
อํานาจตองเกิดจากความสัมพันธของผูใชอํานาจและการยอมรับของผูถูกใชอํานาจ หรือผูยอม
ตามอํานาจนั้น ดังที่ สุชาดา กรเพชรปาณี กลาวไววา แหลงของอํานาจแตเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอที่จะทําใหเกิดอํานาจได จะตองมีความเกี่ยวของหรือความประทับใจของผูอยูใตอาํ นาจตอ
แหลงของอํานาจของผูใชอํานาจดวย อํานาจจึงจะเกิดขึ้น เชน ถา A มีเงินมากพอที่จะใหแกบุคคล
อื่นได เงินของ A เรียกวาแหลงอํานาจ แต A จะมีอํานาจตอ P ได ก็ตอเมื่อ P มีความตองการ
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อุทัย หิรัญโต, ประมุขศิลป ศิลปะของการเปนผูนํา (กรุงเทพ : โอเดียนสโตร,2524),
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เงินของ A ดวย หรือ ความสวยของผูหญิงเปนแหลงของอํานาจแตผูหญิงสวยจะมีอํานาจตอผูชาย
ที่ประทับใจในความสวยของผูหญิงเทานั้น
ดังนั้นจึงสรุปไดวา แหลงที่มาของอํานาจ หรือ ฐานอํานาจ หมายถึง คุณสมบัติของ
บุคคล เชน บุคลิกลักษณะ คุณลักษณะ เกียรติยศ ชื่อเสียง ความรู และทรัพยสินหรือทรัพยากร
เชน เงิน หรือสิ่งของที่บุคคลมีอยู และบุคคลนั้นสามารถใชเพื่อสรางอํานาจแกตนเองได ซึ่งการใช
อํานาจเกิดจากความสัมพันธของผูใชอํานาจ และการยอมรับของผูถูกใชอํานาจหรือผูยอมตาม
อํานาจนั้น
ประเภทของอํานาจ
ผูบริหารจําเปนตองใชอํานาจอยางใดอยางหนึ่งในการบริหารงานเพื่อใหบุคคล หรือ
กลุมไดทํางานตามบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งไดมีผูแบงประเภทอํานาจตามแหลงที่มาของอํานาจการ
กระทําการใชอํานาจในเชิงความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมและองคการ และเปาหมายของการ
ใชอํานาจไวหลายทานดังจะกลาวเฉพาะที่สําคัญดังนี้
การแบงประเภทอํานาจตามแนวของ เฟรนซ และราเวน (French and Raven) ได
แบงประเภทอํานาจตามแหลงอํานาจที่สําคัญออกเปน 5 ประเภท คือ
1. อํานาจการใหคุณ (Reward Power) อํานาจประเภทนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ
และทรัพยากรที่บุคคลจะใหรางวัลแกผูอื่น ผูรับรางวัลจะตองเห็นคุณคาของสิ่งที่ใหผูใหจึงจะมี
อํานาจ แมวาผูใหจะมีความสามารถและสิ่งของรางวัล แตถาหากผูรับไมเต็มใจรับและไมเห็น
คุณคาของสิ่งของที่นํามาเสนอ คานิยมทางสังคมและวัฒนธรรมก็จะทําใหผูใหก็ไรอํานาจประเภท
นี้ไป
2. อํานาจการใหโทษ (Coercive Power) อํานาจประเภทนี้ขึ้นอยูกับความเกรงกลัว
การลงโทษในรูปแบบตางๆ บุคคลที่มีอํานาจการใหโทษเปนผูที่มีความสามารถที่จะลงโทษแสดง
ปฏิปกษตออีกฝายหนึ่ง หรืออยางนอยที่สุดก็มีพลังขมขูใหบุคคลอื่นเชื่อวาจะมีผลเกิดโทษหรือ
ผลเสียกับตน
3. อํานาจอันชอบธรรม (Legitimate Power) อํานาจประเภทนี้เกิดจากคานิยม
ภายในตัวบุคคลที่ใหสิทธิอันชอบธรรมแกอีกบุคคลหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลเหนือเขาเหลานั้นได
และรู สึก ว า เปน หน า ที่ที่ ตองยอมรั บอํา นาจนี้ อํ า นาจอันชอบธรรมมีความหมายใกล เคีย งกับ
อํานาจหนาที่และสัมพันธกับอํานาจการใหคุณและอํานาจการใหโทษ ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีหนาที่
อันชอบธรรมยอมอยูในตําแหนงที่สามารถใหคุณใหโทษผูอื่นไดหากปฏิบัติ หรือหลีกเลี่ยงการ
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ปฏิบัติตาม อํานาจอันชอบธรรมไมขึ้นอยูกับความสัมพันธกับผูอื่น แตขึ้นอยูกับตําแหนงหรือ
บทบาทที่ผูนั้นมีอยู
4. อํานาจอางอิง (Reference Power) อํานาจประเภทนี้เกิดจากความปรารถนา
อยากจะเปน อยากเลียนแบบคนที่มีลักษณะเดนหรือมีชื่อเสียงในสังคมจึงมีการพาดพิงหรืออางอิง
ใหบุคคลเหลานั้นมีอํานาจ ความเดนในชื่อเสียงดานตางๆ หรือการมีบุคลิกลักษณะเปนที่ถูกใจ
คน นอกจากจะสรางอํานาจใหกับตนเองแลวยังสามารถถายทอดไปใหคนอื่นที่มีบุคลิกลักษณะ
คลายคลึงกันใหกลายเปนผูมีอํานาจประเภทนี้ได
5. อํานาจความเชี่ยวชาญหรือความรูความชํานาญ (Expert Power) อํานาจประเภท
นี้ขึ้นอยูกับระดับการยอมรับนับถือศรัทธาในความรู ภูมิปญญา และความเชี่ยวชาญ อํานาจความ
เชี่ยวชาญจะขึ้นอยูกับการรับรูของผูใตบังคับบัญชามากที่สุด ผูใตบังคับบัญชาจะตองเห็นวา
ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่นาศรัทธา และตรงไปตรงมา กอนที่จะไดรับความไววางใจมอบ
อํานาจให อํานาจความเชี่ยวชาญนี้เปนสิ่งจําเปนและปรากฏอยูทั่วไปในองคการ โดยเฉพาะ
ผูบริหารและคณะผูเชี่ยวชาญ ซึ่งถือเปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนาองคการในการบริหารงาน ยิ่ง
องคการมีความเจริญกาวหนาและมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชอํานาจความเชี่ยวชาญยิ่งจะ
มีบทบาทและความสําคัญมากยิ่งขึ้น26
การแบงประเภทอํานาจตามแนวของ เอทซิโอนี (Etzioni) ไดเสนอรูปแบบการ
วิเคราะหการใชอํานาจในองคการจากองคประกอบ 2 อยาง คือ (1) ประเภทของอํานาจที่องคการ
และผูบริหารพยายามใชเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในองคการ และ (2) ประเภทของการเขาไป
เกี่ยวของ (The Type of Involvement) ของสมาชิกในองคการ ซึ่งองคการและผูบริหารคาดหวังให
มีและพยายามสรางขึ้น และเอทซิโอนียังมีความเห็นวาอํานาจที่เหมาะสมที่สุดสําหรับนํามาใชใน
องคการ มีเพียง 3 ประเภท คือ
1. อํานาจแบบบังคับ (Coercive Power) อํานาจประเภทนี้เปนอํานาจที่ใชบังคับ
สมาชิกขององคการใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบที่วางไว ซึ่งคลายคลึงมากกับอํานาจการให
โทษของเฟรนซ และราเวน

26

John R.P.French and Bertram H.Raven, “The Bases of Social Power” in
Darwin Cartwright and Alvin Zander, Group Dynamics : Research and Theory (New York
: Harper and Row,1968),667-673.
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2. อํานาจแบบอรรถประโยชน (Utilitarian Power) อํานาจประเภทนี้เปนอํานาจที่ให
สิ่งที่เปนคุณประโยชน ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดเพื่อหวังผลตอบแทนเปน
รางวัล
3. อํานาจแบบปทัสถาน (Normative Power) ภายใตอํานาจประเภทนี้ สมาชิกของ
องคการจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะตองการปรับตัวใหเปนสวนหนึ่งขององคการซึ่งสมาชิก
พยายามเลี ย นแบบหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามครรลองที่ผู บริ ห ารนํ า ปฏิ บัติ อ ยู อํ า นาจประเภทนี้ มี ความ
คลายคลึงกับอํานาจอางอิงของเฟรนซ และราเวน
อํานาจทั้งสามประเภทที่จําแนกไปแลวนั้น ประสิทธิภาพของแหลงอํานาจเหลานี้
ขึ้นอยูกับประเภทของการเขาไปเกี่ยวของของสมาชิก ซึ่งการเขาไปเกี่ยวของของสมาชิกนี้แบงได
สามแบบ คือ
- แบบคนแปลกหนา (Alienation) สมาชิกขององคการเขามาเกี่ยวของโดยไมเต็มใจ
ถูกบังคับหรือดวยความรูสึกเปนปฏิปกษ
- แบบคิดถึงผลไดผลเสีย (Calculative) สมาชิกขององคการมีเจตคติในทางแสวงหา
เหตุผลเพื่อผลประโยชนสวนตน
- แบบมุงจริยธรรม (Moral) บุคคลเขาไปเกี่ยวของกับองคการโดยเห็นคุณคาในการ
ดําเนินงานขององคการ สมาชิกมีความรูสึกทางบวกกับองคการ
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ลักษณะสัมพันธกันของประเภทของอํานาจและการเขาไปมีสวนเกี่ยวของสามารถ
แสดงไดดังแผนภูมิที่ 5
ประเภทของอํานาจ
ประเภท
ของการ
เขาไป
เกี่ยวของ

แบบบังคับ
แบบคนแปลก
•
หนา
แบบคิ ด ถึ ง ผลได
ผลเสีย
แบบมุงจริยธรรม

แบบอรรถประโยชน

แบบคุณธรรม

•
•

• หมายถึงประเภทที่สําคัญ
แผนภูมิที่ 5 แสดงลักษณะสัมพันธกันของประเภทของอํานาจและการเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
ที่มา : Fred Luthans, Organizational behavior, 8 th ed. (New York : McGraw-Hill ,
1998),462.
จากภาพ ซึ่งประกอบดวยอํานาจ 3 ประเภทและปรารถนาของการเขาไปเกี่ยวของ 3
ประการ แสดงถึงสัมพันธภาพในองคการ 9 แบบ Etzioni อธิบายวา องคการสวนมากโดยทั่วๆ ไป
แลวประเภทของอํานาจกับประเภทของการเขาไปเกี่ยวของ จะมีลักษณะจับเปนคู ตัวอยางเชน คุก
หรือเรือนจําเปนองคการแบบใชอํานาจบังคับ (Coercive) แนวโนมจะมีสมาชิก แบบแปลกหนา
(Alienation) ซึ่งไมอยากอยูเปนสมาชิกแตถูกบังคับใหเปนสมาชิก องคการทางธุรกิจเปนองคการ
แบบอรรถประโยชน (Utilitarian) แนวโนมจะมีสมาชิกที่คิดถึงแตทางไดทางเสีย (Calculative) ซึ่ง
หวั ง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ และองค ก ารศาสนาเป น องค ก ารแบบคุ ณ ธรรม (Normative)
แนวโนมจะมีสมาชิกที่เปนผูปรารถนาที่จะอยู เพราะเปนคุณคาในเปาหมายขององคการและ
ชอบที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามจริยธรรม (Moral) ดังนั้น ถาจะใหการบริหารประสบผลมี
ประสิ ท ธิ ภ าพแล ว ผู บ ริ ห ารไม ค วรทํ า อะไรที่ แ ตกแยกจากรู ป แบบดั ง กล า วนี้ กล า วคื อ ถ า
สภาพแวดลอมขององคการเปนแบบใด สมาชิกในองคการมีลักษณะการเขาไปเกี่ยวของแบบใด ก็
ควรจะบริหารแบบนั้นไมควรจะไปใชอํานาจแบบอื่น ตัวอยางเชน ผูจัดการของบริษัทซึ่งยอมมี
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ลูกจางมีลักษณะแบบคิดแตทางไดทางเสีย (Calculative) คือ พยายามหาประโยชนสวนตนแลวไม
ควรจะใชอํานาจแบบบังคับ (Coercive) เพราะถาใชอํานาจแบบบังคับ เชน ในคุกแลวลูกจางก็
ยอมจะไมพอใจ อาจจะลดการผลิตหรือไมก็อาจจะลาออก และถาสมมติวาผูจัดการบริษัทจะใช
อํานาจแบบคุณธรรม (Normative) อยางในองคการศาสนาก็ยอมเปนไปไมได ลูกจางก็อาจจะไม
สนใจหรืออาจจะไมทําอะไรเลย
เอทซิโอนี (Etzioni) ไดสรุปวา ผูบริหารองคการแบบใดก็ควรจะดูวาสมาชิกมีแบบของ
การเขาไปเกี่ยวของแบบใดก็ควรจะใชอํานาจใหถูกตอง สอดคลองกับทัศนคติของสมาชิกที่เขาไปมี
สวนเกี่ยวของแบบนั้น การบริหารจึงจะมีประสิทธิภาพ27
แมคคลีแลนด (McClelland) ไดแบงอํานาจออกเปน 2 ดาน เรียกวา Two Faces of
Power เขาไดศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจที่จะมีอํานาจในองคการและเขาเชื่อดวยวามีอํานาจอยู
2 ประเภท คือ ประเภทลบ (Negative) กับประเภทบวก (Positive)
อํานาจประเภทลบนั้น มักถูกมองวาเปนอํานาจ (Power) ในแงที่ไมสูดีนัก เชน “หิว
กระหายอํานาจ” (Power Hungry) เปนตน แตในความเห็นของ McClelland ถือวาการที่คน
มองอํานาจเปนสิ่งที่ไมดีหรือใหความหมายของอํานาจในเชิงลบ เพราะวาการใชอํานาจแบบนี้มี
ความผูกพันกับ “อํานาจสวนตัว” (Personal Power) ซึ่งถือวาถาใชอํานาจสวนตัวแลวเปนลักษณะ
ที่ยังไมไดขัดเกลา (Primitive) และแนนอนวาอํานาจแบบนี้จะทําใหเกิดผลในทางลบ
ยังมี อํานาจอีกหนาหนึ่ง (Other Face) ซึ่งเปนอํานาจประเภทบวก (Positive)
McClelland ใหนิยามวา “อํานาจทางสังคม” (Social Power) เปนอํานาจที่หมายถึง การ
แสดงออกซึ่งความหวงใยหรือความสนใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของกลุม และเปนความสนใจที่
พยายามหาวั ต ถุ ป ระสงค เ หล า นั้ น ที่ จ ะสามารถกระตุ น บุ ค คลให ทํ า งานได เป น ความสนใจที่
อยากจะชวยกลุมใหรวบรวมวัตถุประสงคเหลานั้นขึ้น ความสนใจที่จะริเริ่มเปนผูนําเพื่อจะหา
วิธีการที่จะทําจุดประสงคนั้นใหบรรลุผลใหเกิดประโยชนในกลุม และความสนใจที่จะกอใหเกิด
ความรูสึกวามีพลังมีสมรรถภาพเพื่อที่จะทํางานเหลานั้นใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังนั้น จึงสรุปการใหนิยามของอํานาจตามแนวคิดของ McClelland ดังกลาวแลวจะ
พบวา ผูบริหารจะตองใชอํานาจ 2 ประเภท คือ อํานาจสวนตัว และอํานาจทางสังคม28

27

Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations (New
York : The Free Press,1961),12-21.
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ยุคลและฟอลบ (Yukl & Falbe) ไดมีแนวคิดการจัดแบงประเภทอํานาจโดยยึด
แหล ง ที่ ม าเป น เกณฑ คื อ การแบ ง ประเภทอํ า นาจออกเป น 2
ส ว น (two-factor
conceptualization) ที่มีความสําคัญพอๆ กัน คือ อํานาจโดยตําแหนง (position power) กับ
อํานาจสวนบุคคล (personal power) โดยไดวิจัยพบวา แมอํานาจทั้งสองประเภทจะมีลักษณะ
เด น ๆ ที่ เ ป น อิ ส ระแยกจากกั น ก็ ต าม แต ก็ ยั ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งปฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น ในลั ก ษณะที่
สลับซับซอน จนบางครั้งยากที่แยกอํานาจทั้งสองออกจากกันได นอกจากนั้นพบวามีอํานาจอีก
ประเภทหนึ่งที่แตกตางออกไปอีก คือ อํานาจการเมือง (Political power) ภายในองคการ ดังนั้น
อํานาจมาจาก 3 แหลง คือ
1. อํานาจจากตําแหนง (Position Power)
1.1. อํานาจทางการ (Formal authority)
1.2. อํานาจในการควบคุมทรัพยากรและการใหคุณ (Authority to control over
resources and rewards)
1.3. อํานาจในการควบคุมในการใหโทษ (Authority to control over
punishment)
1.4. อํานาจในการควบคุมขอมูลสารสนเทศ (Authority to control over
information)
1.5. อํานาจในการควบคุมสถานการณภาวะแวดลอม (Ecological control
authority)
2. อํานาจจากบุคคล (Personal Power)
2.1. อํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power)
2.2. อํานาจที่เกิดจากการนับถือกันฉันทมิตรและมีความภักดี (Power of
friendship and loyalty)
2.3. อํานาจโดยบารมี หรืออํานาจโดยเสนหา (Charismatic power)
3. อํานาจเชิงการเมือง (Political Power)
3.1. อํานาจที่เกิดจากการมีอํานาจควบคุมการตัดสินใจ (Control over decision
process)

28

1998),462.

Fred Luthans, Organizational Behavior, 8 th ed.(New York : McGraw-Hill,
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3.2. อํานาจที่เกิดจากการผสมหรือรวมกันระหวางกลุม (Coalitions)
3.3. อํานาจที่เกิดจากการลดแรงตานของฝายตรงขาม (Co-optation)
3.4. อํานาจที่อิงสถาบัน (Institutionalization)29
สําหรับ เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard) ไดรวบรวมอํานาจตาม
แหลงที่มาจากนักวิชาการหลายทาน ซึ่งรวมของ French และ Raven ไวดวย ดังที่ไดกลาว ไววา
การจําแนกอํานาจตามฐานอํานาจนั้นมีหลายระบบ แตกรอบแนวคิดของ French และ Raven
ไดรับการยอมรับมากที่สุด และนอกจากนี้ เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard) ยัง
ไดรวบรวมฐานอํานาจที่นักวิชาการอื่นๆ คิดขึ้นมาไวเพิ่มเติมอีก 2 ฐานอํานาจ
เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard)ไดอธิบายไววา ตอมา Raven
ทํางานรวมกันกับ Kruglanski คิดฐานอํานาจที่หกขึ้นมา คือ อํานาจขาวสารขอมูล (Information
Power) ตอมา ในป 1979 Hersey และ Goldsmith ไดเสนอฐานอํานาจที่เจ็ด คือ อํานาจการ
ฐานอํานาจทั้ง 7
นี้ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ
เชื่อมโยง (Connection Power)
ความสําเร็จในการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผูอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. อํานาจการใหรางวัล (Reward Power) อยูบนพื้นฐานของความสามารถของผูนํา
ที่จะใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลอื่นๆ ผูซึ่งเชื่อวาการยอมตามจะนํามาซึ่งผลประโยชนเกื้อกูลทางบวก
เชน เงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณ เปนตน
2. อํานาจจากการบังคับ (Coercive Power) อยูบนพื้นฐานของความกลัว ผูนําที่มี
อํานาจการบังคับสูงจะชักจูงใหผูอื่นยอมตาม เพราะหากไมยอมตามแลวจะนําไปสูการลงโทษเชน
การบกพรองในหนาที่ การตําหนิวากลาว หรือการไลออกจากงาน
3. อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อยูบนพื้นฐานของตําแหนงที่ผูนํานั้น
ดํารงอยู โดยปกติแลวตําแหนงยิ่งสูงขึ้นเทาใดอํานาจนี้ก็มีแนวโนมที่จะมากขึ้นเทานั้น ผูนําที่มี
อํานาจตามกฎหมายสูงจูงใจใหยอมตาม หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นๆ เพราะพวกเขารูสึกวา
บุคคลผูนี้มีความถูกตองเนื่องจากดํารงตําแหนงในองคการ มีสิทธิ์ที่จะคาดหมายวาคําแนะนําหรือ
สั่งการตางๆ จะไดรับการปฏิบัติตาม
Power)
อยูบนพื้นฐานของบุคลิกภาพหรือ
4. อํานาจอางอิง (Referent
คุณลักษณะของผูนํา ผูนําที่มีอํานาจอางอิงสูงโดยทั่วไปแลวจะไดรับการนิยมชมชอบ และนับถือ

29

สุเทพ พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและปฏิบัติ (เชียงราย : สถาบันราชภัฎ
เชียงราย, 2544) ,56.
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ศรั ท ธาจากบุ ค คลอื่ น ๆ เพราะบุ ค ลิ ก ภาพของผู นํ า นั้ น จะนํ า ไปสู ก ารยอมตาม และถื อ เป น
เชนเดียวกับอิทธิพลที่ผูนํามีเหนือบุคคลอื่นๆ
5. อํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) อยูบนพื้นฐานของการที่ผูนํามีความ
เชี่ยวชาญ มีทักษะ และความรู และไดรับการยอมรับนับถือ ทําใหมีอิทธิพลตอบุคคลอื่นๆ ผูนําที่มี
อํานาจความเชี่ยวชาญสูงจะใชความเชี่ยวชาญทําใหงายตอการชักจูงพฤติกรรมของผูอื่น ทําให
ยอมรับและนําไปสูการยอมตามความประสงคของผูนํา
6. อํานาจขาวสารขอมูล (Information Power) อยูบนพื้นฐานของการเปนเจาของ
หรือการเขาถึงขาวสารขอมูลซึ่งบุคคลอื่นๆ พิจารณาเห็นวามีคุณคาตอพวกเขา ฐานอํานาจนี้มี
อิทธิพลตอบุคคลอื่นๆ เพราะพวกเขาตองการไดหรือรับรูขาวสารขอมูลนี้
7. อํานาจการเชื่อมโยง (Connection Power) อยูบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงของ
ผูนํากับผูที่มีอิทธิพลหรือมีความสําคัญทั้งในและนอกองคการ ผูนําที่มีอํานาจการเชื่อมโยงสูงจะ
จูงใจใหผูอื่นยอมตาม เพราะวาพวกเขาหวังผลที่จะไดรับประโยชนหรือหลีกหนีจากสิ่งที่ไมชอบ
โดยอาศัยการเชื่อมโยงจากผูที่มีอํานาจการเชื่อมโยงนั้น30
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับฐานอํานาจ แลวนํามาหลอมหลอแนวคิดทฤษฎี
ดังกลาวเขาดวยกัน พอสรุปไดดังตารางที่ 3 ในหนาถัดไป

30

Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization
Behavior : Utilizing Human Resources, 6 th ed.(New Jersey : Prentice-Hall,1993),226.

38
ตารางที่ 3 แสดงแนวคิดทฤษฎีตางๆ ปรับใหเขากับแนวคิดทฤษฎีของ เฟรนชและราเวน (French
and Raven)
นักทฤษฎี

รางวัล

บังคับ กฎหมาย อางอิง เชี่ยวชาญ ขาวสาร เชื่อมโยง

French and Raven

การให
รางวัล

การ
บังคับ

Etzioni

อรรถ
ประโยชน

ตาม
ความ
อางอิง
กฎหมาย
เชี่ยวชาญ
ปทัส
สถาน

ตาม
ตาม
ตําแหนง กฎหมาย

Peabody

ที่ตัว
บุคคล

Raven and
Kruglanski

ความ
สามารถ
ขาวสาร

Hersey and
Goldsmith

Robbin

เชื่อมโยง

การให
รางวัล

การ
บังคับ

ชักจูง
หรือ
โนม
นาว

ความรู

การใช ป ระเภทอํ า นาจของผู บ ริ ห ารจึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น ในการบริ ห ารงานให
ประสบผลสํ า เร็ จ ผู บ ริ ห ารอาจใช อํ า นาจประเภทใดประเภทหนึ่ ง หรื อ อาจจะใช ม ากกว า หนึ่ ง
ประเภทก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณ สําหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัย
พิจารณาแลวเห็นวาควรใชประเภทอํานาจตามหลักการแบงของ เฟรนซ และราเวน (French and
Raven) ราเวนและกรุกลานสกี (Raven and Kruglanski) และเฮอรเซยและโกลดสมิธ (Hersey
and Goldsmith) ประกอบดวยฐานอํานาจ 7 ฐาน ดวยเหตุผลความสําคัญของการใชฐานอํานาจ
ตางๆ เหลานี้อยางแพรหลายในการบริหารองคการ
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ผูบริหารโรงเรียนกับการใชอํานาจ
การทํางานของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองไดรับความรวมมือจากครู
ในทุกวิถีทาง เพื่อดําเนินการใหบรรลุภารกิจตามที่กําหนดไวใหสูงสุดเทาที่จะกระทําไดและนับวา
เปนหนาที่ของโรงเรียนเอง โดยเฉพาะผูบริหารซึ่งจะตองหาทางดําเนินการใหลุลวงไปดวย การใช
พลังอํานาจหรือความสามารถของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการจัดการในเรื่อง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ โดยทั่วไปแลวโรงเรียนก็มีสภาพคลายกับองคการที่ตองการสั่งการ ที่มี
เหตุผลและเปนไปในแนวเดียวกัน ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ใชแนวทางตางๆ ขององคการในการที่
จะทําใหจุดประสงคของโรงเรียนบรรลุผล31
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนนับวาเปนหัวหนาหนวยงาน ที่ตองรับผิดชอบในการสรางคุณภาพที่ดี
ที่สุดและเหมาะสมที่สุดแกนักเรียนเทาที่จะพึงกระทําได ดวยการปรับทีมงานในโรงเรียนใหเปน
ทีมงานที่แข็งแกรง มีสมรรถภาพ มีจิตใจพรอมที่จะบุกเบิกสรางสรรคสูงาน และแกปญหา โดยให
แตละคนรูบทบาทหนาที่ของตน และปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เพื่อใหงานที่ปฏิบัติมีชีวิต มี
จุดหมาย มีความสําเร็จที่ดีเพื่อการหลอเลี้ยงใหมีกําลังใจ เกิดขวัญในการปฏิบัติงาน สวนตัว
ของผูบริหารโรงเรียนเองนั้นก็จะตองสรางคุณงามความดี มีความจริงใจตอครูผูรวมงาน มีภาวะ
ผูนําที่ดี ทุมชีวิตใหกับงาน พาทีมงานทั้งปวงใหปฏิบัติในบทบาทหนาที่ของตนเปนอยางดี และดี
ที่สุดของแตละบทบาท32 นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนตองพยายามคุมน้ําใจของผูรวมงานใหมาก
ที่สุดดวยการถือหลักการทํางานกับคนวาตองไดคน จึงไดงาน ผูบริหารจะตองอยูกับคน อยูกับงาน
หากขาดคน งานก็จะหลุดไป ซึ่งหนาที่เหลานั้นจะหลอมรวมเปนภาพความสําเร็จของสวนรวม คือ
โรงเรียนนั่นเอง
หนาที่และบทบาทของผูบริหารโรงเรียน
หนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของ กอ สวัสดิ์พาณิชย มี 3 ประการ คือ
(1) จัดบริการภายในโรงเรียน ทํางานถูกตองตามระเบียบ (2) ทํางานใหกาวหนาอยูเสมอและไม
31

Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human
Perspectives (New York : McGraw-Hill,1983),104.
32
นิเชต สุนทรพิ ทักษ,
เอกสารประกอบการอบรมเตรียมผูบริห ารในโรงเรีย น
มัธยมศึกษา รุนที่23 (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2529),4.
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ละเลยหนาที่ (3) ทําใหมีขวัญดีในการบริหารดวยการทําใหผูรวมงานเปนสุข มีความพอใจในการ
ทํางาน โดยอาศัยเทคนิคของผูบริหารในการทํางาน
ด ว ยเหตุ ผ ลนี้ บ ทบาทของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น จึ ง ต อ งสอดคล อ งกั บ หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายและแสดงใหถูกตอง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนอาจกลาวไดวามี 3 บทบาท คือ
บทบาทที่หนึ่ง คือ บทบาทของผูบังคับบัญชา เปนบทบาทที่ตองพิจารณาวาสมควรจะทําอะไร
เพื่อใหเกิดผล คือ ทําใหหนวยงานดําเนินไปไดอยางรวดเร็วเรียบรอยและมีความกาวหนา ทําใหคน
เปนสุข บทบาทที่สอง คือ บทบาทของผูนํา กลาวคือ การเปนผูบังคับบัญชาเปนบทบาทตาม
วิถีทางราชการ แตการจะเปนผูนําไดนั้น ครูผูรวมงานสวนใหญตองพรอมที่จะยกยองใหเปนผูนํา
แต ถา ทํา ตั ว ไม ถู ก ต อ งตามบทบาทของผูนํ า แล ว คนก็ย อ มไมใ หก ารยกย อง นั่ น คื อ ผูนํ า ของ
โรงเรียนจะตองพรอมที่จะเปนผูชี้ทิศทางที่จะเดิน ขณะที่บทบาทผูบริหารโรงเรียนตองรูจักการ
วางโครงการเพื่อดํา เนิ น การในเรื่ อ งตา งๆ และโครงการจะตอ งเปน ที่ยอมรับของครู โดยการ
วางโครงการรวมกันซึ่งจะทําใหเกิดผลดีแกโรงเรียน สิ่งนี้เปนเครื่องชี้ทิศทางที่ทําใหสถานศึกษา
กาวหนา ผูนําจะตองดูกําลังคน กําลังเงิน และกําลังอัตรา หากอัตราเร็วสูงเกินกวาที่คนจะทําได ก็
ไมมีผูตาม และผูนําขาด ผูตามเมื่อไร ก็ไมไดเปนผูนํา บทบาทที่สามของผูบริหารสถานศึกษา คือ
เปนผูแทนของหนวยงานเปนบทบาทที่ตองแสดงใหปรากฏอยางนอยสามประการ คือ (1) จะตอง
มีความรอบรูกวางขวางพอสมควร (2) เปนคนมีความประพฤติดี (3) มีน้ําใจเมตตา ปราณี เปน
คนที่พรอมที่รวมมือกับคนอื่น33
ภารกิจของผูบริหารโรงเรียน
การบริหารงานกิจการตางๆ ยอมมีเปาประสงคเดียวกัน คือ การประสานพลังความ
พยายามของบุคลากร เพื่อสัมฤทธิผลของงานตามเปาหมายของหนวยงาน แตเนื่องจากเปาหมาย
ทางการศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเปนสําคัญ ดังนั้นการบริหารการศึกษาจึงตอง
มีเปาประสงคในอันที่จะสรางสรรคจรรโลงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน กิจกรรมตางๆ ที่
ผูบริหารการศึกษารับผิดชอบดําเนินการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตามที่
ประสงคไว
บุ ญ ลื อ ทองอยู และคนอื่ น ๆ กล า วว า ภารกิ จ ของผู บ ริ ก ารการศึ ก ษาในฐานะ
ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งมีฐานะเปนหัวหนาในการบริหาร ปกครอง และรับผิดชอบในกิจการของ
33

กอ สวัสดิ์พาณิชย, “หลักการบริหารการศึกษา” ใน เอกสารประกอบการอบรม
เตรียมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2524 (กรุงเทพ : อมรินทรการพิมพ,2524),18-23.
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โรงเรียนทุกอยางพอสรุปได 4 ประการ คือ (1) งานเกี่ยวกับวิชาการ ไดแก การจัดโรงเรียน
การจัดหองเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดตารางสอน การควบคุมการสอน การประเมินผลการ
สอน การสงเสริมความรูของครู การนิเทศการศึกษา การวัดผลการศึกษา เปนตน (2) งาน
เกี่ยวกับการบริหาร ไดแก การบริหารงานของโรงเรียนทั้งหมด การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
หรือครู นักเรียน และ ภารโรง การวางแผนงานและโครงการของโรงเรียน งานการประสานงาน
การพิจารณาความดีความชอบและพิจารณาโทษของครู เปนตน (3) งานธุรการ ไดแก งานสาร
บรรณของโรงเรียน การรับเด็กเขาเรียน งานการเงิน งานพัสดุภัณฑ ทะเบียน บัญชี และสถิติตาง
ๆ ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับอันเกี่ยวกับโรงเรียน เปนตน (4) งาน
บริการ ไดแกงานหองสมุดโรงเรียน หองพยาบาล หองโสตทัศนวัสดุ การจัดโครงการอาหาร
กลางวัน บริการเกี่ยวกับสุขภาพ และแนะแนว การจัดสวัสดิการตาง ๆ สําหรับบุคลากรใน
โรงเรียน เปนตน34
กลาวโดยสรุปแลว จะเห็นไดวาการกําหนดภารกิจของผูบริหารโรงเรียน ไมวาจะเปน
ความเห็นของใครก็ตาม มีแนวความคิดที่ใกลเคียงกันมาก คือจะไมพนงานดานวิชาการ งาน
ดานอาคารสถานที่ งานดานธุรการ การเงินและพัสดุ งานดานการปกครองและบริการ รวมทั้ง
งานกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ยอมมีงานที่ผูบริหารโรงเรียน
ตองปฏิบัติเชนเดียวกันทั้งนั้น และถาจะกลาวถึงภารกิจของผูบริหารโรงเรียนโดยสรุปอยางสั้น
ที่สุดวาก็คือ การบริหารโรงเรียนก็คงจะไมผิด เพราะคําวาการบริหารโรงเรียนมีความหมายกวาง
สามารถครอบคลุมเรื่องราวอันเปนภารกิจของโรงเรียนไวทั้งหมด
การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
การที่ผูบริหารโรงเรียนจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองไดรับความรวมมือจากครู และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกๆ ดาน ทําใหผูบริหารตองใช
อํานาจในการบริหาร แตการใชอํานาจของผูบริหารตองใหเหมาะสมกับสถานการณ35 แคนเทอร
(Kanter ) ใหแนวคิดวา ผูบริหาร ผูนํา หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานหรือองคการตองใช

34

บุญลือ ทองอยู และคนอื่นๆ, คูมือวิชาครู พม.ฉบับสมบูรณ (กรุงเทพ : พัฒนา
การศึกษา,2523),31.
35
จุมพล หนิมพานิช, “การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจของผูนํา”, สุโขทัย
ธรรมาธิราช (มกราคม-เมษายน 2539).103.
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อํานาจ เพราะอํานาจมีความสําคัญสําหรับชีวิตองคการและบทบาทในการบริหาร36 สวน ชังและ
เม็กจินสัน (Chung and Megginson) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารไวดังนี้
1. ผูบริหารที่มีอํานาจจะรูสึกสบายใจในการใชอํานาจ เขาจะรูสึกและยอมรับวา
อํานาจเปนสิ่งสําคัญในการจัดเรื่องของคน เขาจะรูสึกมีความหมายมาก เพราะเขาใชอิทธิพลให
คนอื่นทํางานใหบรรลุเปาหมาย สําหรับผูบริหารเหลานี้อํานาจเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งและเปน
ทรัพยากรทีจําเปนและเปนการรวมสรางความรวมมือกับบุคคลอื่น ผูบริหารจะไมรูสึกวาเปนเรื่อง
ผิดในการที่จะใชอํานาจ
2. ผูบริหารที่มีอํานาจจะเขาใจแจมแจงในเรื่องของรูปแบบตางๆ ของอํานาจ เขาจะรู
จุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง และข อ จํ า กั ด ของแหล ง ที่ ม าในเรื่ อ งของรู ป แบบต า งๆ ของอํ า นาจ และรู จั ก
สถานการณไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ เชน ผูบริหารจะยอมรับวา
ความนิยมในเรื่องความเชี่ยวชาญในอาชีพมีอํานาจมากกวาอํานาจในตําแหนง แตเขาจะรูวาการที่
จะใชอํานาจจากความเชี่ยวชาญจําเปนจะตองใชอํานาจในตําแหนงเสียกอน
3. ผูบริหารที่มีอํานาจจะมีเหตุผลในเรื่องการใชอํานาจในตําแหนงตามกฎหมาย เขา
จะยอมรับในความสําคัญของความคิด เขาจะคิดไตรตรองทั้งในเรื่องภายในและภายนอกองคการ
เขาจะไมคอยใชอํานาจบังคับ บางครั้งอาจจะใชแตจะใชอยางมีสติ ผูบริหารที่มีอํานาจจะพยายาม
สรางความเชื่อถือใหกับตนเองและเปนคนตรงไปตรงมา ซึ่งคนอื่นๆ จะเต็มใจยอมรับฟง
4. ผูบริหารที่มีอํานาจจะมีความรูสึกเฉียบไวในเรื่องการพึ่งพาผูอื่น ผูบริหารทีม่ อี าํ นาจ
จะพยายามไมพึ่งพาคนอื่น แตจะพยายามใหความชวยเหลือผูอื่นที่มาพึ่งพาตนเอง
5. ผูบริหารที่มีอํานาจจะสรางบทบัญญัติที่สําคัญๆ ขึ้นมา ผูบริหารจะเปนสมาชิกที่มี
จุดยืนที่ดีในองคการ และสรางบรรทัดฐาน สรางคานิยมและอุดมการณ จะรวมพลังจากภายใน

36

Kanter, “Power Failure in Management Circuit”, Harvard Business Review
(July-August 1979) 67-69, อางถึงในสาลินี ศรีสงา, “ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของ
ผูบริหารกับสถานการณภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12”
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา,2542),28.
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และภายนอก ดังนั้น ผูบริหารกับการใชอํานาจเปนสิ่งคูกันในการบริหารงาน หากผูบริหารคนใด
ไมใชอํานาจในการบริหารก็จะเปนการยากที่จะทําใหงานลุลวงไปดวยดี37
การสรางแรงจูงใจพื้นฐาน
การใชอํานาจ (exercise of power) จากแหลงอํานาจตางๆ ไดมีนักวิชาการให
แนวคิดไว ผูบริหารบางคนประสบผลสําเร็จทั้งการไดมาและการใชอํานาจ ในขณะที่ผูบริหารบาง
คนไมประสบผลสําเร็จ บางคนไดมาแตรักษาอํานาจไวไมได เพราะเขาไมรูจักใชอํานาจอยางมี
ประสิทธิ ผล การใชอํ านาจอย างมีประสิท ธิผลของผูบริหารนั้น ต องอาศัยการสรางแรงจูง ใจ
พื้นฐานมาชวยในการมีและการใชอํานาจ
ในการสรางแรงจูงใจพื้นฐานนั้น ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในการใชอํานาจจะใช
รูปแบบตาง ๆ ในการสรางแรงจูงใจพื้นฐานดังนี้
1. ผูบริหารที่มีอํานาจใสใจที่จะสรางแรงจูงใจในเรื่องอํานาจสูง ผูบริหารทีม่ อี าํ นาจจะ
มองเห็นวา การบริหารคือเกมการใชอํานาจนั่นเอง เปนการใชอํานาจใหบุคคลอื่นทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย ใชภาวะผูนําเมื่อตองสัมพันธกับผูอื่น จะไมใชอํานาจหนาที่อยางเดียว
2. ผูบริหารที่มีอํานาจจะสรางแรงจูงใจโดยการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม ในขณะ
ที่ผูบริหารใหความสนใจกับความตองการของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารจะไมตัดสินใจบนพื้นฐาน
ที่วาผูใตบังคับบัญชาชอบเขาหรือไม ผูบริหารที่มีแรงจูงใจกับการมีสวนรวม จะมีความตองการสูง
ใหผูใตบังคับบัญชาเขารวมมากกวาการมีอํานาจและผลสําเร็จขององคการ
3. ผูบริหารที่มีอํานาจสนใจกับแรงขับของอํานาจทางสังคม ผูบริหารที่รูจิตใจของตน
ในองคการมากจะพยายามสรางบรรยากาศการทํางานในองคการ ใหสมาชิกในองคการมีความ
รับผิดชอบ เปาหมายขององคการชัดเจน ผูบริหารเปนผูสรางพลังอํานาจสวนตัวโดยเพิ่มความ
รับผิดชอบในงานของตนเองใหสูงขึ้น
จากทัศนะดังกลาวในการนําอํานาจจากแหลงตางๆ มาใชในการบริหารงานไมวาจะ
เปนทางตรงหรือทางออมก็ตาม ควรใชอํานาจใหเหมาะสมกับสถานการณ เวลา สถานที่ และ
บุคคลมีการใชอํานาจใหเกิดความยุติธรรมแกบุคคลทุกคน ใชอํานาจไปในทางสรางสรรค มีการ
ปรับพฤติกรรมดวยการใชอํานาจที่มีอยูใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อกระตุน
ใหครู อาจารยปฏิบัติหนาที่ตรงไปในทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน
37

Kae H.Chung and Leon C. Megginson, Organizational Behavior
Developing Managerial Skills (New York : Harper and Row,1981),353-354.

44
บทบาทของผูบริหารสตรี
ในจํานวนประชากรไทย 60 ลานคนนั้นประมาณครึ่งหนึ่งเปนสตรี ในอดีตสังคมไทย
จํากัดบทบาทสตรีไวเพียงหนาที่ความรับผิดชอบภายในบาน แตตอมาดวยการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมทําใหบทบาทของสตรีเปลี่ยนแปลงไป สตรีไทยมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นและเขา
สูตลาดแรงงานมากขึ้น ไดมีการศึกษาสถานภาพและบทบาทของผูหญิงไทย พบวา ในชวง 2
ทศวรรษที่ผานมา สถานภาพและบทบาทของผูหญิงไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป ในดานครอบครัว
ผูหญิงไทยเปนหัวหนาครอบครัวประมาณรอยละ 20 ในดานการศึกษาแมวาผูหญิงจะมีการศึกษา
ต่ํากวาเมื่อเทียบกับผูชายในจํานวนประชากรทั่วประเทศ แตในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีกลับพบวา มีผูหญิงสําเร็จการศึกษามากกวาผูชาย ในระดับปริญญาโท ผูหญิงและ
ผูชายมีจํานวนเทาๆ กัน จะพบแตในระดับปริญญาเอกเทานั้นที่ผูชายสําเร็จการศึกษามากกวา
ผูหญิง38 ในดานเศรษฐกิจจะเห็นไดวาผูหญิงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผูหญิงมีสวนรวมในแรงงานทางเกษตรกรรม ทันตกรรม พาณิชย อุตสาหกรรมทองเที่ยว และภาค
ราชการ เปนตน นอกจากนี้ในการดําเนินงานสังคมสงเคราะหเพื่อสาธารณกุศลตางๆ จะเห็นได
วาสตรีไดมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลืองานเพื่อสวนรวมไดสําเร็จลุลวงดวยดี โดยมีการรวมตัว
ของกลุมสตรีในรูปตางๆ เชน สมาคมสตรี สภาสตรี กลุมสตรีหรือมูลนิธิตางๆ บทบาทของสตรีไทย
ในปจจุบันจึงถือไดวามีความสําคัญตอความเจริญรุงเรืองของประเทศ ไมเฉพาะในดานสังคม
เทานั้นแตยังครอบคลุมไปถึงดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และการบริหารอีกดวย39 ในดาน
กฎหมายไดมีการยอมรับในสิทธิของสตรีใหเทาเทียมกับผูชาย โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 เนนบทบาทของสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให
โอกาสความกาวหนาอันเทาเทียมกันในการทํางานของชายและหญิง และคุมครองแรงงานสตรีใน
อาชีพตางๆ รวมทั้งเรงรัดใหการศึกษาขั้นสืบเนื่อง และการศึกษาอบรมแกสตรี
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ไดจัดตั้งกลุมสตรีเปาหมาย
พิ เ ศษในการพั ฒ นาสั ง คม ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเพิ่ ม รายได การอบรมอาชี พ การปรั บ ปรุ ง
คุณลักษณะและทักษะในการทํางาน รวมทั้งขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เพื่อใหสตรีไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระดับสูง มีผลใหสตรีมีความรับผิดชอบและมีโอกาส
38

อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพ และอุปสรรคใน
การทํางานของผูบริหารสตรี,” จุฬาลงกรณ รีวิว 13,49 (ต.ค.-ธ.ค.2543) : 77.
39
เอนก สิทธิประสาสน,บทบาทของผูนําสตรีตองานพัฒนาสังคม (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),1.
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ในการทํางานนอกบานมากขึ้น ขณะเดียวกันสตรีก็ยังคงทํางานบานอยูเชนเดิม ภาระในการทํางาน
ของสตรีจึงมีมากขึ้น
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 ไดใหความสําคัญกับสตรีมาก
ขึ้นถึงกับกําหนดวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี สรางความเปนธรรมและความเสมอ
ภาคในสิทธิและหนาที่ของสตรี ไดแก การกําหนดใหสตรีมีการศึกษาสูงขึ้นกวาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
รอยละ 16 ใหสตรีมีตําแหนงหัวหนาสวนราชการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 เปนตน นอกจากนี้ยังไดระบุ
ลักษณะอันพึงประสงคของสตรีไว 3 ประการ คือ
1. คุณลักษณะสวนตัว สตรีตองมีความรู มีสิทธิ และโอกาสในการแสวงหาความรู
อยางตอเนื่อง มีพลานามัยสมบูรณ
2. คุณลักษณะเกี่ยวกับชีวิตและเพศ ไดแก การลบลางคานิยมเกาๆ เกี่ยวกับสตรี
ครอบครัวควรมีความกลมเกลียว มีความรัก มีความเคาระซึ่งกันและกัน และมีการแบงเบาภาระ
งานบานจากสตรี
3. คุณลักษณะดานการมีสวนรวมและการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ไดแก การใหสตรีมี
เวลาวางเพื่อการพักผอน มีสวนรวมในการกําหนดทัศนคติและคานิยม มีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน การปกครองทองถิ่นและการเมืองในระดับตางๆ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 ไดใหความสําคัญแกสตรี เพื่อให
สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อขจัดการกีดกันทางเพศ อีกทั้งยังไดกําหนดมาตรการใหมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายที่ใหความเปนธรรมแกสตรีในการมีสวนรวมในสังคม
เทาเทียมชาย และใหเพิ่มความชวยเหลือแกสตรีที่ยากจนและครอบครัวดวย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ระบุถึงการใหโอกาสสตรีในดาน
ตางๆ มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่และไดรับบริการตางๆ ที่เหมาะสมอยางทั่ง
ถึง เพื่อใหสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใหโอกาสแรงงานหญิงชายอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งสงเสริม
ใหสื่อมวลชนรณรงคเผยแพรคานิยมทีทเหมาะสมตอสังคมในวงกวางและตอเนื่อง การขจัดอคติ
ทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ระบุถึงการมุงสงเสริมสิทธิ
สถานภาพและบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรี ใหสามารถมีสวนรวมอยางเต็มที่ใน
การพัฒนาชุมชนและประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งสงเสริมความเทา
เทียมกันของสตรีในการรับราชการ

46
จากแผนหลักงานสตรีระยะยาว (พ.ศ.2535-2554) เห็นไดวามีการสนับสนุนและ
สงเสริมใหสตรีเขาไปมีสวนรวมในสังคม ไมวาจะเปนสวนรวมในทางการเมือง การมีสวนรวม
ตัดสินใจในระดับครอบครัว รวมทั้งการมีสวนรวมในการประกอบการและบริหารธุรกิจ เนื่องจาก
เห็นความสําคัญในการมีสวนรวมของสตรี วาสตรีเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคา สตรีเปนพลัง
สําคัญของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การมีสวนรวมของสตรี หมายถึง การเปด
โอกาส การยอมรับ สนับสนุนใหสตรีสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชนของสตรี
เอง รวมทั้งของบุรุษและสังคม
จากบทบัญญัติตางๆ ดังกลาวจะทําใหสตรีมีความเทาเทียมกับผูชายในทุกบทบาท
แตในทางปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตและเพศไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเทาใดนัก สตรีที่ทํางาน
นอกบานยังตองรับภาระงานบานอยูเชนเดิม การแบงเบาภาระงานบานจากสตรียังคงมีนอย
ทัศนคติและคานิยมเกาๆ ยังคงมีอยูแตไมเหนียวแนนเหมือนอดีตที่ผานมา เมื่อสตรีตองเขาสูส ภาพ
การแขงขันในสังคมทั้งในดานการงานและอื่นๆ สตรีจําเปนตองเรียนรูและปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเอง สตรีที่ประสบความสําเร็จกาวหนาในอาชีพการงานมีโอกาสกาวสูตําแหนงผูบริหารระดับสูง
ได ทั้งที่ตองเผชิญปญหาและอุปสรรคโดยที่ทั่วไป คือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทัศนคติของสังคม
และกฎหมาย ที่ยังยืนยันยอมรับบทบาทดั้งเดิมของชายและหญิง กลาวคือ แมวาสตรีจะตอง
ออกมาทํางานนอกบาน แตสังคมก็ยังคาดหวังใหสตรีเปนฝายรับผิดชอบงานในบานและการเลี้ยง
ดูบุตรเปนสวนใหญหรือทั้งหมด รวมทั้งอุปสรรคสําคัญในหนวยงานที่บั่นทอนโอกาสการทํางาน
ของสตรี คือ คานิยมทางสังคมที่มีตอสตรีนั่นเอง ทั้งที่สตรีมีความสามารถในการบริหาร
สามารถเปนผูนําได ดวยเหตุผลขออางที่วาความสามารถในการทํางานนอยกวาผูชาย ใชอารมณ
ในการตัดสินใจ
ความแตกตางระหวางเพศชายและหญิงเปนความแตกตางทั้งดานสรีระภายนอกและ
ภายในรางกาย ทั้งเปนกลไกทางสังคมที่ทําใหเกิดความแตกตางทางพฤติกรรมอีกมากมาย ทั้งนี้
เพราะสังคมมุงหวังใหเพศหญิงตองมีพฤติกรรมที่เนนไปในทางสุนทรียหรือออนหวานมากกวาชาย
สวนเพศชายจะตองมีความเขมแข็งหรือเปนผูนํา เปนเหตุใหพฤติกรรม บุคลิกภาพ ตลอดจนโลก
ทัศนของหญิงและชายแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาของกลุมชายและ
หญิง พบวา โดยธรรมชาติหญิงและชายจะมีพฤติกรรมแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน 4 ประการ
คือ
1. หญิงจะมีความจุกจิก ความออนโยน และมีความอดทนมากกวาชาย
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2. โดยทั่วไปแลวหญิงมักมีความไมแนนอนทางดานอารมณและพฤติกรรมมากกวา
ชาย จนบางครั้งดูวาขาดเหตุผล
3. ดวยคุณลักษณะดังกลาว ทําใหหญิงสามารถทํางานดานบริการไดดีกวาชาย งาน
บริการหลายๆ ประเภทจึงมีแตเพศหญิงเปนสวนใหญ
4. ในดานสติปญญา (IQ) ยังไมมีหลักฐานชี้ชัดวาแตกตางกัน แตหญิงและชายมี
ความถนัดแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน
พาวเวลล (Powell) ไดกลาวเกี่ยวกับความแตกตางทางดานรูปแบบการเปนผูนําของ
ผูชายและผูหญิงในองคกรวา รูปแบบการทํางานของผูบังคับบัญชาชายจะเผด็จการมากกวา
ผูหญิง สวนรูปแบบการทํางานของผูบังคับบัญชาหญิงจะมีลักษณะประชาธิปไตยมากกวาผูชาย
ผูบังคับบัญชาหญิงมักจะชอบใหมีการตัดสินใจรวมกันในการทํางานมากกวาผูชาย
โรสเนอร (Rosener)
ได ก ล า วถึ ง ความแตกต า งในรู ป แบบการทํ า งานของ
ผูบังคับบัญชาในองคกรวา ผูหญิงจะมีรูปแบบการทํางานที่ชอบประยุกตและการมีปฏิสัมพันธกับ
คนอื่ น ๆ ในขณะที่ ผู ช ายจะมี รู ป แบบการทํ า งานอยู บ นพื้ น ฐานของการสั่ ง งานควบคุ ม
ผูบังคับบัญชาหญิงจะเนนการมีปฏิสัมพันธในทางบวกกับผูใตบังคับบัญชา และสนับสนุนการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การทํางาน และมีการแบงปนหรือกระจายอํานาจและขาวสารขอมูล
มากกวาผูชาย40
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บทั้ ง สองเพศ พบว า ผู นํ า สตรี จ ะมี ลั ก ษณะเด น ในด า นความ
ตรงไปตรงมา ความสุจริต ความออนไหวตอปญหา ความอดทน ความสามารถในการโนมนาว
ความสามารถในการประสานงาน และมีลักษณะดอยในดานความใจออน ไมกลาตัดสินใจ ความ
ละเอียดลออ คิดหยุมหยิมและคิดเล็กคิดนอย จนทําใหการบริหารงานลาชา สวนดานความคิด
ผูชายจะรอบคอบกวาผูหญิง โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานทั่วๆ ไป41
ดังนั้นสตรีจึงจําเปนตองพัฒนาความรู ความสามารถและศักยภาพของตนเอง โดย
สตรีควรจะสํารวจหาขอบกพรองของตน พิจารณาและอุปสรรคที่มีผลตอโอกาสความกาวหนาของ

40

เกริก วยัคฆานนท, พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพ : สถาบันราชภัฎบานสมเด็จ
เจาพระยา,2539),171.
41
คณะอนุกรรมการเฉพาะดานจัดทําแผนหลักงานสตรี คณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานสตรีแหงชาติ,นโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พศ.2535-2554) (กรุงเทพ :
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,2537),53.
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ตน และพยายามหาแนวทางแกไขหรือบรรเทาปญหานั้น เพื่อทําใหตนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง
และกาวหนาในอาชีพการงานตอไป
การบริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
การจัดการศึกษาเอกชนไดเขามามีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยมาเป น เวลายาวนาน เมื่ อ พิจารณาถึ ง การดํ า เนิ น งานจัด การศึ ก ษาเอกชนในอดีต พบว า
โรงเรียนเอกชนไดผลิตบุคคลชั้นนําของสังคมเปนจํานวนมาก โดยบุคคลเหลานี้ไดเขามาเปน
ผูบริหารระดับสูงในทุกวงการ เชน ดานการเมือง ดานการทหาร เศรษฐกิจ การศึกษา และธุรกิจอื่น
มาทุ ก ยุคทุ ก สมั ย ในป จจุ บัน การดํา เนิน งานจัดการศึกษาของโรงเรี ย นเอกชนยุ ค ใหม จะตอง
ปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกสวนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในสั ง คม การบริ ห ารงานทุ ก อย า งจะต อ งเป น ไปอย า งมี ร ะบบ ส ว นที่ สํ า คั ญ คื อ การวางแผน
ดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน และการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซึ่งโรงเรียนเอกชนจะตองมีทิศทางและเปาหมายที่
ชัดเจน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานยอมจะติดตามมา42
การศึกษาเอกชน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัด โดย
ใช ท รั พ ยากรหลั ก ทั้ ง ที่ เ ป น คน ทุ น ทรั พ ย และวั ส ดุ อุ ป กรณ ข องภาคเอกชน และจั ด ขึ้ น ด ว ย
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนอันจํากัดสําหรับบุคคลเฉพาะกลุมเทานั้น43
เปาหมายของการศึกษาเอกชน ไดแกคุณภาพของการศึกษาเอกชนตองจัดไดดีกวา
หรืออยางนอยก็ทัดเทียมกับการศึกษาที่จัดโดยรัฐ เพราะหากคุณภาพเทากันแตโรงเรียนของรัฐ
ประหยัดคาใชจายมากกวาผูเรียนยอมตองเลือกบริการที่ถูกกวา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เปนการจัดตามมาตรา 15(1)
ของ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2535 ซึ่งออกกฎหมายระเบียบขอบังคับและแนวการปฏิบัติ
เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน เนื่องจากการจัดการศึกษาอยูในระบบโรงเรียนเพื่อเปนการแบงเบา
42

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, บันทึกประจําวัน (กรุงเทพ : โรงพิมพชวน
ชื่น,2532),14-15.
43
เรื่องเดียวกัน,27.
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ภาระของรัฐ ชวยรัฐจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา จึงถือวาโรงเรียนเอกชนมี
ความสํ า คั ญ ต อ การจั ด การศึ ก ษา และสนองตอบนโยบายของรั ฐ ได อ ย า งดี ยิ่ ง ผู ที่ ส นั บ สนุ น
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
พรอมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของนับวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งในการวางรากฐานการศึกษาแก
เยาวชน ให เ ป น ผู ที่ มี คุ ณ ภาพภู มิ ป ญ ญา มี ค วามพร อ มในการดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คม ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอยา งรวดเร็ ว และรูจั ก นําความรูไปใช ไดอยา งเหมาะสมกั บ สภาพสังคมไทยใน
ปจจุบัน44
สวนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกลาววา การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในปจจุบันอยูในความดูแลกํากับของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดกําหนดไววา การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมี
ความเป น อิ ส ระ โดยมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามการประเมิ น คุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษา
เชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ และในสถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาถึงระดับปริญญา
ตรี ดําเนินการโดยมีการจัดการเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันเอกชน
จุดเดนของการจัดการศึกษาเอกชน คือ โรงเรียนเอกชนมีความคลองตัวและรวดเร็วใน
การตัดสิน ใจ โดยผูบริหารมีความรูพื้ นฐาน ทักษะและประสบการณการบริหารเชิง ธุรกิจและ
การศึกษา ไมยึดติดกับระเบียบมากนัก การทํางานตองมุงมั่นเพื่อความอยูรอดของกิจการ จึงตอง
บริหารอยางมีประสิทธิภาพใหคุมคาการลงทุน เรียนรูจากประสบการณตรงและสามารถจัดหา
บุคลากรที่มีคุณภาพเขามาทํางาน โดยจายคาตอบแทนที่เหมาะสมได45
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดกลาววา การจัดการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนในปจจุบันมีสถานภาพอยูในระดับที่แตกตางกันมาก บางโรงเรียนไดรับความ
ศรั ท ธาในอดีตแตการพั ฒ นาคุ ณ ภาพไมเ ป นไปอยา งตอเนื่อ งจึ ง เปนผลใหจํ า นวนนัก เรีย นลด
นอยลงและอยูในสภาพที่ขาดความมั่นคงในการดําเนินการตอไป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงาน

44

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, คูมือโรงเรียนในการดําเนินงานเพื่อการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพ : กองนโยบายและแผนคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน, 2535),50.
45
จรวยพร ธรณินทร, “แนวทางในการบริหารงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน”, วารสารการศึกษาเอกชน 10,90 (มกราคม 2543):3.
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บรรลุตามความมุงหมายและไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด และมีคุณภาพอยางแทจริง จึง
ตองมีการพัฒนางานดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหสถานศึกษาของเอกชนสามารถ
ดําเนินอยูไดดวยการยอมรับของชุมชนและสังคม สถานศึกษาของเอกชนจึงควรเรงรัดพัฒนา
คุณภาพเพื่อความมั่นคงในการพัฒนาอยางแทจริงและสงผลตอปจจัยอีกหลายๆ ดานที่จะทําให
โรงเรียนเอกชนมีคุณภาพ
ขอบขายการบริหารโรงเรียนเอกชน
ระบบการบริห ารโรงเรี ย นเอกชนเป น การดํา เนิ น งานที่จั ดทํ า ขึ้ น โดยผู บ ริห ารตาม
อัธยาศัยโดยมีโครงสรางที่เปนรูปแบบขึ้นอยูกับฝายบริหารฝายเดียว โครงสรางการบริหารมีสาย
บังคับบัญชาเปนเกณฑ การบริหารงานจะแบงออกเปน 6 ฝาย คือ วิชาการ ฝายบุคลากร ฝาย
ธุรการ-การเงิน ฝายกิจการนักเรียน ฝายอาคารสถานที่ ฝายความสัมพันธกับชุมชน
การบริหารงานวิชาการเปนงานหนึ่งในจํานวน 6 งาน ของการบริหารโรงเรียนเอกชน
ซึ่งโรงเรียนเอกชนเปนที่ยอมรับในดานความเอาใจใสตอนักเรียน หรือประสิทธิภาพทางการเรียน
ฉะนั้น งานวิชาการเปนตัวกําหนดงานที่มีความสอดคลองกับการบริหารงานของหนวยงาน หรือ
องคกรอื่นๆ รูปแบบการบริหารงานวิชาการมีความเปนอิสระ แตละโรงเรียนจะจัดในรูปแบบของ
ตนเอง โดยมีงานการพัฒนาดานวิชาการเปนจุดยืน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
นอกจากการดําเนินงาน โดยมีความเปนอิสระในแตละโรงเรียนแลวหนวยงานที่ดูแลดานการ
บริหารยังมีการจัดกลุมโรงเรียน เพื่อพัฒนางานวิชาการ เชน กลุมโรงเรียนเอกชน กลุมโรงเรียน
สามัญของรัฐบาลตามเขตพื้นที่ และนอกจากนี้ยังจัดใหมีคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนครู ผูแทนผูบริหาร ผูแทนจากชุมชนและ
ผูแทนผูปกครอง และโรงเรียนเอกชนจะไดรับการตรวจสอบผลการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน โดย
หนวยศึกษานิเทศกที่มีการติดตามใหสงรายงานการดําเนินงาน และออกเยี่ยมเยียนตามโรงเรียน
ดั ง นั้ น การบริห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นเอกชนจึง เป น การบริ ห ารที่ใ ชแ ผนงาน การดํ า เนิ น
ขอบขายของงานเชนเดียวกับโรงเรียนของภาครัฐบาล รายละเอียดของการดําเนินงานในดานตางๆ
มีความสอดคลองกับโรงเรียนที่สังกัดภาครัฐบาล
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเปนงานที่จะตองปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา
และเปนเครื่องชี้ความสําเร็จ และความสามารถของผูบริหาร
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ภิญโญ สาธร ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเปนหนาที่ของสถานศึกษาทุก
แหง คือการใหความรูทางดานวิชาการแกผูเรียน46
อุทัย ธรรมเตโช ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด หรือการบริหารที่ใหพลเมือง มีความรู มีคุณธรรม สามารถ
ประกอบสัมมาอาชีพ ดํารงตนเปนพลเมืองดี ชวยกันพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาตอไป47
สงวน สุท ธิ เ ลิ ศอรุ ณ กล าวถึง การบริ ห ารงานวิ ช าการวา การบริห ารงานวิ ช าการ
ประกอบดวยงานหลายอยาง สิ่งสําคัญของงานดานวิชาการคือ หลักสูตรเปนตัวกํากับงานดาน
วิชาการ ขึ้นอยูกับความสามารถของผูนํา ในการนําไปใชในแตละสถานศึกษาจึงแตกตางกันไป
การจัดโปรแกรมการศึกษาขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
รวมทั้งผูเรียนดวย48
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาวถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการวา การ
บริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง การพัฒนาการ
เรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน49
สมิธ (Smith) ไดศึกษาและจัดลําดับความสําคัญของงานวิชาการไวเปนอันดับแรก
งานในความรับผิดชอบของผูบริหารแบงเปน 7 ประเภทดังนี้
งานบริหารงานวิชาการ
รอยละ 40
งานบริหารบุคลากร
รอยละ 20
งานบริหารกิจการนักเรียน
รอยละ 20

46

ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช,

2526), 324.
47

อุทัย ธรรมเตโช, หลักบริหารการศึกษา (กรุงเทพ : เจาพระยาการพิมพ, 2531),6.
48
สงวน สุทธิเลิศอรุณ, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพ : สํานักพิมพอักษรบัณฑิต,
2533), 133.
49

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท, 2535),16.

52
งานบริหารการเงิน
รอยละ
5
งานบริหารอาคารสถานที่
รอยละ
5
งานบริหารความสัมพันธกับชุมชน
รอยละ
5
งานบริหารทั่วไป
รอยละ
550
จึ ง อาจสรุ ป ได ว า งานวิ ช าการถื อ ว า เป น หั ว ใจของการบริ ห ารการศึ ก ษา เพราะ
จุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น
งานวิชาการเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน
งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศ
การศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
จุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง
ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
งานวิ ช าการเป น งานที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด ระบบงานให รั ด กุ ม และมี ก าร
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงมีนักการศึกษาไดใหความหมายความสําคัญของงาน
วิชาการไวดังนี้
พนัส หันนาคินทร ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา งานวิชาการเปนหัวใจ
ของโรงเรียน เปนชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว สวนงานดานอื่นๆ เปนองคประกอบที่จะทําให
สถาบันดําเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น51
ภิ ญ โญ สาธร กล า วว า ความจริ ง ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา คื อ ครู ใ หญ ทุ ก คนควรจะ
รั บ ผิ ด ชอบเป น ผู นํ า ของครู ใ นด า นวิ ช าการเป น อั น ดั บ แรก เพราะหน า ที่ ข องโรงเรี ย นหรื อ
สถาบันการศึกษาทุกแหง คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ โดยการทํางานรวมกับครู
กระตุนเตือนครู ใหคําแนะนําครู และประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ในการสอน52
50

E.W. Smith, The Educators Encyclopedia (New Jersey : Prentice-Hall,

51

พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพ : โรงพิมพวัฒนาพานิช,

52

ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช,

1961),170.
2524),235.
2526), 252.

53
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการวา งาน
วิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึ กษาจะพิจ ารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ
เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของ
สถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น53
อําภา บุญชวย ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการวา โดยทั่วไป
ภารกิจหรืองานในสถานศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนมักจะแยกเปน 6 งาน ในบางสถานศึกษาจะ
แยกยอยมากหรือนอยกวานี้ก็ขึ้นอยูกับปริมาณของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ แต
ไมมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนใดไมไดจัดใหมีงานดานวิชาการ ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญหรือเรียก
ไดวา เปนงานหลั กของสถานศึก ษาหรือโรงเรีย น สว นงานดานบุคลากร ธุรการ กิจการ
นักเรียน และงานอื่นๆ เปนงานที่มาสนับสนุนงานวิชาการใหมีคุณภาพ ดังนั้น งานวิชาการจึง
มิใชเพียงใหนักเรียนอานออกเขียนได ทําเลขเกงเทานั้น แตยังรวมถึงการดํารงชีวิตในสังคม
ร ว มกั บ ผู อื่น อย า งมี ค วามสุ ข งานวิช าการยัง เนน ถึง การไปประกอบอาชี พ ได และเป น งานที่
รับผิดชอบตอคุณภาพของพลเมืองที่จะออกไปชวยพัฒนาประเทศในอนาคตดวย54
จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการนับเปนงานที่สําคัญของโรงเรียน เปนหนาที่หลัก
ของโรงเรียน ถือเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการของ
โรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อ
นําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเปนอยางดี
หลักการบริหารงานวิชาการ
ในการบริหารงานวิชาการจะตองมีหลักการและวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหาร ดังนั้นในหลักการเบื้องตนของการบริหารจึงตองมีขอความชัดเจน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงหลักการในการบริหารงานวิชาการ ไวดังนี้

53

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท, 2535),15.
54
อําภา บุญชวย, การบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียน (กรุงเทพ : สํานักพิมพ
โอเดียนสโตร,2537),2.

54
1.หลักแหงประสิทธิภาพ หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไมเพิ่มการลงทุน คือ
นักเรียนนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมลาออกกลางคัน เรียน
เกินเวลาและชากวากําหนด
2.หลักแหงประสิทธิผล หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายที่วางไว นั่นคือ นักเรียน
นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะ คุณภาพ และ
การจัดการได55
ขอบเขตของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการมีขอบขายครอบคลุมเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร และการเรียนการสอน
ตั้ง แตการวางแผนเกี่ยวกั บงานวิ ชาการ การจัดดํ าเนินงาน เกี่ยวกับการเรี ย นการสอน การ
จัดบริการการสอน ตลอดจนการวัด และประเมินผล รวมทั้งติดตามผล และสื่อการสอนรวมไป
ถึงการพัฒนาผูสอน
กอ สวัสดิพาณิชย กลาวไวชัดเจนวา การเรียนการสอน ตลอดจนการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียนจะตองเปนไปตามหลักสูตร และระเบียบพิธีการของการเรียนการสอน จําเปนที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมทุกระยะ ดวยการจัดเนื้อหาวิชาให
ทันสมัย บางครั้งก็มีการเพิ่มวิชาใหมๆ เขาไปดวยผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอยางแทจริงนั้น เกิด
จากการเรียนการสอน ดังนั้นเมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จําเปนตองอบรมครูตามไปดวย เพราะการใช
หลักสูตรในโรงเรียนจะมีสวนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธีสอน การใช
อุปกรณการสอนและการประเมินผลดวย56
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดใหความหมายการบริหารงานวิชาการวาถามองในดาน
ของงานสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ไดแก งานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ
การสอน การจัดการเรียน คูมือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การปรับปรุงการเรียนการ
สอน การฝกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การ

55

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท, 2535),21.
56
กอ สวัสดิพาณิชย, มองการศึกษา:เสนทางที่เทาเทียมของคนไทย (กรุงเทพ :
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535),83.

55
ศึก ษาวิ จั ย การประเมิ น มาตรฐานสถานศึก ษาเพื่อปรับปรุง คุณ ภาพ และประสิท ธิภ าพสถาน
ศึกษา57
อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ
ภิงคารวัฒน ไดกลาวถึงขอบเขตของการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนไววา งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การบริหารการสอน การ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน งานกิจกรรมนักเรียน งานสื่อการสอนและหองสมุด การวัด
และประเมินผลการศึกษาของเด็ก และการจัดนิเทศการศึกษา58
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงขอบขายของงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ไวดังนี้
1.งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
2.งานดานการเรียนการสอน
3.งานดานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
4.งานวัดผลประเมินผล
5.งานหองสมุด
6.งานนิเทศการสอน
7.งานประชุมอบรมทางวิชาการ59
จํารัส นองมาก ไดกลาวถึง ขอบเขตงานวิชาการ ไดแก
1.งานการจัดหลักสูตร
2.งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.งานการใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน
4.งานการวัดผลการเรียนการสอน60

57

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท, 2535),59.
58
อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน, หลักและแนวคิดในการจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพ : รุงเรืองสาสนการพิมพ,2528),36.
59
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภา,2536),7.
60
จํารัส นองมาก, การรับรองมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนเอกชน:แนวทางการ
พัฒนาเพื่อเสริมบทบาทการแบงเบาภาระของรัฐ (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,2538),87-89.

56
เห็นไดวา งานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายครอบคลุมหลายดาน อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียนทุกดาน ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตของงานวิชาการได
ดังนี้ งานการจัดหลักสูตร งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการใชวิธีการสอนและการใช
สื่อการเรียนการสอน งานการวัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน
การบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษา
การบริหารงานวิชาการ เปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา และเปนเครื่องชี้ความสําเร็จ
และความสามารถของผูบริหาร การบริหารงานวิชาการมีรายละเอียดดังตอไปนี้
งานการจัดหลักสูตร หลักการบริหารงานวิชาการมีสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองให
ความสําคัญเปนพิเศษ ก็คือเรื่องหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่อง
หลักสูตร ซึ่งไดแก ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร เปนตน ในการปฏิบัติผูบริหารโรงเรียน จะตองเขาใจหลักสูตรในระบบ
การศึกษาของไทยทั้งนี้ เพื่อจะไดนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพตามความมุงหมายที่กําหนดไว
มีนักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาใหความหมายของหลักสูตรไวดังนี้
อํา ภา บุ ญ ชว ย ได ก ลา วถึ ง ความหมายของหลั ก สู ต รไว วา หลั ก สู ตร หมายถึ ง
แผนการเรียนที่ประกอบดวยเปาหมายการเรียนรูที่เฉพาะเจาะจงเปาหมาย และจุดประสงคเหลานี้
จะเปนเครื่องชี้แนวทางในการเลือกการจัดเนื้อหา และจะบงบอกถึงวิธีการเรียนการสอน รวมถึง
การประเมินผลดวย61
กรมวิชาการ กําหนดไวในคูมือหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) ไดกําหนดไววา หลักสูตร คือ ขอกําหนดวาดวยจุดหมาย แนวทาง วิธีการ
และเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ เจต
คติและพฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา62
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อําภา บุญชวย, การบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียน (กรุงเทพ : สํานักพิมพ
โอเดียนสโตร,2537),16-17.
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กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ, คูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2525
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,2535),1.
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สวน วิชัย ดิสระ ไดใหความหมายของหลักสูตรไวดังนี้ หลักสูตร คือ การจัดกลุม
ประสบการณในการเรียนการสอนทั้งมวลที่ไดรับจากโรงเรียน ภายใตการดูแลของโรงเรียนไมวาจะ
เปนกิจกรรมหรือประสบการณโดยจัดใหไดเรียนเนื้อหาวิชา มวลประสบการณ การรับรูของเด็ก ซึ่ง
ประกอบดวยแมบท เอกสารวัสดุการเรียน กิจกรรมการเรียนและประเมินผล63
อยางไรก็ตาม ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดรวบรวมความหมายของหลักสูตรไวดังนี้
หลักสูตร คือ มวลประสบการณหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดานการศึกษา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกสังคมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว โดยจัดประสบการณเรียนรูที่ไดวางแปลนไวอยางดีและขึ้นอยูกับการสอน เพราะประสบการณ
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสิ่งแวดลอม หลักสูตรจึงมีความหมายเปน 3
ประการ คือ
1.หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนตามที่มุงหมายไว
2.หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขา เชน ครู นักเรียน วัสดุ
อุปกรณ อาคารสถานที่ กระบวนการเรียน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสําเร็จทางการศึกษา เปนตน
3.หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงประสงคจะฝกฝนผูเรียนใหเปนไป
ตามเปาหมายที่ตองการ64
กนก จันทรขจร ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรไววาหลักสูตร คือ แผนการเรียน
การสอนอั น เป น ส ว นรวมของประเทศเพื่ อ นํ า ไปสู ค วามมุ ง หมายของแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ
หลักสูตรประกอบดวย จุดหมาย หลักการ โครงสราง จุดประสงคของการเรียนรู เนื้อหารายวิชา สื่อ
การเรียน วิธีการสอนและการประเมินผล65
นอกจากนี้ ใจทิพย เชื้อรัตนพงศ ไดใหความหมาย คําวา “หลักสูตร” แปลมาจาก
คําในภาษาอังกฤษวา “curriculum” ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “currere” หมายถึง
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กนก จันทรขจร, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพ : กองการ
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58
“running course” หรือเสนทางที่ใชวิ่งแขง ซึ่งตอมาไดนําศัพทนี้มาใชในทางการศึกษาวา
“running sequence of course or learning experiences” การที่เปรียบเทียบหลักสูตรกับ
สนามหรือเสนทางที่ใชวิ่งแขง อาจเนื่องจากการที่ผูเรียนจะสําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง
หรือจบหลักสูตรใดๆ ผูเรียนจะสําเร็จตองเรียนและฟนฝาความยากของวิชาหรือประสบการณการ
เรียนรูตางๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตรตามลําดับเชนเดียวกับนักวิ่งที่ตองวิ่งแขงและฟนฝาอุปสรรค
เพื่อชัยชนะและความสําเร็จ66
หลักสูตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารในโรงเรียน เพราะงานวิชาการเปน
งานหลักของโรงเรียน ผูบริหารตองใชหลักสูตรเปนตัวกําหนดนโยบายทิศทางเดินตลอดทั้งแนว
ปฏิบัติทางดานวิชาการ และตองสามารถบริหารหลักสูตรใหเขากับสภาพแวดลอม
กล า วโดยสรุ ป หลั ก สู ต ร คื อ การจั ด มวลประสบการณ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
การบริหารงานวิชาการอยางยิ่ง เปนการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
โดยที่ตองนํามาวิเคราะหใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงคานิยมของสมัย
นั้นๆ ซึ่งจะเปนหลักสูตรแบบใดก็ตองมีการพัฒนาอยูเสมอ ผูบริหารจึงควรมีความเขาใจหลักสูตร
อยางถองแท
ในการนําหลัก สูตรไปใชโ ดยพิจ ารณา จากความหมายหลัก สูตรเป นการกํา หนด
ขอบขายลักษณะคลายๆ กัน เพื่อใหรับทราบแนวทาง นอกจากนี้ในการบริหารงานวิชาการ
จะตองทําความเขาใจกับหลักสูตรใหลึกซึ้ง เพราะเปนองคประกอบที่สําคัญในการนําหลักสูตรไป
ใช โดยนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
อําภา บุญชวย ไดกลาววา การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม
และประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ในการเลือก
และการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้น จะตองรูวาอะไรที่ควร
จัดใหผูเรียน และอะไรที่จัดแทนกันไดบาง ผูเรียนจะเรียนรูไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ
เชน ความแตกตางระหวางบุคคล ชวงเวลาเรียน ความสนใจในวิชาที่เรียน ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนจึงตองคํานึงถึงผูเรียนและควรใหผูเรียนไดมีสวนรวม ไดลงมือกระทําเองแสวงหา
คําตอบดวยตัวเอง กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนดังกลาว กิจกรรมและ
ประสบการณควรมีลักษณะดังนี้
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ใจทิพย เชื้อรัตนพงศ, การพัฒนาหลักสูตร:หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพ :
โรงพิมพอลีนเพรส,2539),1.
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1. ชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย
2. ทําใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดี
3. ผูเรียนสามารถทําได
4. กอใหเกิดประโยชนหลายดาน67
กนก จันทรขจร ไดใหความเห็นการนําหลักสูตรไปใชไวดังนี้ หลักสูตรเปรียบเหมือน
พิมพเขียวและรายละเอียดประกอบแบบการกอสราง ผูบริหารคือ ผูควบคุมการกอสราง ครูคือ
ชางฝมือทั้งหมาย หากควบคุมการกอสรางไมเขาใจแบบ ไมสนใจรายละเอียดประกอบแบบ
สิ่งกอสรางที่สําเร็จออกมายอมมีลักษณะเปนไปตามความพอใจของชางฝมือ และผูควบคุมงานจะ
หามาตรฐานและลักษณะที่แนนอนยอมไมได ในโรงเรียนก็เชนกันมีจุดมุงหมายแนนอน ยากแก
การดูแล จึงตองนําหลักสูตรไปสูกระบวนการบริหารหลักสูตร68
นอกจากนี้ ใจทิ พ ย เชื้อรัต นพงศ ไดก ลา วถึง การนํา หลัก สูตรไปใช ดัง นี้ การนํ า
หลั ก สู ต รไปใช ขณะรอการอนุ มั ติ ใ ช ห ลั ก สู ต รคณะทํ า งานจะต อ งดํ า เนิ น การวางแผนการใช
หลักสูตรควบคูกันไป และเมื่อหลักสูตรไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว จะไดดําเนินการใชหลักสูตรทันที
คณะทํางานจะตองเตรียมจัดการอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการใชหลักสูตร เพราะถึงแมวาจะมีคูมือ
ครูในการใชหลักสูตร หรือเอกสารประกอบหลักสูตรอื่นๆ แตผูอานอาจจะเขาใจไมตรงกันหรือไม
เข าใจอยา งชัดเจนก็ได การจั ดการอบรมครูควรจัดในรูปการประชุมเชิง ปฏิบัติการ และควร
คํานึงถึงจํานวนผูเขารับการอบรม งบประมาณที่ตองใช วัสดุหลักสูตร วิทยากร สถานที่ที่ใช
ฝกอบรม เปนตน เมื่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลงแลว ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จะตองนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรของครูดวย เพื่อใหการสอนเปนไปตามจุดประสงคของ
หลักสูตร69
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ ได ใ ห แ นวปฏิ บั ติ ง านด า น
หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช ดังนี้
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อําภา บุญชวย, การบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียน (กรุงเทพ : โอเดียนสโตร,

2537),20.
68

กนก จันทรขจร, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพ :กองการ
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา,2535),42.
69
ใจทิพย เชื้อรัตนพงศ, การพัฒนาหลักสูตร:หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพ :
โรงพิมพอลีนเพรส,2539),132.

60
1. จัดใหมีหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2533 และเอกสารประกอบหลักสูตร เชน แนวการสอน กําหนดการสอน คูมือครู แผนการ
สอน ใหเพียงพอ และครบถวนทุกระดับชั้นเรียน
2. ศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจหลั ก สู ต รให ชั ด เจนตั้ ง แต ห ลั ก การจุ ด หมาย
โครงสร า งของหลั ก สู ต ร เนื้ อ หาสาระ ตลอดจนการวั ด และประเมิ น ผล โดยอาจตั้ ง เป น
คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน ผูชวย
ผูบริหารฝายวิชาการ หัวหนากลุมประสบการณ และครูผูสอนรวมเปนกรรมการ
3. วางแผนการนําหลักสูตรไปใช โดยการจัดประชุมผูเกี่ยวของและครูผูสอน
เพื่อชี้แจง แนะนํา ทบทวนหลักสูตร กอนเปดภาคเรียนหรือกอนลงเรียนหรือกอนลงมือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช โดยพิจารณาจากรายงานตางๆ
เช น แบบบั น ทึ ก การสั ง เกตการสอน แผนการสอน บั น ทึ ก การสอนคุ ณ ภาพและความรู
ความสามารถของนักเรียน
4. ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตร โดยการวิเคราะหปญหา
และสาเหตุทั้งในสวนของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
นักเรียน และในสวนของปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ70
จากความหมายข า งต น กล า วโดยสรุ ป ได ว า การนํ า หลั ก สู ต รไปใช เ ป น การนํ า
โครงสรางแผนงานวิชาการไปสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
บทบาทของผู บ ริ ห ารที่ มี ต อ หลั ก สู ต ร วิ ชั ย วงศ ใ หญ กล า วถึ ง บทบาทของ
ผูบริหารที่มีตอหลักสูตรวาจะตองศึกษาหลักสูตรใหชัดเจนเพื่อวางแผนการนําหลักสูตรไปใช คือ
1. การเตรียมวางแผนเพื่อใชหลักสูตร
2. การจัดอบรมครูเพื่อใชหลักสูตร
3. การจัดครูเขาสอน
4. การจัดตารางสอน
5. การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
6. การประชาสัมพันธการใชหลักสูตรกับผูปกครอง
7. การจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่และการเลือกโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2536),7-8.
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8. การจัดโครงการประเมินการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร71
จึ ง อาจกล า วได ว า หลั ก สู ต รมี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การบริ ห ารโรงเรี ย น โดย
เฉพาะงานวิชาการ เพราะเปนงานหลักของโรงเรียน ผูบริหารตองใชหลักสูตรเปนตัวกําหนด
นโยบายทิ ศ ทางการดํา เนิ น งาน ตลอดทั้ง แนวปฏิ บัติ ง านด า นวิ ช าการ และสามารถบริ ห าร
หลักสูตรใหเขากับสภาพแวดลอม ผูบริหารจําเปนตองทําความเขาใจกับหลักสูตรอยางกระจาง
แจง จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารพึงกระทํา เพื่อจะไดไมเดินหลงทาง และเพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กไดรับ
การศึกษาอยางสมบูรณ
งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การที่จะนําหลักสูตรไปใชใหเกิดการเรียนรู
และเปนไปตามจุดหมายหลักการที่วางไวในหลักสูตร โดยมีระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ
วิธีการตางๆ ดังนั้นการเรียนของเด็กจะบังเกิดผลมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับกระบวนการเรียน
การสอนเปนสวนประกอบที่สําคัญ เพราะการเรียนการสอนเปนการจัดประสบการณแกผูเรียน โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและบรรยากาศ เทคนิคและองคประกอบหลากหลายที่มาชวยใหเด็กเกิด
การเรียนรูอยางสมบูรณที่สุด การสอนของครูจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนไดรับความรูได
มีคุณสมบัติและทัศนคติตามที่ผูสรางหวังไว
ความหมายของการสอน มีนักศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาใหความหมาย
การเรียนการสอนตางๆ กันดังนี้
สุมน อมรวิวัฒน กลาววา การสอน คือ สถานการณอยางหนึ่งที่มีสิ่งตอไปนี้เกิดขึ้น
ไดแก
1.มีความสัมพันธและปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน
นักเรียนกับสิ่งแวดลอม และครูกับนักเรียนกับสิ่งแวดลอม
2.ความสัมพันธและปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม
3.ผูเรียนสามารถนําประสบการณใหมนั้นไปใชได72
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ใหความหมายไวเปน 2 คํา คือ การสอน (Teaching)
หมายถึง การถายทอดความรูจากครู ไปสูนักเรียน และการเรียนการสอน (Instruction) มี
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วิชัย วงศใหญ, การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม (กรุงเทพ : สํานักพิมพ
โอเดียนสโตร,2525),184-185.
72
สุมน อมรวิวัฒน, สมบัติของการศึกษาไทย (กรุงเทพ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2533),460.

62
ความหมายกวางกวาการสอน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสอนดวย เชน การใชสื่อการ
สอน การจัดกิจกรรมระหวางการสอน การทดสอบ เปนตน73
สวนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดอธิบายไววา การเรียนการ
สอนเปนกิจกรรมที่ครูและเด็กทํารวมกัน ถาจะแยกออกเปน 2 สวน ก็เปนการเรียน คือ กิจกรรมที่
เด็กทําและการสอนคือ กิจกรรมที่ครูทําแตในทางปฏิบัติแลวทั้งสองอยางนี้ทําไปพรอมๆ กัน จึง
เรียกรวมกันวา การเรียนการสอน74
จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดของโรงเรียน
หรือกลาวไดวาเปนหัวใจของกิจกรรมทั้งมวลที่จัดใหมีขึ้นในโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน
จะตองจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกใหการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนไปอยางราบรื่น และ
เรียบรอย สัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเปนงาน
ที่มีขอบเขตกวาง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. การจัดตารางสอน หมายถึง การจัดตารางกําหนดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในระยะหนึ่งสัปดาห โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ ใหสัมพันธกับเวลาและพัฒนาการ
ของเด็ก
2. การจัดครูเขาสอน เปนการจัดใหครูเปนทั้งพี่เลี้ยงและผูคอยแนะแนวทางที่ถูกที่ควร
ใหกับเด็ก ครูตองเปนผูที่มีความรูและเปนนักปกครองที่ดี เพื่อใหการสอนบรรลุเปาหมาย ควรจะได
มีการเตรียมตัวครูกอนเขาสอน
3. การจัดสอนซอมเสริม หมายถึง การสอนพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตาม
แผนการสอนปกติ เพื่อแกไขสวนบกพรองที่พบในตัวนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1. การสอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน
3.2. การสอนซอมเสริมในขณะทําการสอน
3.3 การสอนซอมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแกตัว
3.4. การสอนซอมเสริมนักเรียนที่มีความฉลาดและเรียนรูไดเร็ว
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท, 2535),72.
74
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารประกอบการขยาย
หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง (กรุงเทพ : กองพัฒนาบุคคลสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ,2536),406.
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การจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ผูเรียนจะตองไมทําตามครูอยางเดียว แตมี
โอกาสเลือกเรียนวิชาความรูตางๆ ตามที่สนใจหรือตามที่ตนถนัด ซึ่งไมไดอยูแคในหองเรียน หรือ
ในโรงเรียนเทานั้น การศึกษาจึงเปนการเรียนรูชีวิตไปสูความเปนจริงในอนาคต การเรียนรู คือ
กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรอันเนื่องมาจากประสบการณ หรือ
ฝกปฏิบัติ ดังนั้น ครู ศึกษานิเทศก จึงจําเปนตองใหความสนใจในการที่จะจัดประสบการณเรียนรู
เพื่ อเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ยนรูข องผู เ รียน การเรี ยนการสอนของครูและผูเ รีย นจึง ควร
มุง เนนความเกงความดี และมีความสุขดวย การสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนแนว
การสอนที่มุงจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน
สรุ ป ได ว า การเรี ย นการสอนเปน กระบวนการปฏิ สัม พัน ธร ะหว า งครู กับ นั ก เรี ย น
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งครูผูสอนจะตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลป
การสอนจะเกิดผลสําเร็จได ตองอาศัยองคประกอบหลายดาน อาภรณ ใจเที่ยง ได
แบงองคประกอบของการสอน 2 ดานไดแก
1.ดานองคประกอบรวม หมายถึง องคประกอบดานโครงสรางที่มาประกอบกัน เปน
การสอน อันประกอบดวย
1.1 ครู หรือผูสอน หรือวิทยากร
1.2 นักเรียน หรือผูเรียน
1.3 หลักสูตร หรือสิ่งที่จะสอน
2.ดานองคประกอบยอย หมายถึง องคประกอบดานรายละเอียดของการสอน ซึ่ง
จะตองประกอบดวยกระบวนการเหลานี้ จึงจะทําใหเปนการสอนที่สมบูรณ ไดแก
2.1 การตั้งจุดประสงคการสอน
2.2 การกําหนดเนื้อหา
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 การใชสื่อการสอน
2.5 การวัดผลประเมินผล75
บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน เปนกระบวนทัศนในการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางเปนการเนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห และวางแผน
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อาภรณ ใจเที่ยง, หลักการสอน (กรุงเทพ : โอเอสพรินติ้งเฮาส,2537),6.
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รวมทั้งเปนผูที่ใฝรู และสามารถแสวงหาความรูจนเกิดเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรูได ฉะนั้น
บทบาทของครูยุคใหม ตองเนนใหนักเรียนเปนผูมีบทบาทในการทํากิจกรรม การเรียนรูใหมากที่สุด
สวนครูผูสอนเปนเพียงผูเอื้ออํานวยความสะดวก คอยกระตุน เสริมแรง สรุป และรวมประเมินผล
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพของตนได สรุปบทบาทของครูอาจารยในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางไว 6 ประการ ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาอยางอิสระ
2. จัดสภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด
3. เปน ผูคอยชี้แนะ ชวยเหลือ เมื่ อนักเรียนมีปญหาในการเรี ยน และคอยให
กําลังใจนักเรียนตลอดเวลา
4. ไมเปนผูสกัดกั้นความคิดเห็นของนักเรียน รับฟงความคิดเห็นของผูเรียน
5. ใหโอกาสผูเรียนแสวงหาความรู
6. จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหนักเรียนโดยการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การ
จัดสภาพในหองสอน การจัดปายนิเทศสงเสริมการเรียนรู การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
บทบาทของผูบริหารในการจัดการเรียนการสอน สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนะแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทใน
การจัดการเรียนการสอนดังนี้
1. จัดใหมีแผนการสอนใหครบถวนทุกชั้น และทุกกลุมประสบการณสําหรับหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 มุงเนนใหครูผูสอนเปนผูจัดทําแผนการสอนเอง ผูบริหารตองเปนผูนํา
และกระตุนใหครูจัดทํา และติดตามการนําไปใชดวย
2. จัดหองเรียนใหเหมาะสมพอเหมาะ กับจํานวนนักเรียน และจัดวัสดุครุภัณฑ
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตามความจําเปน
3. จัดสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และหองพิเศษเพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมประสบการณตางๆ
4. ตรวจสอบการจัดตารางสอนใหเหมาะสมกับเวลา และสอดคลองกับอัตราเวลา
เรียนในหลักสูตร
5. จัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร และแบบพิมพตางๆ ที่สนับสนุนการ
สอนใหเพียงพอทุกระดับชั้น และทุกกลุมประสบการณ
6.
จั ด ครู ป ระจํ า ชั้ น ครู ป ระจํ า วิ ช าให เ หมาะสมกั บ ความรู ค วามสามารถ
ประสบการณ และความถนัด
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7. ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยการตรวจแผนการสอน หรือบันทึกการ
สอนของครูอยางสม่ําเสมอ
8. เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน โดยกําหนดเปนปฏิทินกําหนดงานไว
9. จัดครูเขาสอนแทนครูที่ขาด หรือครูที่ไมมาปฏิบัติงาน โดยมีการบันทึก มอบหมาย
งาน และบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร
10. ติดตาม ชวยเหลือ แกปญหา ในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหแกครู เปน
การสรางขวัญและกําลังใจ
11. เปนผูนําใหครูปรับปรุงการสอน ใหรูจักใชเทคนิควิธีการสอนแบบตางๆ และ
เลื อ กกิ จ กรรมการสอน โดยคํ า นึ ง ถึ ง สภาพความพร อ มของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นชุ ม ชนและ
สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ76
สรุ ป ได ว า การเรี ย นการสอนเป น การจั ด กิ จ กรรมของครู ผู ส อนให แ ก นั ก เรี ย นเป น
กระบวนการจัดใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ เปนหนาที่ของ
ครูผูสอนโดยตรง ผูบริหารจะตองดําเนินการตามแนว ของการจัดการเรียนการสอนเอื้ออํานวยให
ครูไดจัด การเรียนการสอน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว และมีประสิทธิภาพดวย
งานดานการใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน
การใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดเพื่อ
ชวยเหลือใหนักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรูไดเร็ว การใชวิธีการสอนและการใชวัสดุ
ประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนเปรียบเสมือนมือที่สามของครู เพราะเปนเครื่องชวย
ในการเรียนการสอน ทําใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดผลสมบูรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร การใชวิธีการสอนและ
การใชวัสดุประกอบหลักสูตรที่โรงเรียนจะตองจัดหามาใชในโรงเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้
กรมวิชาการ ระบุไวในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2533) มุงพัฒนาผูเรียนเปนคนที่สมบูรณ สามารถพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมได
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาว หลักสูตรจึงเนนใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

76

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,
ประถมศึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภา,2526),8-9.

คูมือการบริหารโรงเรียน
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โดยยึดหลัก 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
ประการที่สอง จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนกระบวนการเรียนรู77
ในปจจุบันมีวิธีการสอนตางๆ หลายวิธี บุญชม ศรีสะอาด ไดเสนอแนะวิธีการสอนไว
ดังนี้
1.การสอนแบบบรรยาย
2.การสอนแบบอภิปราย
3.การสอนแบบอภิปรายยอย
4.การสอนแบบสัมมนา
5.การสอนแบบติว
6.การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ
7.การสอนโดยใชเกมจําลองสถานการณ
8.การสอนโดยใชการระดมความคิด
9.การสอนแบบคนพบความรู
10.การสอนแบบแกปญหา
11.การสอนแบบปฏิบัติการ
12.การสอนโดยใชโสตทัศนูปกรณ
13.การสอนแบบใหผูเรียนเสนอรายงานในชั้น
14.การสอนโดยใชคําถาม78
นอกจากนี้ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน เสนอแนะวาการจัดการเรียนการสอน ตอง
คํานึงถึงหลักในการจัดดังนี้
1. จัดใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร
2. พิจารณาการจัดตารางสอนตามธรรมชาติของแตละรายวิชา
3. จัดใหนักเรียนมีเวลาคนควาดวย

77

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, คูมือการประเมินผลการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง 2533 (กรุงเทพ:โรงพิมพการศาสนา,
2534),3.
78
บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาการสอน (กรุงเทพ : สุวิริยาสาสนการพิมพ,
2537),50.
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4. จัดใหครูมีเวลาวางเพื่อประชุมในแผนกวิชา79
จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา งานการเรียนการสอนนั้น ผูบริหารโรงเรียน
จะตองจัดครูเขาสอนใหเหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน จัดหาสถานที่ อุปกรณและอํานวยความ
สะดวกตามความจําเปน กระตุนและสงเสริมใหครูจัดทําและใชแผนการสอน ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครู สงเสริมสนับสนุน และชวยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันวัสดุอุปกรณและสื่อการสอนมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย งานวัสดุอุปกรณ สื่อการ
สอนมีหลายประเภท ครูผูสอนสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับบทเรียน ความหมายและประเภท
ของสื่อการสอนตามหลักการทางวิชาการมีดังตอไปนี้
กรมวิชาการ ไดใหความหมายของสื่อการสอนไว ดังนี้ ในการเรียนการสอนโดยทั่วไป
จะมีองคประกอบที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ ผูสอน ผูเรียน และสื่อการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอนที่ใชกันมาก คือ ภาษาพูด และภาษาเขียน ตอมาไดมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ใน
ปจจุบันจะพบวามีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายชนิด เพราะถือวา สื่อการเรียนการสอน คือ
มือที่สามของครู ชวยใหครูสอนไดสนุก และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทบาทของสื่อการเรียนการสอน
ในบทเรียนก็คือ เปนตัวกลาง ตัวชวยในการใหขอมูลความรู หรือสิ่งบอกกลาวแกผูเรียน แต
การใชสื่อการเรียนการสอนใหไดผลนั้น ตองตรงกับจุดประสงค เนื้อหา และกิจกรรมของบทเรียน
อีกทั้งยังตองใชอยางประหยัด และคุมคาอีกดวย สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท แตละ
ประเภทมีคุณลักษณะเฉพาะในตัวของมันเอง ดังนั้น ผูที่รับผิดชอบซึ่งรวมทั้งผูบริหารและครูผูสอน
จําเปนตองมีความรูในเรื่องของการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสม80
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดอธิบายวา สื่อการเรียนการสอน
เปนสิ่งที่ชวยใหครูและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกยิ่งขึ้นเปนองคประกอบที่
สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี และบรรลุตามคุณภาพที่กําหนด81

79

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตร ออฟ
เซท,2535),187.
80
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับ
ปรับปรุง 2533 (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,2534),95.
81
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2536),407.
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงเรื่องสื่อการสอนไวดังนี้ สื่อการสอน หมายถึง สิง่
ที่นําความรูไปสูผูเรียน อยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมใชสิ่งพิมพก็ได สื่อการสอนที่ไมใชสิ่งพิมพก็คือ
สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการทางโสตทัศนศึกษา
สวนโสตทัศนูปกรณ หมายถึง อุปกรณตางๆ ที่เปนวัสดุ เครื่องมืออุปกรณหรือ
วิธีการที่ครูอาจารยเลือกมา และวางแผนใชรวมเขาไปในเนื้อหาของหลักสูตรายวิชาตางๆ อยาง
เหมาะสมกั บ ความต อ งการ ระดั บ ชั้ น สติ ป ญ ญาและความสามารถของผู เ รี ย น เพื่ อ ให
กระบวนการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด82
อํ า ภา บุ ญ ช ว ย ได ใ ห ค วามหมายของสื่ อ การสอนและประเภทของสื่ อ ว า “สื่ อ ”
(Media) หมายถึง ตัวกลางที่ชวยในการถายทอดเรื่องราว ขาวสาร ความรู เหตุการณแนวความคิด
สถานการณ ฯลฯ ที่ผูสงสารตองการสงไปยังผูรับ สวนสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การนํา
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการมาเปนตัวกลางในการใหการศึกษา ใหความรูแกนักเรียน
ประเภทของสื่อการสอน สื่อการสอนในปจจุบัน มีความสําคัญตอหลักสูตรมาก จน
มีการพัฒนามาเปนวิชาใหมที่เรียกวา เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับวัตถุที่ใช
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน และชวยการสอนของครูใหดําเนินไปไดสะดวกขึ้น ประเภทของ
สื่อการสอน จําแนกได 3 ประเภท คือ
1.สื่อประเภทวัสดุ บางครั้งเรียกวา สื่อเล็ก เปนสื่อที่ทําหนาที่เก็บความรูในลักษณะ
ภาพ เสียง และตัวอักษรในรูปแบบตางๆ ที่ผูเรียนสามารถใชเปนแหลงศึกษาหาความรู วัสดุที่ใช
ประกอบการเรียนการสอนนี้ จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
1.1 วัสดุที่เสนอเรื่องราว หรือความรูไดดวยตัวมันเอง โดยไมตองอาศัยเครื่องมือ
หรื อ อุ ป กรณ ใ ดๆ ในการนํ า เสนอเรื่ อ งราวได กระดานชอล ก กระดานผ า สํ า ลี โปสเตอร
ภาพเขียน ภาพถาย แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การตูน ของจริง ของจําลอง บัตรคําหนังสือ
เรียน เปนตน
1.2 วัสดุที่ตองอาศัยเครื่องมือกลไก เปนตัวนําเสนอเรื่องราวหรือความรู ไดแก
แผนเสียง เทปบันทึกเสียง ฟลมสคริป เทปบันทึกภาพ
2.สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ บางครั้งเรียกวา “สื่อใหญ” ซึ่งเปน
ตัวกลางหรือทางผานของความรูที่จะถายทอดไปยังครู และนักเรียนตองอาศัยวัสดุมาใสในตัว
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท,2535),247-248.
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ของมัน สื่อประเภทนี้ ไดแก เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉายขามศีรษะ
เครื่องรับโทรทัศน โทรทัศนวงจรปด เครื่องเลนแผนเสียง เปนตน
3.สื่อประเภทเทคนิค หรือวิธีการ หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่ครูหรือนักเรียนจัดขึ้น
ทั้งในและนอกหองเรียนในบางครั้งการเรียนการสอนตองอาศัยเทคนิคบางประการเขาชวย จึงทํา
ใหการเรียนไดผลดี จะใชเพียงวัสดุ หรือเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง 2 อยาง ก็ยังไม
เพียงพอตองอาศัยสื่อการสอนตอไปนี้ คือ
3.1 การเลนละครและหุน
3.2 การแสดงบทบาทสมมติ
3.3 การสาธิต
3.4 การศึกษานอกสถานที่
3.5 การแสดงนิทรรศการ
3.6 การทดลอง
3.7 นิทรรศการ
3.8 รายการโทรทัศน83
กนก จันทรขจร ไดกลาวถึงนวัตกรรมทางการสอนไวดัง นี้ นวัตกรรม หมายถึง
แนวคิด ใหม ๆ วิ ธี ก ารใหม ๆ หลั ก ปฏิบัติใ หมๆ ความรู ใ หม หรื อสิ่ง ประดิษ ฐใ หมๆ ที่ ไดผ า น
กระบวนการทดลอง หรือ พั ฒ นามาเปน ขั้ น ตอนอย า งเป น ระบบ เพื่ อ นํา มาใช ก อ ให เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดผลดีกวาวิธีเกา เมื่อนําไปใชใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาวิธีการและสภาพการ
ทํางานที่มีอยูเดิมใหไดผลดียิ่งขึ้น ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด84
ตอมา บุญเกื้อ ควรหาเวช ไดใหความหมายของนวัตกรรมไวดังนี้ เมื่อพิจารณา
ความหมาย ศัพทบัญญัติวิชาการศึกษา คําวา “นวัตกรรม” หมายถึง การนําสิ่งใหมๆ เขามา
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมวิธีการที่ทําอยูเดิม เพื่อใหใชไดผลดียิ่งขึ้น ฉะนั้นไมวาวงการหรือกิจกรรม
ใดๆ ก็ตามเมื่อมีการนําเอาความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เขามาใชเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้นกวาเดิมหรือ
มุงที่จะใหงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็เรียกไดวาเปนวัฒนธรรมของวงการนั้นๆ เชน ถาใน
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อําภา บุญชวย, การบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียน (กรุงเทพ:โอเดียน
สโตร,2537),25.
84
กนก จันทรขจร, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพ : กองการ
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา,2535),325-331.
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วงการศึกษานําเอาเขามาใชเรียกวา “นวัตกรรมการศึกษา”
สําหรับผูที่กระทําหรือนําความ
เปลี่ยนแปลงใหมๆ มาใชเรียกวา “นวัตกร”85
ดังนั้น นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิด และการกระทําใหมๆ ทางดาน
การศึกษา ซึ่งอยูในระยะที่กําลังทดลองและปรับปรุงอยู เพื่อหาแนวทางนํามาใชใหไดผลเต็มที่
เมื่อสามารถนํามาใชไดและแพรหลายแลว สิ่งนั้นก็ไมถือวาเปนนวัตกรรมอีกตอไป นวัตกรรมทาง
การศึกษา มีหลายประเภท เชน นวัตกรรมเกี่ยวกับหลักสูตร นวัตกรรมทางการเรียนการสอน
นวัตกรรมทางสื่อการสอน นวัตกรรมทางการวัดผล เปนตน
นวัตกรรมทางการเรียนการสอน หมายถึง มีการกระทําสิ่งใหมนํามาใชในการเรียน
การสอนแลวไดผลดีกวาวิธีการเกา อาจจะคิดสิ่งใหมๆ หรือคิดวิธีการ กระบวนการใหม แลว
นํามาปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ทําใหมีการปรับปรุงพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
หรือการนําผลงานวิธีการใหม สิ่งประดิษฐใหม ที่ผูอื่นคิดไวมีการศึกษาวิจัยเผยแพรและเปนที่
ยอมรับนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนแลวไดผลดีกวาวิธเี กา
กรมวิ ช าการ ได ก ล า วถึ ง หลั ก ในการใช สื่ อ ไว ว า การที่ ผู เ รี ย นจะเรี ย นรู ไ ด ดี ต าม
จุดประสงคหรือไม ไมใชเปนเพราะเราเลือกสื่อการเรียนการสอนไดถูกตองตามหลักเกณฑเทานั้น
แตยังขึ้นกับวิธีการที่นํามาใชดวย การใชสื่ออาจทําไดหลายโอกาส และดวยจุดประสงคตางๆ
เชน เพื่อการนําเขาสูบทเรียน เพื่อเสนอเนื้อหา เพื่อขยายความรูใหกวางขวางขึ้น และเพื่อการ
นําเอาความรูไปใชในกรณีดังกลาวประสิทธิผลของสื่อยอมแตกตางกันไป ดวยเหตุผลนี้การใชสื่อ
จึ ง ต อ งอาศั ย ทั ก ษะและความสามารถของผู ส อนที่จ ะพิจ ารณาวาควรใชสื่ อใด และในโอกาส
อยางไร หลักในการใชสื่อที่พึงยึดถือมีดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบและศึกษาอยางละเอียดวา สื่อนั้นประกอบดวยอะไรบาง มีคุณสมบัติ
อยางไร มีวิธีใชอยางไร มีสิ่งใดที่ควรระมัดระวัง หรือตองเตรียมการกอนนําไปใช
2. เตรียมสื่อที่จะใชใหพรอม รวมทั้งสถานที่และอุปกรณประกอบการใช
3. อธิบายใหผูเรียนเขาใจเสียกอนวา เหตุใดจึงตองใชสื่อดังกลาว โดยเฉพาะให
ผูเรียนมองเห็นวาสื่อนั้นจะชวยใหเขาใจเรื่องอะไรหรือตอบปญหาใด และมีสิ่งใดบางที่ผูเรียน
จะตองใหความสนใจ และเปนพิเศษเกี่ยวกับการใชสื่อนี้ สิ่งสําคัญตองใหเกิดความสนใจและรู
ขั้นตอนการใชสื่อ
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บุญเกื้อ

ควรหาเวช,นวัตกรรมการศึกษา

(นนทบุรี:ห.จ.ก.เอสอารพรินติ้ง,
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4. การใชสื่อตองเลือกใชใหเหมาะกับเวลาและมีความคลองแคลว
5. หลังจากใชสื่อตองมีการทบทวนขอมูลความรูและเกิดความคิดใหมๆ86
กรมวิชาการ
ไดกลาวถึงประโยชนของการใชสื่อการสอนไวดังนี้ทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ และมีความอยากรูอยากเห็น
1. ทําใหผูเรียนเรียนไดงายขึ้นและจําบทเรียนไดดี
2. ยนเวลา และระยะทางกับสถานที่ได
3. ยอขนาดของสิ่งของที่ไมสามารถจะนําเขามาในหองเรียนได
4. ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค87
สรุปไดวา งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
โรงเรียน ผู บริห ารโรงเรี ย นตอ งจั ดหา และจัดบริการวั สดุ ประกอบหลั ก สู ตรและสื่อการเรี ย น
การสอนอยางเพียงพอสําหรับการใช สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิต ใช และบํารุงรักษาสื่อ
อยางเหมาะสมและคุมคา มีการแสวงหาแหลงวิทยาการในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอน นอกจากนี้จะตองมีการประเมินผลการใชสื่อจะจัดหานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน
งานดานการวัดผลการเรียนการสอน
งานวัดผลประเมินผลเปนงานหนึ่งที่ทําใหทราบถึงการพัฒนาในดานวิชาการ โดยนํา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาประเมินคุณภาพ ในการจัดการศึกษามีกระบวนการดําเนินงานที่เปน
ระบบและใชแหลงขอมูลทางการศึกษาประกอบการดําเนินงาน
นักการศึกษาไดใหความหมายของการวัดผลประเมินผลไวดังนี้
อํ า ภา บุ ญ ช ว ย ได ใ ห ค วามหมายไว ว า การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นเป น
องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให ก ารเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป น
กระบวนการที่ ต รวจสอบว า นั ก เรี ย นไดถึ ง จุด หมายปลายทางตามที่ ห ลั ก สู ตรต องการหรือ ไม
เพียงใด ผลจากการวัดผลและประเมินผลจะเปนขอมูล ที่จะชวยใหครูผูสอนไดนําไปพิจารณาหา
วิธีการแกไขขอบกพรอง และจุดออนในดานตางๆ ได ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความรู
ความเขาใจในหลักการวัดและประเมินผล รวมทั้งใหความสําคัญในเรื่องนี้อยางจริงจังอีกดวย
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กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับ
ปรับปรุง 2533 (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,2534),98.
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กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การเขียนแผนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2540),99.
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สําหรับความหมายของการวัดและประเมินผลนั้น ไดแยกใหเห็นอยางชัดเจนในความหมายของคํา
วา การวัดผลและประเมินผลดังนี้
การวัดผล คือ การกําหนดหนวยใหแกปริมาณที่มีอยู โดยใชเครื่องมือวัด การวัดทาง
การศึกษาที่ใชกันอยู อาจเปนการสังเกตของครู ตารางตรวจสอบพฤติกรรมหรือขอสอบ
สว นการประเมิ น ผล คือ การนํ า ผลที่วั ดได ม าหาคุณ คา การประเมิน ผลควรจะ
รวมถึง การวิ เคราะห จุดมุ งหมายที่ตั้ งไว วิธี การที่ได ใชไปเพื่อให บรรลุจุ ดมุง หมาย ตลอดจน
พิจารณาถึงปริมาณของคุณสมบัติที่วัดได เชน เกงหรือไมเกง ดีหรือไมดี
การประเมินผลจะมีไดตองมีการวัดผลสิ่งนั้นกอน กลาวคือ เรามักจะแสดงผลของ
การวัดมาเปนตัวเลขวา นักเรียนคนนั้นมีความรูมากนอยเพียงใด โดยดูจากคะแนนที่สอบวาได
เทาไรแลวนํามาประเมินคา ซึ่งจะกระทําก็ตอเมื่อมีสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาหาสิ่งนั้นดี
หรือเลว ควรปรับปรุง ยกเลิก หรือขยายตอไป
ดังนั้น การวัดผลและประเมินผลจึงสัมพันธเกี่ยวโยงกันอยางมาก กลาวคือ ถาผล
ของการวัดถู กตอง การประเมินผลมักเชื่ อถือไดและตรงกับความเปนจริง ถ าหากผลการวัด
ผิดพลาดการประเมินผลก็อาจผิดพลาดดวย จะเห็นวาทั้งสองคํามีความสัมพันธกันจนบางครั้ง
ตองใชคําทั้งสอง88
ใจทิพย เชื้อรัตนพงศ ไดใหความหมายการประเมินผลไววา การประเมินผลเปน
กระบวนการที่นําตัวเลขมากําหนดตามเหตุการณหรือกฎเกณฑ ดังนั้นจึงตองประกอบดวยกลุม
วัตถุ คน สิ่งของ คุณสมบัติของลักษณะที่วัด มีการกระทําโดยใชตัวเลขหรือสัญลักษณไปใชใน
การประเมินจะมุงถึงคุณคาหรือประสิทธิภาพสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ
หรืออาจใชวิธีการประเมินวาจะบรรลุผลตามที่กําหนดหรือไม89
กรมวิ ช าการ กล า วว า การวั ด ผลและการประเมิ น ผล หมายถึ ง กระบวนการ
ตรวจสอบการทํางาน ทั้งในชวงที่กําลังและในเวลาที่ทํางานเสร็จสิ้นลงแลว เพื่อหาขอสรุปวางาน
ที่ทํานั้นไดรับความสําเร็จตามความคาดหวังหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น อันเปนผลทํา
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อําภา บุญชวย, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน (กรุงเทพ : โอเอสพรินติ้งเฮาส,

2537),129.
89

ใจทิพย เชื้อรัตนพงศ, การพัฒนาหลักสูตร:หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพ :
โรงพิมพอลีนเพรส,2539),92-93.
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ใหงานไมสําเร็จตามความคาดหวัง และจะมีแนวทางแกไขอยางไร เพื่อใหการทํางานสําเร็จตาม
ความคาดหวัง หรือใกลความคาดหวังมากที่สุด การประเมิน ผลที่ดีและเชื่อถื อไดยอมจะเปน
เครื่องชวยชี้นําการทํางาน และการปรับปรุงงานการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ตลอดจนระยะเวลา
ของการทํางาน อันจะสงผลใหการงานประสบผลสําเร็จมากที่สุด90
สําหรับชนิดของการประเมินผลนั้น กรมวิชาการ ไดกลาวถึงชนิดของการประเมินผล
ไวดังนี้ จําแนกจุดประสงคของการประเมินแบงได 4 ชนิดคือ
1. การประเมินผลกอนการเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานเดินของผูเรียนที่
จําเปนในการเรียนตอไป ผลการประเมินสามารถนําไปกําหนดจุดประสงคของการเรียนใหอยูใน
ระดั บ ที่ ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ไ ด หรื อ นํ า ไปใช ใ นการปรั บ พื้ น ฐานความรู เ ดิ ม ให มั่ น คงขึ้ น
นอกจากนั้นการประเมินผลกอนการเรียนยังมีประโยชนอีก 2 ประการ คือ เพื่อตรวจสอบวา
จุดประสงคขอใดเรียนรูแลวจะไดตัดออกไปไมใหเกิดความซ้ําซอนหรือใชเปนขอมูลในการจัดกลุม
ผูเรียนและใชเปนพื้นฐานสําหรับเปรียบเทียบความกาวหนาของการเรียนรู
2. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงผลการเรียน กระทําในระหวางที่มีการเรียนการสอน
อยู เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียน และตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
การสอน การประเมิ น ผลแบบนี้ มี บ ทบาทในการเสริ ม กํ า ลั ง ใจแก ผู เ รี ย นในแง ที่ ผู เ รี ย นได รู
ความกาวหนาของตนเปนระยะ
3. การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยขอบกพรอง การประเมินอยางใกลชิดกับชนิดที่ 2 เปน
สิ่งที่ครูผูสอนทํากับผูเรียนที่มีปญหาทางวิชาการ เพื่อหาจุดบกพรองของเด็กและสาเหตุของปญหา
การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยทําใหการสอนของครูผูสอนมีทิศทางมากขึ้น
4. การประเมินผลเพื่อตัดสินการเรียน เปนการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต
ระยะ เชน ตอนสิ้นเทอม กลางป กลางเทอม และสิ้นป เปนตน91
ปรี ย าพร วงศ อ นุ ต รโรจน ได ก ล า วถึ ง หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในดานการวัดและการประเมินผล ดังนี้
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กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, คูมือการประเมินผลการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง 2533 (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,
2534),1.
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เรื่องเดียวกัน,103-106.
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1. กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในเรื่อง
1.1 ประเภทของขอสอบที่ใชวัดผล
1.2 ระยะเวลาที่ใชในการสอบ จํานวนครั้งที่สอบและการเก็บคะแนนสอบแตละ
ครั้ง
1.3 มาตรฐานในการสอบวัดผล
1.4 การเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผลการสอบแกผูปกครอง
2. จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอบ เชน เครื่องพิมพ เครื่องโรเนียว ตลอดจนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
3. พยายามสงเสริมครูอาจารยใหมีความรูทางการวัดและประเมินผล โดยการจัด
ฝกอบรม การประชุมปฏิบัติการในดานเทคนิคออกขอสอบ การใหคะแนน การประเมินผลขอสอบ
ตลอดจนการรายงานผลการสอบ
4. การจัดตารางสอบ หองสอบ และระเบียบในการสอบและการคุมสอบ
5. ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีขอบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไป หรือ
เสนอแนวทางในการนําไปใชในครั้งตอไป92
หลักการวัดผลการศึกษา ภัทรา นิคมานนท กลาวไววา การวัดผลการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพและไดผลตามจุดมุงหมายควรปฏิบัติ ดังนี้
1. วัดใหตรงกับวัตถุประสงค
1.1 ไมเขาใจในคุณลักษณะที่ตองการวัด
1.2 ใชเครื่องมือไมสอดคลองกับตัวแปรที่จะวัด
1.3 วัดไดไมควบถวน
1.4 เลือกกลุมตัวอยางที่จะวัดไมเหมาะสม
2. ใชเครื่องมือดีมีคุณภาพ93
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท, 2535),200.
93
ภัทรา นิคมานนท, การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ (กรุงเทพ : โรงพิมพ
ทิพยวิสุทธิ์,2534),1.
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กล า วโดยสรุ ป การวั ด ผลประเมิ น ผล เป น การจั ด ระบบของการตรวจสอบและ
ประเมิน ผลการดํ า เนิ น งาน โดยใชเ ครื่อ งมื อในการวั ดที่มีคุ ณ ภาพมาประเมิ น พฤติ กรรม หรื อ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
บทบาทของผูบริหารกับการวัดผลและการประเมินผล กรมวิชาการ ไดกําหนด
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานการวัด และประเมินผลไวดังนี้
1. กําหนดใหการประเมินผลการเรียนการสอนเปนกิจกรรมของทุกฝาย และทุกคนใน
โรงเรียน
2. สรางความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล และการประเมินผลใหเกิดขึ้นกับคณะครูทุกคน
3. วางระบบเครือขายงานและมอบหมายงาน
4. ดําเนินการประเมินโดยใชแบบประเมิน
5. สรุปการประเมินของผูปฏิบัติงาน
6. นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
ใหดียิ่งขึ้น94
จากที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นวาการวัดผล และการประเมินผลนั้นเปนสิ่งจําเปน
มากในการจัดการเรียนการสอน เพราะจะไดทราบความกาวหนาในดานการเรียนของนักเรียน และ
การสอนของครู ผูบริหารจึง มีห น าที่ควบคุม ดูแลใหครูไดมี การวัดผล และการประเมินผลของ
นักเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดไว อีกทั้งสมควรไดพัฒนาครูในดานความรูและเทคนิค
ใหมๆ ในการวัดผลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานการนิเทศการสอน
การนิเทศการสอนเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานดานวิชาการอยางหนึ่ง เพราะการ
นิ เ ทศการสอนเป น การช ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาสภาพการเรี ย นการสอนให ดี ขึ้ น หรื อ เป น
กระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น
การนิเทศการสอน ถาพิจารณาตามรูปศัพท “Supervision” แลว สามารถแยกไดเปน
สองสวน คือ “Super” หมายถึง ดีกวา มากกวา สวนคําวา “vision” หมายถึง วิสัยทัศน อัน
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กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ, คูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2525
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 (กรุงเทพ : โรงพิมพการศาสนา,2535),9.
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หมายถึง การมอง การดู การเห็นที่ดีกวา มองจากที่สูงกวา มองจากเบื้องบน หรือมองโดยรอบ
ดังนั้นเมื่อรวมคําสองคําเขาดวยกัน “การนิเทศ” หมายถึง การชี้แจง การแสดง การจําแนก95
ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการนิเทศการสอน ดังนี้
แฮรริส (Harris) ไดใหนิยาม การนิเทศการสอน หมายถึง สิ่งที่บุคลากรทางการศึกษา
ไดกระทําลงไปกับผูใหญ และวัตถุสิ่งของเพื่อที่จะรักษาไว หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในวิถีทางตรงที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสอนที่กระตุน และสงเสริมการเรียนของนักเรียน96
กลิคแมน (Glickman) การนิเทศการสอน เปนแนวคิดเกี่ยวกับงานและหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเปนการสอนในเรื่องหลักการ การจัดครูเขาสอบ การ
จัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผลการเรียน
การสอน97
ปรี ย าพร วงศ อ นุ ต รโรจน การนิ เ ทศการสอน หมายถึ ง กระบวนการจั ด บริ ห าร
การศึกษาเพื่อชี้แนะ ใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของการศึกษา98
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ใหความหมายไว การนิเทศการ
สอนหมายถึง การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ การสอน หรือการเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน
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พิชัย เสงี่ยมจิตต, การบริหารงานเฉพาะดานในสถาบันการศึกษา (อุบลราชธานี :
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี,2542),39.
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เรื่องเดียวกัน,41.
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C.D.Glickman, Developmental Supervision : Alternative Practice for Helping
Teachers Improve Instruction (Washington D.C. : Association for Supervision and
Curriculum Development,1981),6.
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท, 2535),261.
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ทั้งทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม ใหเต็มวัยและตามศักยภาพ โดยความรวมมือ
ของบุคลากรในโรงเรียน99
ดังนั้น สรุปไดวา การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการใหความชวยหลือ แนะนํา
ปรับปรุง แกไขการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมุ ง ให นั ก เรี ย นได มี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น ทุ ก ด า น โดยสามารถนํ า ความรู ที่ เ รี ย นไปใช ใ นชี วิ ต
ประจําวันไดเปนอยางดี
จุดมุงหมายของการนิเทศการสอน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศการสอน ดังนี้
1. เปนการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน
2. เปนการพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีขึ้น
3. เป น การสนั บ สนุ น ความรู ความสามารถของครู ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน
4. เป น การกํ า กั บ ควบคุ ม ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ข องครู ใ นการปฏิ บั ติ ง านอย า ง
ตอเนื่อง
5. เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคและการทํางานรวมกันเปนคณะ100
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการสอน ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
2. เพื่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่ อ สํ า รวจ วิ เ คราะห วิ จั ย และประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาหลักการและสื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐาน และเอกสารทาง
วิชาการใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ และความจําเปนของสถานศึกษาและครู
อาจารย
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ชุดฝกอบรมดวยตนเอง:การ
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีระบบ (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2541),51.
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ชุดสื่อและเครื่องมือการนิเทศ
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78
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูอาจารยใหมีความรู ทักษะและประสบการณ
อันจําเปนที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ทั้งใหสามารถแกปญหาเหลานั้น
ได101
สรุปจุดมุงหมายของการนิเทศการสอนเพื่อ
1. พัฒนาคน เปนการชวยใหครูผูสอนพัฒนา ปรับปรุงตนเอง พัฒนาพฤติกรรม
บุคลิกภาพ และกิจกรรมการเรียนการสอน มีการปรับปรุงหลักสูตร สามารถใชอุปกรณการสอน
เขาใจผูเรียน สามารถประเมินผลนักเรียน รวมทั้งโครงการปฏิบัติงานของตนเองได
2. เพื่อพัฒนางาน เปนการกํากับ ควบคุม ชวยเหลือ ติดตามผลการปฏิบัติของครูใน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
3. เพื่อสรางการประสานสัมพันธ เปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญชวยเหลือเพื่อนครูดวยกัน
และสงเสริมความคิดสรางสรรคและทํางานรวมกันเปนคณะ
4. เพื่อสรางขวัญกําลังใจชวยใหเพื่อนครูประสบความสําเร็จและมีความรูสึกที่มั่นคง
หลักการการนิเทศการสอน การนิเทศการสอนนั้นมีจุดประสงคหลัก คือ การให
ความช ว ยเหลื อ ครู ใ นด า นต า งๆ ตลอดจนให ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ ให ค รู ส ามารถที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผูดําเนินงาน
ตองมีหลักยึดในการทํางาน หลักการนิเทศการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีหลักการนิเทศการสอนที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ ดังนี้
1. การนิเทศการสอนจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ
และตอเนื่องตามขั้นตอน
กระบวนการนิเทศ
2. บุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศ คือ ผูบริหาร
โรงเรียน และตองดําเนินการโดยเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการดําเนินการ
3. การนิเทศการสอนจะตองสอดคลองกับความตองการ และความจําเปนในการ
พัฒนาครูของโรงเรียน และสอดคลองกับระดับพัฒนาการของครู
4. เปาหมายสําคัญของการนิเทศ คือ การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือ
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : โรงพิมพสหมิตรออฟ
เซท,2535),264.
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ครูในโรงเรียน ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การสอน หรือการเสริมสราง
พัฒนาการของนักเรียนทุกดานใหเต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเปนกรอบกํากับใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสรางครูมืออาชีพ102
จากหลัก การนิเ ทศจะเปน แนวปฏิบัติที่ผู นิเทศต อ งนํา ไปปฏิบัติข ณะทํ า การนิ เ ทศ
การนิเทศการสอนจะบรรลุผลตามความมุงหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูดําเนินงานจะตอง
ยึดหลักการในการทํางาน เพื่อใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร
กระบวนการการนิเทศการสอน
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมปรึกษาหารือระหวางครูผูสอนกับผูนิเทศกอนการสังเกตการ
สอน (Preobservation Conference) ซึ่งมีขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูนิเทศปรึกษาหารือกับครูผูสอนเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ ในการจัดการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได
2. ขั้นตอนของการตกลงกันในเรื่องพฤติกรรมที่จะสังเกตในหองเรียน รวมกันกําหนด
เกณฑมาตรฐานหรือเกณฑพื้นฐาน
3. ขั้นตอนของการเลือกเครื่องมือและสรางเครื่องมือในการสังเกตการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Observation) ผูนิเทศจะทําการสังเกต
เฉพาะพฤติกรรมที่ไดทําการตกลงกันไว โดยอาศัยเครื่องมือและเกณฑที่ไดกําหนดไว
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตและระบุจุดที่ตองแกไข ปรับปรุง
หรือคงไว (Analysis) โดยแบงเปนขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะหผลจากการสังเกตการสอน โดยผูนิเทศรวบรวมเรียบเรียงขอมูลที่ได
จากการสังเกตอยางชัดเจน เขาใจงาย พรอมที่จะนําเสนอใหครูผูสอนรับทราบ และแปลผลของ
ขอมูลจากการสังเกตโดยไมใสความคิดเห็นสวนตัว
2. การรวมพิจารณาพฤติกรรมที่จะคงไวหรือเปลี่ยนแปลง จากการวิเคราะหผลการ
สังเกต เพื่อเปนการรวมกันวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหา
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประชุมปรึกษาหารือหลังการสังเกตการสอน (Postobservation
Conference) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการนิเทศการสอนกอนที่จะมีการดําเนินการ
กระบวนการซ้ํา ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน คือ
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ชุดฝกอบรมดวยตนเอง:
การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีระบบ (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
2541),51.
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1. การใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับผลการสังเกตการสอน ในขั้นตอนนี้
ผูนิเทศจะทบทวนขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาในการสอนของครู และวิธีการที่
ไดมาของขอมูล เพื่อเปนการสงเสริมใหครูไดทําการพิจารณาวิเคราะหขอมูลนั้นดวยตนเอง
2. เปนขั้นตอนที่พิจารณาวิธีการแกปญหาของครูโดยผูนิเทศเปนผูชวย โดยรวมกัน
พิ จ ารณาถึ ง พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสม พฤติ ก รรมที่ ไ ม ถู ก ต อ ง วิ ธี ก ารต า งๆ การดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการนิเทศ103
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน การนิเทศการสอนเปนกระบวนการใน
การทํางานรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น บุคลากร
ดังกลาวสามารถแบงได 3 กลุม คือ
1. ผูนิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร
ครู หัวหนาสายชั้น ครูหัวหนากลุมประสบการณ ครูวิชาการโรงเรียน ตลอดจนครูผูสอนที่มีความรู
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดมอบหมายใหทําหนาที่
ชวยเหลือครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น
2. ผูรับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในโรงเรียนที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศทั้ง
ทางตรงและทางออม ซึ่งจะทําใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ดีขึ้น และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
3. ผูสนับสนุนการนิเทศ หมายถึง ผูที่จะชวยใหการดําเนินงานการนิเทศบรรลุ
เปาหมายที่ทางโรงเรียนวางไว ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการนิเทศโดยตรง และ
อาจรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาซึ่งมาจากภายนอก
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของ
ผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศ ดังตารางที่ 4
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วัชรา เลาเรียนดี, “การนิเทศการสอน เครื่องมือการสังเกตการเรียนการสอน,” ใน
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ตารางที่ 4 บทบาทหนาที่ของผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศ
ผูบริหาร/ผูนิเทศ
1. สงเสริมใหครูมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนและหลักสูตร
2. รวมประชุมวางแผนกับ
คณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน

ผูรับการนิเทศ
1. ยอมรับบทบาทของผูนิเทศ
โดยรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ข อ
เสนอแนะ และใหความเชื่อถือ
2. รวมปรึกษากับผูนิเทศใน
การวิเ คราะหปญ หาและการ
กํา หนดแนวปฏิ บัติ ใ นการแก
ปญหา
3. สนับสนุนดานงบประมาณ 3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ได
วั ส ดุ อุ ป กรณ ตลอดจนขวั ญ รับมอบหมายดวยความจริงใจ
และกําลังใจ

4. เผยแพรความรูทางวิชาการ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
แกครู
5. กระตุนใหครูเกิดความตื่น
ตัวอยูเสมอในดานวิชาการ
6.ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการนิเทศการสอน
7.ใชเทคนิคการบริหารมาชวย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการนิ เ ทศ
การสอน

ผูใหการสนับสนุน
1. รวมวางแผนงานในการแก
ป ญ หา และพั ฒ นาการเรี ย น
การสอน
2. เปนวิทยากรหรือแสวงหา
แหลงความรูให

3. นิเทศการปฏิบัติงานโดยมี
สวนรวมในการทํางาน ใหคํา
ปรึกษา ชวยแกไขจุดบกพรอง
และชี้ แ นะให ผู รั บ การนิ เ ทศ
พัฒนาตนเอง
4. ใหความรวมมือเปนอยางดี 4. สรางขวัญและกําลังใจ เพื่อ
เปนการกระตุนและสนับสนุน
ในการปฏิบัติงาน
ใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเอง
ดวยความมั่นใจ
5. เมื่อพบปญหาควรรวม 5. ประเมินผลการนิเทศการ
ปรึกษากับคณะครูหรือผูนิเทศ สอน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขจุ ด
บกพรอง และพัฒนาการนิเทศ
เพื่อหาทางแกไข

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ หนวยศึกษานิเทศก, ชุดอบรม
ศึกษานิเทศก การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภา,2539),17.
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ประโยชนของการนิเทศการสอน
1. การนิเทศชวยใหครูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ถาครูมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
ในหองเรียน ครูก็จะเปนบุคคลที่ทําหนาที่ไดสมบูรณและมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงานทุกดาน
2. การนิเทศสนับสนุนใหครูสามารถประเมินผลการทํางานไดดวยตนเอง ครูสามารถ
มองเห็นดวยตนเองวาตนเองนั้นประสบผลสําเร็จในการสอนไดมากนอยเพียงใด
3. การนิเทศชวยใหครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ครูผูสอนแตละคน
สามารถสั ง เกตการทํ า งานหรื อ การสอนของครู ค นอื่ น ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การสอนของตน มี ก าร
แลกเปลี่ ย นวั สดุ อุปกรณ ก ารสอนและวิธี การสอนใหมๆ รวมทั้ง เรี ย นรูวิธี การช ว ยเหลือ ในการ
สนับสนุนแกครูคนอื่นๆ ดวย
4. การนิเทศชวยกระตุนครูใหมีการวางแผน จัดทําจุดมุงหมาย และแนวปฏิบัติไป
พรอมๆ กัน
5. การนิเทศจะเปนกระบวนการที่ทาทายความสามารถของครู ใหมีความคิด
เชิงนามธรรมสูงขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ครูผูสอนจะไดรับขอมูลยอนกลับ ขอมูลเหลานี้จะสะทอนให
เห็นขอดีและขอเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายทางที่จะใชเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
นพดล เจนอักษร ไดวิจัยเรื่อง “การใชอํานาจของผูนําทางการบริหารการศึกษาไทย
กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ” ผลการวิจัยพบวา ฐานอํานาจประเภทตางๆ ของกรณีศึกษาไดเริ่ม
พัฒนาขึ้นโดยลําดับ ในลักษณะของการสะสมมาทีละเล็กละนอยตลอดเวลาที่ยาวนานในชีวิตของ
กรณีศึกษา ซึ่งสรุปไดวา ฐานอํานาจเหลานี้มาจาก 1)บรรยากาศและบริบทการบริหารของ
กระทรวงตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 2)องคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ ความรู ความสามารถ
ความประพฤติ บุคลิกภาพและคุณสมบัติสวนตัวของกรณีศึกษา จะกระทําอยางแนบเนียนและ
เหมาะสมกับกาลเทศะเปนอยางยิ่ง ดังนี้ 1)ฐานอํานาจการใหรางวัลใชอํานาจสองกรณี คือ การให
รางวัลเปนวัตถุและการใหรางวัลในลักษณะอื่น 2)ฐานอํานาจการบังคับหรือลงโทษ ใชอํานาจโดย
การตําหนิดวยวาจา การตําหนิเปนลายลักษณอักษร และการเงียบ 3)ฐานอํานาจตามกฎหมาย ให
อํานาจตามหลักการกระจายอํานาจ การเชื่อถือ และการใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา การเรงให
ปฏิบัติโดยไมชักชา และการประนีประนอมประสานประโยชน 4)ฐานอํานาจจากการอางอิง และ
5)ฐานอํ า นาจที่ เ กิ ด จากความเชี่ ย วชาญ ใช ผ า นบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ของ
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กรณีศึกษา ซึ่งเกิดจากประสบการณในการทํางาน สําหรับฐานอํานาจนอกเหนือจากกรอบทฤษฎี
ของเฟรนชและราเวน ไดแก 1)ฐานอํานาจพึ่งพาหรือการประสานอํานาจ 2)ฐานอํานาจที่เกิดจาก
ขาวสารและการประชาสัมพันธ ใชอํานาจจากความสัมพันธสวนตัว 3)ฐานอํานาจที่เกิดจากบารมี
ใชผานบุคลิกภาพและคุณสมบัติเฉพาะตัวของกรณีศึกษา ซึ่งเกิดจากการบําเพ็ญความดีโดย
ตลอดจนเปนที่ยอมรับนับถือและพรอมที่จะปฏิบัติตามของผูอื่น104
พานิช วิเชียรวรรณ ไดวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชพลังอํานาจ
ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษากั บ ขวั ญ ของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร” ผลการวิจัยพบวา 1)การใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อยูในระดับมากทั้งโดยสวนรวมและรายฐานพลังอํานาจ โดยมีระดับการใชพลัง
อํานาจ ดังนี้ มากที่สุด คือพลังอํานาจอางอิง รองลงมา คือ พลังอํานาจตามกฎหมาย นอยที่สุด
คือ พลังอํานาจขาวสาร 2)ขวัญของบุคลากรในโรงเรียน อยูในระดับสูงของครูทุกกลุมตัวแปร โดย
มีระดับขวัญ ดังนี้ สูงที่สุด คือ ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมา คือ ครูที่มีประสบการณในการ
ทํางานต่ํากวา 10 ปขึ้นไป ต่ําที่สุด คือ ครูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป 3)
ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กับขวัญของบุคลากร
ในโรงเรียนมีความสัมพันธอยูในระดับสูงทางบวก ทั้งโดยสวนรวมและรายฐานอํานาจ เปนไป
ตามสมมติฐานที่กําหนดไว โดยมีระดับความสัมพันธในการใชพลังอํานาจกับขวัญ ดังนี้ สูงที่สุด
คือ พลังอํานาจการใหรางวัล รองลงมา คือ พลังอํานาจอางอิง ต่ําที่สุด คือ พลังอํานาจพึ่งพา 4)
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษากับขวัญของ
บุคลากรในโรงเรียน จําแนกในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน เพศตางกัน และประสบการณในการ
ทํางานตางกันมีความสัมพันธกันในระดับสูงทางบวก เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว นอกจาก
ครูที่มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความสัมพันธอยูในระดับต่ําทางลบในฐาน
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วาที่ รอยเอกนพดล เจนอักษร, “การใชอํานาจของผูนําทางการบริหารการศึกษา
ไทย กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537),บทคัดยอ.
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พลังอํานาจพึ่งพา105
สาลิ นี ศรี สง า ได วิ จัยเรื่อง “ความสัม พัน ธร ะหวา งการใชอํา นาจของผู บริห ารกับ
สถานการณภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12“ ผลการวิจัย
พบวา 1)การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
อยูในระดับปานกลาง และการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน แตกตางกันอยางไม
มีนัยสํ า คัญทางสถิติ 2)สถานการณภายในโรงเรียนมัธยมศึก ษา สั งกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 12 อยูในระดับปกติ และสถานการณภายในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสถานการณภายในโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งตางกัน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3)การใชอํานาจของผูบริหารแตละดานและโดยรวม มี
ความสัมพันธกับสถานการณภายในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนก
ตามขนาดโรงเรียนและสถานที่ตั้งโรงเรียน 4)การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนดานอํานาจอางอิง
ดานอํานาจการใหคุณ ดานอํานาจความเชี่ยวชาญ ดานอํานาจรวมปรึกษาหารือ และดานอํานาจ
โดยตําแหนง สามารถพยากรณสถานการณภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 12 โดยสามารถพยากรณไดเทากับ 53.04%106
ชุมพล ทองคํา ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของ
ผูชวยผูบริหารและอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12“ ผลการวิจัยพบวา การใช
อํานาจของผูบริหารตามการรับรูของผูบริหารระดับมากที่สุด คือ อํานาจการใหคุณ ระดับมาก คือ
อํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง และอํานาจอันชอบธรรม ระดับนอย คือ อํานาจการให
โทษ การใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของผูชวยผูบริหาร ระดับมากคือ อํานาจการใหคุณ
อํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง และอํานาจอันชอบธรรม ระดับนอย คือ อํานาจการให
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พานิช วิเชียรวรรณ, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชพลังอํานาจของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษากับขวัญของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,2537), บทคัดยอ.
106
สาลินี ศรีสงา, “ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารกับสถานการณ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,
2541), บทคัดยอ.
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โทษ การใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของอาจารยระดับมาก คือ อํานาจการใหคุณ อํานาจ
ความเปนผูเชี่ยวชาญ อํานาจอันชอบธรรม และอํานาจอางอิง ระดับนอย คือ อํานาจการใหโทษ
เมื่อเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของผูชวยผูบริหาร และอาจารย พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกประเภทของอํานาจ107
ทัสนี วงศยืน ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหลักษณะความเปนนักพัฒนาของผูบริหาร
สตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา” ผลการวิจัยพบวา ลักษณะความเปนนักพัฒนา
ของผูบริหารสตรีดังกลาวอยูในระดับมากทุกองคประกอบ แตลักษณะที่เดนชัดนั้น ปรากฎวา
นักพัฒนาจะตองเปนบุคคลที่ 1) ใจกวาง ยินดีรับฟง และพยายามเขาใจความคิดของบุคคลอื่น
2) มีความมุงมั่นในการพัฒนา 3) มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 4) มีความสามารถในการติดตอสัมพันธ
กับผูอื่น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของงาน 5) มีความสามารถในการสรางทีมงาน108
อารีย ชินสุวรรณ ไดวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารงาน
ของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา” ผลการวิจัย
พบวาการใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสตรีมีการใชอํานาจโดยภาพรวมในระดับมาก
และการใชอํานาจแตละดานสวนใหญในระดับมาก ยกเวนการใชอํานาจเชื่อมโยงในระดับปาน
กลาง โดยมีการใชอํานาจอางอิงสูงกวาทุกอํานาจ และมีการใชอํานาจเชื่อมโยงนอยกวาทุกอํานาจ
ผูบริหารสตรีในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีการใชอํานาจอางอิงและอํานาจขาวสารขอมูลสูงที่สุด
ผูบริหารสตรีในโรงเรียนขนาดใหญมีการใชอํานาจขาวสารขอมูลสูงที่สุด ผูบริหารสตรีในโรงเรียน
ขนาดกลางมีการใชอํานาจจากความเชี่ยวชาญสูงที่สุด สวนผูบริหารสตรีในโรงเรียนขนาดเล็กมี
การใชอํานาจอางอิงสูงที่สุด ผลการวิจัยยังพบอีกวาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษาที่มีผูบริหารสตรีโดยรวมอยูในระดับมาก และประสิทธิผลสวนใหญอยูในระดับ
มาก ยกเวนประสิทธิผลดานการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียนอยูใน
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ชุมพล ทองคํา, “การศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของผูชวย
ผูบริหารและอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2543),
บทคัดยอ.
108
ทัสนี วงศยืน, “การวิเคราะหลักษณะความเปนนักพัฒนาของผูบริหารสตรีโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2537),บทคัดยอ.
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ระดับสูงที่สุด และมีประสิทธิผลดานการเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนอยกวา
ทุกดาน ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาที่มีผูบริหารสตรีทุกขนาด มี
ประสิท ธิผลดานการกํา หนดหน า ที่ความรับผิดชอบและเปา หมายของโรงเรีย นสูงที่สุด และมี
ประสิทธิผลดานภาวะผูนําของผูบริหารเปนลําดับที่สอง สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนพบวาการใชอํานาจบังคับ
การใชอํานาจอางอิงและการใชอํานาจขาวสารขอมูลของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ด า นการกํ า หนดหน า ที่ ค วามรับผิดชอบและเปา หมายของโรงเรีย นมีค วามสัม พัน ธกั น อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติและระดับความสัมพันธดานอื่นๆ อีกหกดาน สวนการใชอํานาจเชื่อมโยงของ
ผูบริหารสตรีจะมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทั้ง 7 ดานดวยระดับความสัมพันธนอย109
จิร วรรณ มาดี ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อง “การบริห ารงานวิ ช าการของผู บ ริห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารปฏิบัติงานวิชาการครบทั้ง 8
ดาน สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานวิชาการที่ผูบริหารสวนใหญประสบคือ ไมมี
บุคลากรรับผิดชอบงานวิชาการ โดยเฉพาะครูผูสอนทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรยังไมเพียงพอ และครูบางคนไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร การนิเทศการศึกษายังไมสามารถจัดทําไดอยางสม่ําเสมอ ขาดสถานที่ที่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ขาดงบประมาณในการจัดหาหนังสือและเอกสารสําหรับ
ปฏิบัติงาน110
อํานวย แยมสอาด ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 7” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญปฏิบัติงานดาน
บริหารวิชาการครบทั้ง 7 ดาน คือ ใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคนหาปญหาดานการเรียน
การสอนกอนเปดภาคเรียน จัดครูเขาสอนในชั้นเรียนตรงตามความรูความสามารถและความถนัด

109

อารี ย ชิ น สุ ว รรณ “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการใช อํ า นาจในการบริ ห ารงานของ
ผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2543),บทคัดยอ.
110
จิรวรรณ มาดี, “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2537),บทคัดยอ.
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ของแตละคน แนะนําใหครูใชวัสดุในทองถิ่นมาประดิษฐเปนสื่อการเรียนการสอน ใหครูมีสวนรวม
ในการกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิด
แรงจูงใจเขาไปใชหองสมุด จัดมุมหนังสือในหองเรียน มีการปฐมนิเทศครูบรรจุใหมใหเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในดานการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูเขารับการ
ประชุมอบรมในดานการเรียนการสอนอยูเสมอ สวนปญหาในการปฏิบัติงานสวนใหญ คือ ขาด
บุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการวิเคราะหหลักสูตรของแตละกลุมประสบการณ ครูบางคน
ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนใหสอดคลองกันทั้งหลักสูตร ครูไมไดดัดแปลงวัสดุทองถิ่นมาใช
เปนสื่อการเรียนการสอน ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพในการประเมินผลการเรียนการสอน สภาพ
หองสมุดไมเหมาะสมและไมเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาคนควา ครูขาดความกระตือรือรนใน
การเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และไมทําแผนการประชุมอบรมทางวิชาการประจําป111
อมรา นิสะโสกะ ไดทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขตการศึกษา 6” ผลการวิจัยพบวาบทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอน โดยที่ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอบทบาทการปฏิบัติงานสูงกวาครูผูสอน เมื่อ
พิจารณาบทบาทงานแตละดาน ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นวาไดปฏิบัติอยูในเกณฑมากทุก
ดาน สวนครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารไดปฏิบัติในเกณฑมาก 4 ดาน ไดแก การวางแผนงาน
วิชาการของโรงเรียน หลักสูตรและการนําหลัก สูตรไปใช การสงเสริมการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน และมีการปฏิบัติปานกลาง 5 ดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน วัสดุ
อุ ป กรณ แ ละสื่ อ การเรี ย นการสอน ห อ งสมุ ด การนิ เ ทศการศึ ก ษา และการประชุ ม อบรมทาง
วิชาการ112

111

อํานวย แยมสอาด, “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชน เขตการศึกษา 7” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2539), บทคัดยอ.
112
อมรา นิสะโสกะ, “บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาในเขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2539), บทคัดยอ.
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การวิจัยตางประเทศ
แคทรีนา (Katrina) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การรับรูและการใชอํานาจสําหรับผูบริหารชาย
และหญิ ง ในวิ ท ยาลั ย ” ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงคข องการวิ จั ย คื อ การศึ ก ษาความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ครอบครองอํานาจสวนบุคคลและการใชฐานอํานาจระหวางผูบริหารชายและผูบริหารหญิงใน
วิท ยาลัย ของมหาวิ ท ยาลัยจอรเ จีย ผลการวิจัย พบวา ผู บริห ารชายและผูบริห ารหญิง มีค วาม
แตกตางกันในเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับการครอบครองอํานาจสวนบุคคล คือ ผูบริหารชายมีความ
เขาใจเกี่ยวกับการครอบครองอํานาจสวนบุคคลสูงกวาผูบริหารหญิง113
เบฟเวอรรี (Beverly) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การใชอํานาจของผูบริหารสตรีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันในวิทยาลัยชุมชน” ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจ 5 ฐานอํานาจของผูบริหารสตรีทั้ง 4
กลุม ประกอบดวย ผูบริหารสตรีเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกันระดับสูง จํานวน 26 คน ผูบริหารสตรี
เชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกันระดับลาง จํานวน 22 คน ผูบริหารสตรีผิวขาวระดับสูง จํานวน 66 คน
และผูบริหารสตรีผิวขาวระดับลาง จํานวน 20 คน มีการใชอํานาจทั้ง 5 ฐานอํานาจไมแตกตางกัน
และยังพบวา ผูบริหารสตรีทั้ง 4 กลุมมีการใชอํานาจอางอิงมากที่สุด และใชอํานาจการใหรางวัล
และการใชอํานาจบังคับนอยที่สุด114

113

Katrina Strickling Tobin, “The Perception and utilization of power bases for
male and female administrators at two-year colleges” (Ed.D. dissertation, University of
Georgia,1991), 121.
114
Beverly L. Bower, “The social power of African American female administrators
in the community college” Community College Journal of Research and Practice 20
(May/June 1996), 243-251.
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สรุป
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหาร และการบริหารงานใน
โรงเรียนประถมศึกษา ตามที่กลาวมาแลวนั้นพอสรุปไดวา อํานาจถือเปนเครื่องมือสําคัญของ
ผูบริหารในการผลักดันใหบุคคลากรกระทําตามนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน แตการใช
อํานาจอาจกอใหเกิดผลดีและผลเสียได ผูบริหารจึงควรทําความเขาใจในเรื่องอํานาจ อันจะนํามา
ซึ่งความสําเร็จ บุคลากรเกิดความพึงพอใจ เต็มใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารโรงเรียน
ซึ่งการใชอํานาจจากฐานอํานาจทั้งเจ็ดที่นํามาศึกษา
ไดแก อํานาจการใหรางวัล อํานาจการบังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง อํานาจความ
เชี่ยวชาญ อํานาจขอมูลขาวสาร และอํานาจเชื่อมโยง ในปจจุบันสตรีไดเขามามีบทบาทในการ
บริ ห ารงานมากขึ้ น โดยเฉพาะในด า นการศึ ก ษา สตรี ได เ ข า มามี บ ทบาทในการเปน ผู บ ริ ห าร
โรงเรียนเอกชนมากขึ้น ซึ่งในการบริหารสถานศึกษานั้นผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมากที่สุด เพราะงานวิชาการถือเปนงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ ถือ
ไดว า การบริห ารวิ ช าการเปน หัว ใจของโรงเรีย น เปน งานพัฒ นานั ก เรี ย นใหมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง การ
บริหารงานวิชาการประกอบดวย งานการจัดหลักสูตร งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งาน
การใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน โดยการทํางานรวมกับครู
ประสานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาในการบริหารงานจะมีปญหาและ
อุปสรรคอยูหลายดานก็ตาม ผูบริหารจึงตองใชอํานาจในการบริหารใหเหมาะสมกับสถานการณ
เพื่อใหบุคลากรทุกฝายรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เอกชน กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียน
เอกชนที่เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา ที่มีผูบริหารสตรีเปนหนวยวิเคราะห
(unit analysis) การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังตอไปนี้ คือ ขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบไปดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร การสุม
กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชใน
การวิเคราะห การวิเคราะหขอมูล และการบริหารงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่ อ เป น แนวทางสํ า หรั บ ดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ที่ ว างไว
สามารถแลวเสร็จตามกําหนดและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจัยไวเปน 3 ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาและคนควาหาขอมูลจากเอกสาร
ตํารา วารสาร บทความ ขอมูลทางสถิติ ผลงานวิจัย และรายงานของหนวยงานตางๆ รวมทั้ง
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนําผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําโครงการวิจัย ตลอดจน
เสนอโครงการวิ จั ย ต อ คณะกรรมการพิ จ ารณาหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง
รับขอเสนอจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแกไขในโครงการวิจัย จัดทําโครงการวิจัยที่สมบูรณ
เสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณตอภาควิชา เพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือ
และนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อมั่น แลวไป
เก็ บขอมูลจากกลุมประชากรที่ กํา หนด โดยทํา หนัง สือถึง บัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร ทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ ปน
กลุมตัวอยาง ใหตอบแบบสอบถาม และนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง
วิเคราะห และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
90
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการรางรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการที่ควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย พิมพและรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอจบการศึกษา
ระเบียบวิธวี จิ ัย
เพื่อใหงานวิจยั นี้มีประสิทธิภาพ ผูวิจยั ไดกําหนดระเบียบวิธวี ิจัยซึง่ ประกอบดวยแผน
แบบการวิจัย ประชากร ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือ
วิธีการรวบรวม การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)
มีแผนแบบการวิจัยแบบกลุม เดียว ตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง (one-shot, nonexperimental case study) ซึ่งสามารถเขียนแผนภูมิไดดังนี้

O
R

X

เมื่อ
R
X
O

เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
เปนตัวแปรที่ศกึ ษา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร ประชากรเปาหมายสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ หนวยวิเคราะห คือ โรงเรียน
เอกชนที่เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาที่มีผูบริหารสตรีทั้ง 3 ตําแหนง
ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และครูใหญ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 106 โรงเรียน
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ตัวอยาง ตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยไดจากการสุมประชากร
โดยใชการเปด
ตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)3 ไดตัวอยางโรงเรียนจํานวน 85 โรงเรียน
การสุมตัวอยางใชวิธกี ารสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล แยกเปนรายเขต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เขต
ธนบุรี
ภาษีเจริญ
บางกะป
พระโขนง
จตุจักร
ดอนเมือง
ราชเทวี
บางกอกนอย
หนองแขม
ดินแดง
ลาดพราว
พระนคร
คลองเตย
มีนบุรี
สาทร
ปทุมวัน
ราษฎรบูรณะ
หวยขวาง
3

ประชากร
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ตัวอยาง
8
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ผูใหขอมูล
32
24
24
20
16
16
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Krejcie and Morgan,อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน,วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมและ
สังคมศาสตร ,พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร:ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2543),303.
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35

เขต
บางกอกใหญ
บางพลัด
บางเขน
บางคอแหลม
ประเวศ
ดุสิต
สวนหลวง
ตลิ่งชัน
บึงกุม
จอมทอง
พญาไท
ลาดกระบัง
บางซื่อ
คลองสาน
บางขุนเทียน
บางแค
รวม

ประชากร
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
106

กลุมตัวอยาง
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
85

ผูใหขอมูล
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
340

1. จัดแบงโรงเรียนออกเปนแตละเขต
2. สุมโรงเรียนในแตละเขต โดยวิธีสุมอยางงาย (simple random sampling) ตาม
สัดสวนของจํานวนตัวอยางตอจํานวนประชากรทั้งหมด ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
3. กําหนดใหมีจํานวนผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ดังนี้ 1) ผูบริหารสตรีประกอบดวย
ผูรับใบอนุญาต หรือ ผูจัดการ และครูใหญ โรงเรียนละ 2 คน 2) ครูผูสอนซึ่งรับผิดชอบงานดาน
วิชาการ 2 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลทัง้ สิ้น 340 คน
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ตัวแปรที่ศกึ ษา ตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ เพศ วุฒิ
ทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
2. ตัวแปรตน
ทฤษฎีฐานอํานาจตามแนวคิดของเฟรนชและราเวน (French and Raven) ราเวน
และกรุกลันสกี (Raven and Kruglanski) เฮอรเซยและแบลนชารดและโกลดสมิธ (Hersey and
Blanchard and Goldsmith) ซึ่งผูวจิ ัยไดนํามาศึกษากับการใชอํานาจของผูบริหารสตรี
ประกอบดวย 7 ตัวแปร คือ อํานาจการใหรางวัล อํานาจการบังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจ
อางอิง อํานาจความเชีย่ วชาญ อํานาจขอมูลขาวสาร และอํานาจเชื่อมโยง
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ไดใหคาํ จํากัดความที่นาํ มาปรับปรุงใชใหเขากับการปฏิบัติการ
วิจัยของตัวแปรแตละตัวเกี่ยวกับฐานอํานาจทีน่ ํามาศึกษา คือ
ตารางที่ 6 แสดงองคประกอบของอํานาจและพฤติกรรมบงชี้
องคประกอบของอํานาจ
อํานาจการใหรางวัล (X1)

อํานาจการบังคับ (X2)

พฤติกรรมบงชี้
- มีการใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติ
ตามคําสั่ง เชน เงิน สิง่ ของ การเลื่อนขัน้ เลื่อน
ตําแหนง สงเสริมและสนับสนุนใหกาวหนา
ความสะดวกในการทํางาน คําชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณ
- มีการแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบระเบียบ
และโทษจากการฝาฝน
- เมื่อมีการกระทําความผิด มีการดําเนินการ
ลงโทษทันที
- มีการลงโทษดวยความมีเหตุผล
- มีลําดับขั้นของการลงโทษ แลวแตกรณี คือ
ตักเตือน ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้น
เงินเดือน และไลออก
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ตารางที่ 6 (ตอ)
องคประกอบของอํานาจ

พฤติกรรมบงชี้

อํานาจตามกฎหมาย (X3)

- มีการออกคําสั่งโดยตรง หรือสั่งผานผูอนื่ ได
อยางเหมาะสม
- มีการใชอาํ นาจหนาที่ตามสิทธิและขอบเขต
ของกฎระเบียบ ขอบังคับ

อํานาจอางอิง (X4)

- เปนแบบอยางที่ดีมีความซื่อสัตย รับผิดชอบ
- มีลักษณะพิเศษที่ทาํ ใหทุกคนอยากทํางาน
ดวย เปนที่ประทับใจ ในการพูด การแตงกาย
- ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม
- เปนบุคคลทีผ่ ูใตบังคับบัญชาใหความเชือ่ มั่น
เคารพรัก มีความศรัทธา และภาคภูมิใจ
- มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทําใหเกิดความรูสกึ เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน

อํานาจความเชี่ยวชาญ (X5)

- มีการวางแผนและใชแผนในการปฏิบัติงาน
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถ
พัฒนางานอยูเ สมอ
- มีความรูในทางบริหาร
- มีประสบการณและความชํานาญในงานที่
ปฏิบัติ
-มีการแกปญหาไดอยางดี มีความรับผิดชอบ
สูง
- มีความสามารถในการใหคําแนะนํา ชี้แจงได
ถูกตอง
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ตารางที่ 6 ( ตอ )
องคประกอบของอํานาจ

พฤติกรรมบงชี้

อํานาจขอมูลขาวสาร (X6)

- มีความรอบรูขาวสารหรือขอมูลที่มีคุณคา
- แสวงหาขาวหรือขอมูลที่มปี ระโยชนเสมอ
- เปนแหลงขอมูลไดอยางดีที่ผูใตบังคับบัญชา
ตองการ
- เปนผูรอบรูทนั ตอเหตุการณ และในเรื่องทัว่ ไป
อยางกวางขวาง
- สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง

อํานาจเชื่อมโยง (X7)

- เปนผูรูจัก สนิทสนม กับผูท ี่อิทธิพล หรือผูที่มี
ความสําคัญทัง้ ในและนอกองคการ
- มีความสามารถใหผูอนื่ ปฏิบัติตาม เพราะ
ตองการไดรับความพอใจ หรือหลีกเลีย่ งความ
ลําบากใจ
อันเกิดจากมีความรูจักกับผูมี
อิทธิพล

3. ตัวแปรตาม (dependent variables) สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ตัวแปรตามคือ
ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 5 ดาน คือ การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนการสอน และ
การนิเทศการสอน
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ตารางที่ 7 แสดงองคประกอบของการบริหารงานวิชาการและพฤติกรรมบงชี้
องคประกอบการบริหารงานวิชาการ
การจัดหลักสูตร (Y1)

พฤติกรรมบงชี้
-มีการวิเคราะหหลักสูตร
-ตั้งจุดประสงคเกี่ยวกับหลักสูตร
-คัดเลือกแนวทางการใชหลักสูตร
-ดําเนินการใชหลักสูตร
-ประเมินผลการใชหลักสูตร
-ปรับปรุงแกไขการใชหลักสูตร

การใชวิธกี ารสอนและการใชสื่อการเรียนการ
สอน (Y3)

- วิเคราะหการใชวิธีการสอนและการใชสอื่ การ
เรียนการสอน
- ตั้งจุดประสงคการใชวธิ กี ารสอนและการใช
สื่อการเรียนการสอน
- เลือกวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการ
สอน
- ดําเนินการสอนและการใชสื่อการเรียนการ
สอน
- ประเมินผลวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียน
การสอน
- ปรับปรุงแกไขวิธีการสอนและการใชสอื่ การ
เรียนการสอน

การใชวิธกี ารสอนและการใชสื่อการเรียนการ
สอน (Y3)
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ตารางที่ 7 (ตอ)
องคประกอบการบริหารงานวิชาการ
การวัดผลการเรียนการสอน (Y4)

พฤติกรรมบงชี้
- วิเคราะหการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอน
- ตั้งจุดประสงคการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน
- เลือกวิธกี ารวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอน
- ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอน
- ประเมินผลการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน
- ปรับปรุงแกไขวิธีการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน

การนิเทศการสอน (Y5)

- วิเคราะหสภาพปจจุบนั ของโรงเรียน และการ
นิเทศการสอน
- ตั้งจุดประสงคการนิเทศการสอน
- เลือกวิธีการนิเทศการสอน
- ดําเนินการนิเทศการสอน
- ประเมินผลการนิเทศการสอน
- ปรับปรุงแกไขวิธีการนิเทศการสอน
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในเรื่ อ งการใช อํ า นาจของ
ผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนีม้ ี 1 ฉบับ
แบงออกเปน 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปน
แบบสอบถามการใชอํานาจของผูบริหารสตรี ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ เพศ
วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ check
list
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการใชอํานาจของผูบริหารสตรี เปนแบบสํารวจซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีของเฟรนช และราเวน (French and Raven) ราเวนและกรุกลันสกี (Raven
and Kruglanski) และเฮอรเซยและแบลนชารดและโกลดสมิธ (Hersey and Blanchard and
Goldsmith)
พร อ มทั้ ง ปรับ ปรุ ง พั ฒ นาจากแบบสอบถามของสุ กัญ ญา เผือ กสกนธ 4 และ
แบบสอบถามของเกรียงไกร ไชยกุล5 มาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการใชอํานาจของผูบริหาร
สตรี ปรับใหเขากับคํานิยามเชิงปฏิบัติการในการวิจัย (operational definition) ซึ่งเปน
แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาดวยตัวแปรตนที่ผูวิจัยไดนํามาศึกษาวิจัย 7 ตัวแปร
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารวิชาการโรงเรียนเอกชน ซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้ น ตามแนวคิ ด ของดร.จํ า รั ส นองมาก และขอบข า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ ป รั บ ให เ ข า กั บ คํ า นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการวิ จั ย
(operational definition)
ซึ่งเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาดวยตัวแปรตนที่ผูวิจัยไดนํามา
ศึกษาวิจัย 5 ตัวแปร
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สุกัญญา เผือกสกนธ,“ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนและ
บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธ
ปริ ญ ญาครุ ศ าสตร ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2538), 163-176.
5
เกรียงไกร ไชยกุล,“การศึกษาการใชพลังอํานาจของศึกษาธิการอําเภอและการยอม
ตามอํานาจของผูใตบังคับบัญชา เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539),158-175.
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แบบสอบถามตอนที่ 2 และ3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ ตาม
หลักการสรางแบบสอบถามของไลเคิรท (Likert’s rating scale)6 โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของ
ชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง มีการใชอํานาจของผูบริหารสตรีและการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนระดับนอยทีส่ ุด ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 1
ระดับ 2 หมายถึง มีการใชอํานาจของผูบริหารสตรีและการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนระดับนอย ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 2
ระดับ 3 หมายถึง มีการใชอํานาจของผูบริหารสตรีและการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนระดับปานกลาง ใหมีคา น้าํ หนักคะแนน 3
ระดับ 4 หมายถึง มีการใชอํานาจของผูบริหารสตรีและการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนระดับมาก ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 4
ระดับ 5 หมายถึง มีการใชอํานาจของผูบริหารสตรีและการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนระดับมากทีส่ ุด ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 5
การสรางเครือ่ งมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
แลวนําผลการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับแกตามรายละเอียดของตัวแปร
จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยใช
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคที่ตองการวัด (Index of Item–Objective
Congruence : IOC) ปรากฎวา แบบสอบถามในสวนที่เกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสตรี มี
ขอคําถามทั้งหมด 58 ขอ ใชได 46 ขอ และแบบสอบถามในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน มีขอคําถามทั้งหมด 46 ขอ ใชได 37 ขอ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง
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Rensis Likert, อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2543) ,
107.
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ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนที่
ไมใชประชากร จํานวน 8 โรงเรียน รวมผูใหขอมูล 32 คน
ขั้นที่ 4 หาความเที่ยง (reliabilities) ของแบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach)7 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ปรากฎวาความเชื่อมั่นในสวนที่
เกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสตรี เทากับ 0.98
คาความเชื่อมั่นในสวนที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรี โรงเรียนเอกชน เทากับ 0.99 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.99
การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และได
ขอมูลตามความเปนจริง ผูว จิ ัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูล และตอบแบบสอบถาม ไปยังโรงเรียนทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง
2. จัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางและขอรับคืนทางไปรษณีย
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดทั้งหมด มาตรวจหาความ
สมบูรณของแบบสอบถาม จัดระเบียบขอมูล ลงรหัส รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน
ต า งๆ แล ว นํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วไปคํ า นวณหาค า ทางสถิ ติ โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS/FW
(Statistical Package for the Social Science) ซึ่งการวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรี
และการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชคาคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิด
ของเบสท (Best)8รายละเอียดดังนี้
น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การใชอํานาจของผูบริหารสตรี และการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน อยูในระดับนอยที่สุด
น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การใชอํานาจของผูบริหารสตรี และการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน อยูในระดับนอย
น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การใชอํานาจของผูบริหารสตรี และการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน อยูในระดับปานกลาง

7

Lee J. Cronbach, Essentials for Psychological Testing, 3rd ed.(New York :
Harper & Row Publisher,1974),161.
8
John W. Best, Research in Education (New Jersey:Prentice Hall Inc.,1970),
190.
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น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การใชอํานาจของผูบริหารสตรี และการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน อยูในระดับมาก
น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การใชอํานาจของผูบริหารสตรี และการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน อยูในระดับมากที่สุด
สถิติที่ใชในการวิจยั
1.การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคา รอยละ (%)
2.การวิเคราะหระดับการใชอํานาจของผูบริหารสตรี และระดับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนใชคาเฉลี่ย (⎯X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.การวิ เคราะห ก ารใชอํา นาจของผูบริหารสตรีที่สง ผลตอการบริห ารงานวิ ช าการ
โรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise multiple
regression analysis)
สรุป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive reasearch) จัดทําขึ้นเพื่อศึกษา
การใชอํานาจของผูบริหารสตรีกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร โดย
ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีอํานาจของเฟรนชและราเวน (French and Raven) ราเวนและ
กรุกลันสกี (Raven and Kruglanski) เฮอรเซยและแบลนชารดและโกลดสมิธ (Hersey and
Blanchard and Goldsmith) 7 ฐาน และประยุกตใชขอบขายการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด
ของ ดร.จํ า รั ส นองมาก และการบริ ห ารงานวิ ข าการของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติรวม 5 ดาน มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ หนวยวิเคราะหคือ
โรงเรียนเอกชนที่เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา และมีผูบริหารสตรี ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 106 โรงเรียน เลือกเปนกลุมตัวอยาง ไดตัวอยางโรงเรียนจํานวน 85
โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน จํานวน 2 คน และครูผูสอน
โรงเรียนละ 2 คน ไดผูใหขอมูลทั้งสิ้น 340 คน สถิติที่ใช คือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (⎯X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment
correlation coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple
regression analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่
สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และตอบขอคําถามของการวิจัยครั้งนี้ หนวยวิเคราะหคือโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ที่เปด
สอนในระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาและมีผูบริหารสตรีจํานวน 85 โรงเรียน ซึ่งมีผูให
ขอมูลประกอบดวยผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนจํานวน 2 คน และครูผูสอนของโรงเรียนเอกชน
จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 340 คน ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มา 78 โรงเรียน รวม 312 ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.76 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดย
ใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียน
เอกชนกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 5 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูบริหารโรงเรียนที่เ ปน สตรี และครูผู สอน ของโรงเรีย นเอกชนที่ เ ปน กลุม ตัวอยา ง จํา นวน 78
โรงเรียน รวม 312 คน แยกพิจารณาตาม ตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณในการดํารงตําแหนง
และระดับการศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ขอมูลแสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน)
1 ตําแหนง
1. ผูรับใบอนุญาต
41
2. ผูจัดการ
45
3. ครูใหญ
70
4. ครูผูสอน
156
รวม
312
2 เพศ
1. หญิง
297
2. ชาย
15
รวม
312
3 อายุ
1. อายุ 21-30 ป
41
2. อายุ 31-40 ป
65
3. อายุ 41-50 ป
123
4. อายุมากกวา 50 ป
83
รวม
312
4 ประสบการณในการดํารงตําแหนงในโรงเรียน
ปจจุบัน
1. 1-5 ป
66
2. 6-10 ป
54
3. 11-15 ป
38
4. 16-20 ป
64
5. มากกวา 20 ป
90
รวม
312

รอยละ
13.1
14.4
22.5
50.0
100.0
95.2
4.8
100.0
13.1
20.8
39.5
26.6
100.0

21.2
17.3
12.2
20.5
28.8
100.0
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ขอที่
5

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน) รอยละ
36
205
71
312

11.5
65.7
22.8
100.0

(N = 78)
จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหารโรงเรียน แยกเปนผูรับ
ใบอนุญาต จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 13.1 ผูจัดการ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.4
ครูใหญ จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และครูผูสอน จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 50.0
เปนเพศหญิง จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 95.2 เปนเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.8
เปนผูทมี่ ีอายุ 41-50 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 39.5 อายุมากกวา 50 ป จํานวน 83 คน
คิดเปนรอยละ 26.6 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 20.8 และอายุระหวาง
21-30 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 13.1 สําหรับประสบการณในการดํารงตําแหนงในโรงเรียน
แหงนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณในการดํารงตําแหนงในโรงเรียนนี้ มากกวา 20
ปมีจํานวนมากที่สุด คือ 90 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมา คือ มีประสบการณในการดํารง
ตําแหนงในโรงเรียนนี้อยูระหวาง 1-5 ป มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 21.2 ระหวาง 16-20 ป
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ระหวาง 6-10 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และ
ระหวาง 11-15 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.2 ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด รวม 205 คน คิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 22.8 และมีวุฒกิ ารศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน
35 คน คิดเปนรอยละ 11.5
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ในการวิเคราะหระดับการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน ผูวิจยั วิเคราะห
โดยใชคาเฉลีย่ (⎯X) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) จากตัวอยาง 78 โรงเรียน แลวนําไป
เปรียบเทียบตามเกณฑระดับการใชอํานาจของเบสทที่กาํ หนดไว ตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ระดับการใชอํานาจของผูบ ริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
การใชอาํ นาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน

⎯X
3.91
3.99
4.06
4.15
4.01
4.06
3.80
3.96

S.D.

ระดับ

1.อํานาจการใหรางวัล (X1)
0.72
มาก
2.อํานาจการบังคับ (X2)
0.58
มาก
3.อํานาจตามกฎหมาย (X3)
0.59
มาก
4.อํานาจอางอิง (X4)
0.65
มาก
5.อํานาจความเชี่ยวชาญ (X5)
0.62
มาก
มาก
6.อํานาจขอมูลขาวสาร (X6)
0.62
0.73
มาก
7.อํานาจเชื่อมโยง (X7)
X tot
0.55
มาก
(N = 78)
จากตารางที่ 9 พบวา โดยภาพรวมระดับการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียน
เอกชน อยูในระดับมาก (⎯X=3.96,S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาแยกตามการใชอํานาจของผูบริหาร
สตรีโรงเรียนเอกชนแตละฐานอํานาจ พบวาผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนมีระดับการใชอํานาจแต
ละฐานอํานาจอยูในระดับมาก ทั้ง 7 ฐานอํานาจ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ การใช
การใชอํานาจขอมูลขาวสาร (X6)
อํานาจอางอิง (X4) (⎯X =4.15,S.D.=0.65)
(⎯X=4.06,S.D.=0.62) การใชอํานาจตามกฎหมาย (X3) (⎯X =4.06,S.D.=0.59) การใช
การใชอํานาจการบังคับ (X2)
อํานาจความเชี่ยวชาญ (X5) (⎯X =4.01, S.D.=0.62)
(⎯X =3.99,S.D.=0.58) การใชอํานาจการใหรางวัล (X1) (⎯X =3.91,S.D.=0.72) และการใช
อํานาจอํานาจเชื่อมโยง (X7) (⎯X =3.80,S.D.=0.73)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ในการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน ผูวจิ ยั
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (⎯X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากตัวอยาง 78 โรงเรียน
แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑระดับการใชอํานาจของเบสทที่กาํ หนดไว ตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรี
S.D.
ระดับ
⎯X
โรงเรียนเอกชน
1. การจัดหลักสูตร (Y1)
4.10
0.67
มาก
2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y2)
4.06
0.65
มาก
3.การใชวธิ ีการสอนและการใชสื่อการเรียน
การสอน (Y3)
3.86
0.65
มาก
มาก
4.การวัดผลการเรียนการสอน (Y4)
4.01
0.63
5.การนิเทศการสอน (Y5)
3.87
0.74
มาก
Y tot
3.97
0.62
มาก
(N = 78)
จากตารางที่ 10 พบวา โดยภาพรวมระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรี
โรงเรียนเอกชน อยูในระดับมาก (⎯X =3.97,S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาแยกตามรายขอ พบวา
ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน มีระดับการการบริหารงานวิชาการแตละขออยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ การจัดหลักสูตร (Y1) (⎯X =4.10,S.D.=0.67) การจัด
การวัดผลการเรียนการสอน (Y4)
กิจกรรมการเรียนการสอน (Y2) (⎯X =4.06, S.D.=0.65)
(⎯X =4.0132,S.D.=0.63) การนิเทศการสอน (Y5) (⎯X =3.87,S.D.=0.74) และการใชวิธีการ
สอนและการใชสื่อการเรียนการสอน (Y3) (⎯X =3.86,S.D.=0.65)
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารสตรีกบั การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
ในการวิเคราะหความสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารสตรีกับการบริหารงาน
วิชา การโรงเรียนเอกชน ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s
product correlation coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของการใชอาํ นาจของผูบริหารสตรีกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร

การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
X1
X2
X3
X4
X5
อํานาจการใหรางวัล (X1)
อํานาจการบังคับ (X2)
อํานาจตามกฏหมาย (X3)
อํานาจอางอิง (X4)
อํานาจความเชี่ยวชาญ (X5)
อํานาจขอมูลขาวสาร (X6)
อํานาจเชื่อมโยง (X7)
X tot

X6

X7

Xtot

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Ytot

1.000

.766**

.676**

.837**

.784**

.687**

.768**

.896**

.639**

.648**

.667**

.702**

.656**

.703**

.766**

1.000

.912**

.792**

.780**

.728**

.720**

.910**

.658**

.743**

.695**

.785**

.664**

.749**

.676**

.912**

1.000

.779**

.746**

.715**

.642**

.867**

.651**

.735**

.620**

.735**

.596**

.702**

.837**

.792**

.779**

1.000

.832**

.718**

.662**

.904**

.640**

.682**

.605**

.678**

.542**

.662**

.784**

.780**

.746**

.832**

1.000

.872**

.772**

.927**

.803**

.766**

.760**

.825**

.736**

.824**

.687**

.728**

.715**

.718**

.872**

1.000

.732**

.867**

.747**

.739**

.659**

.760**

.640**

.747**

.768**

.720**

.642**

.662**

.772**

.732**

1.000

.858**

.732**

.749**

.785**

.799**

.774**

.815**

.896**

.910**

.867**

.904**

.927**

.867**

.858**

1.000

.780**

.810**

.772**

.847**

.743**

.835**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 11 โดยภาพรวมการใชอํานาจของผูบริหารสตรี (X tot) มีความสัมพันธกับ
การใชอํานาจแตละฐานอํานาจ และการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม (Y tot) และ
แตละดาน อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อแยกพิจารณาในการใช
อํานาจของผูบริหารสตรีแตละฐานอํานาจ จะพบวาการใชอํานาจทั้ง 7 ฐานอํานาจ มีความสัมพันธ
ตอกัน และมีความสัมพันธตอการบริหารงานวิชาการแตละดานและโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 5 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชน
การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เอกชน ผูวจิ ัยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 12-17
ตารางที่ 12 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เอกชน โดยภาพรวม (Y tot)
แหลงความแปรปรวน

df.

Sum of
Squares
Regression
1
10.114
Residual
76
4.387
Total
77
14.501
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean
Square
10.114
5.772E-02

F

Sig

175.202 .000*

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)

.835
.697
.693
.2403
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardize Standardize
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
β Std.Error
คาคงที่
.332
.274
1.208 .231
การใชอํานาจของผูบริหารสตรี (X tot) .911
.069
.835
13.236 .000*
.
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การใช
ู ในการทํานาย
อํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม (Ytot) เทากับ .835 คา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ .697 หมายความวา การใชอํานาจของผูบริหาร
สตรีโดยภาพรวม (Xtot) สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม ไดรอย
ละ 69.70 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับรอยละ 69.30
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับรอยละ 24.03 ในลักษณะนี้
แสดงวาการใชอํานาจของผูบ ริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
ตัวแปรพยากรณ

(Ŷtot) = 0.332+0.911(X tot)
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ตารางที่ 13 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เอกชน ดานการจัดหลักสูตร (Y1)
แหลงความแปรปรวน

df.

Sum of
Squares
Regression
2
11.827
Residual
75
5.662
Total
77
17.489
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean
F
Square
5.913
78.333
7.549E-02

Sig
.000*

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)

.822
.676
.668
.2748

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรพยากรณ

Unstandardize Standardize
Coefficients
Coefficients
β Std.Error
.512
.299
คาคงที่
.117
.589
การใชอํานาจความเชีย่ วชาญ(X 5) .666
การใชอํานาจเชื่อมโยง (X 7)
.239
.089
.277
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

T

Sig.

1.716 .090
5.697 .000*
2.684 .009*

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาสมการ คือ การใช
อํานาจความเชี่ยวชาญ (X5) และการใชอํานาจเชื่อมโยง (X7) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคู ณ ในการทํ า นายการบริ ห ารงานวิช าการของผูบ ริ ห ารสตรี โ รงเรี ย นเอกชนในดา นการจั ด
หลักสูตร (Y1) เทากับ .822 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ .676 หมายความ
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วา การใชอํานาจความเชี่ยวชาญของผูบริหารสตรี (X5) และการใชอํานาจเชื่อมโยง (X7) สามารถ
ทํานายการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนในดานการจัดหลักสูตร (Y1) ไดรอย
ละ 67.60 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับรอยละ 66.80
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับรอยละ 27.48 ในลักษณะ
นี้แสดงวา การใชอํานาจความเชี่ยวชาญของผูบริหารสตรี (X5) และการใชอํานาจเชื่อมโยง (X7)
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนในดานการจัดหลักสูตร (Y1) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
Ŷ1 = 0.512+0.666(X5)+0.239(X 7)
ตารางที่ 14 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เอกชน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y2)
แหลงความแปรปรวน

df.

Sum of
Squares
Regression
1
9.559
Residual
76
5.026
Total
77
14.585
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean
F
Square
9.559
144.548
6.613E-02

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)

Sig
.000*

.810
.655
.651
.2572
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardize Standardize
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
β Std.Error
คาคงที่
.522
.294
1.775 .080
การใชอํานาจของผูบริหารสตรี (Xtot) .885
.074
.810
12.023 .000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาสมการ คือ การใช
อํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานาย
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(Y2) เทากับ .810 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ .655 หมายความวา การใช
อํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สตรีโรงเรียนเอกชนในจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y2) ไดรอยละ 65.50 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับรอยละ 66.60 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานาย (Standard Error) เทากับรอยละ 25.95 ในลักษณะนี้แสดงวา การใชอํานาจของ
ผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) สงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
ตัวแปรพยากรณ

Ŷ2 = 0.522+0.885(X tot)
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ตารางที่ 15 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน ดานการใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน (Y3)
แหลงความแปรปรวน

df.

Sum of
Squares
Regression
2
10.488
Residual
75
5.050
Total
77
15.539
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean
F
Square
5.244
77.883
6.733E-02

Sig
.000*

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)

.822
.675
.666
.2595

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรพยากรณ

Unstandardize Standardize
Coefficients
Coefficients
β Std.Error
.718
.282
คาคงที่
.400
.084
.492
การใชอํานาจเชื่อมโยง (X 7)
.110
.379
การใชอํานาจความเชีย่ วชาญ(X 5) .405
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

T

Sig.

2.547 .013*
4.754 .000*
3.663 .000*

จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาสมการ คือ การใช
อํานาจเชื่อมโยง (X7) และการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ (X5) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณในการทํานายการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน ในดานการใชวิธีการ
สอนและการใชสื่อการเรียนการสอน (Y3) เทากับ .822 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
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เทากับ .675 หมายความวา การใชอํานาจเชื่อมโยง (X7) และการใชอํานาจความเชี่ยวชาญของ
ผูบริหารสตรี (X5)
สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนใน
ดานการใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน (Y3) ไดรอยละ 67.50 คาประสิทธิภาพใน
การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับรอยละ 66.60 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย (Standard Error) เทากับรอยละ 25.95 ในลักษณะนี้แสดงวา การใชอํานาจ
เชื่อมโยง (X7) และการใชอํานาจความเชี่ยวชาญของผูบริหารสตรี (X5) สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนในดานการใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน
(Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ได
ดังนี้
Ŷ3 = 0.718+0.400(X 7)+0.405(X 5)
ตารางที่ 16 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน ดานการวัดผลการเรียนการสอน (Y4)
แหลงความแปรปรวน

df.

Sum of
Squares
Regression
1
11.134
Residual
76
4.385
Total
77
15.519
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Mean
Square
11.134
5.77E-02

F

Sig

192.967

.000*

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)

.847
.717
.714
.2402
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรพยากรณ

คาคงที่
การใชอํานาจของผูบริหารสตรี (Xtot)

Unstandardize Standardize
Coefficients
Coefficients
T
Sig.
β Std.Error
.191
.274
.695 .489
.956
.096
.847
13.891 .000*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาสมการ คือ การใช
อํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานาย
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน ในดานการวัดผลการเรียนการสอน (Y4)
เทากับ .847 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ .717 หมายความวา การใช
อํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สตรีโรงเรียนเอกชนในดานการวัดผลการเรียนการสอน (Y4) ไดรอยละ 71.70 คาประสิทธิภาพใน
การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับรอยละ 71.40 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย (Standard Error) เทากับรอยละ 24.02 ในลักษณะนี้แสดงวา การใชอํานาจของ
ผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) สงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนใน
ดานการวัดผลการเรียนการสอน (Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปน
สมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
Ŷ4 = 0.191+0.956(X tot)
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ตารางที่ 17 การวิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน ดานการนิเทศการสอน (Y 5)
แหลงความแปรปรวน

df.

Sum of
Mean
Squares Square
Regression
2
11.669
5.834
Residual
75
6.367 8.489E-02
Total
77 18.036
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

F

Sig

68.728

.000*

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
ู (Multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)

.804
.647
.638
.2915

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรพยากรณ

Unstandardize Standardize
Coefficients
T
Sig.
Coefficients
β Std.Error
.596
.317
1.882 .064
คาคงที่
.446
.094
.510
4.724 .000*
การใชอํานาจเชื่อมโยง (X7)
.124
.342
3.172 .002*
การใชอํานาจความเชีย่ วชาญ (X5) .393
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การใช
อํานาจเชื่อมโยง (X7) และการใชอํานาจความเชีย่ วชาญ (X5) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ ในการทํานายการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน ในดานการนิเทศ
การสอน (Y5) เทากับ .804 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ .647
หมายความวา การใชอํานาจเชื่อมโยง (X7) และการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ (X5) สามารถ
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ทํานายการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนในดานการนิเทศการสอน (Y5) ได
รอยละ 64.70 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับรอยละ
63.80 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับรอยละ 29.14 ใน
ลักษณะนี้แสดงวา การใชอํานาจเชื่อมโยง (X7) และการใชอํานาจความเชีย่ วชาญ (X5) สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนในดานการนิเทศการสอน (Y5) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้
Ŷ5 = 0.596+0.446(X 7)+0.393 (X 5)
จากการวิเคราะหการถดถอยของการใชอาํ นาจของผูบริหารสตรีกับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชน โดยใชการวิดคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis) ขางตนสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 6 ในหนาถัดไป
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การใชอาํ นาจของผูบริหาร
สตรีโรงเรียนเอกชน
(Xtot)
1. อํานาจการใหรางวัล
(X1)

การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน
(Y tot) = 0.332+(Xtot)
1. การจัดหลักสูตร
(Y1)=0.512+(X5)+ (X7)

2. อํานาจการบังคับ
(X2)

2. การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
(Y2)=0.522+(Xtot)
3. การใชวิธีการสอนและการ
ใชสื่อการเรียนการสอน
(Y3)=0.718+(X7)+ (X5)
4. การวัดผลการเรียนการ
สอน
(Y4)=0.191+(Xtot)
5. การนิเทศการสอน
(Y5)=0.596+(X7)+ (X5)

3. อํานาจตามกฎหมาย
(X3)
4. อํานาจอางอิง
(X4)
5. อํานาจความเชี่ยวชาญ
(X5)
6. อํานาจขอมูลขาวสาร
(X6)
7. อํานาจเชื่อมโยง
(X7)

หมายถึง ลําดับการเขาสมการเปนลําดับแรก
หมายถึง ลําดับการเขาสมการเปนลําดับที่สอง
แผนภูมิที่ 6 การใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานคร
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จากแผนภูมทิ ี่ 6 พบวา สมการถดถอยการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนโดย
ภาพรวม (Ytot) มีตัวแปรตนทีเ่ ขาสมการ คือ การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) และ
สมการถดถอยการจัดหลักสูตร (Y1) มีตัวแปรตนที่เขาสมการ คือ อํานาจความเชี่ยวชาญ (X5) และ
อํานาจเชื่อมโยง (X7) ตามลําดับ และสมการถดถอยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y2) มีตัว
แปรตนที่สมการ คือ การใชอํานาจของผูบ ริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) และสมการถดถอยการใช
วิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน (Y3) มีตัวแปรตนที่เขาสมการ คือ อํานาจเชื่อมโยง (X7)
และอํานาจความเชี่ยวชาญ (X5) ตามลําดับ และสมการถดถอยการวัดผลการเรียนการสอน (Y4) มี
ตัวแปรตนที่เขาสมการ คือ การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวม (Xtot) และสมการถดถอย
การนิเทศการสอน (Y5) มีตัวแปรตนที่เขาสมการคืออํานาจเชื่อมโยง (X7) และอํานาจความ
เชี่ยวชาญ (X5) ตามลําดับ และสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Y2) และการวัดผลการ
เรียนการสอน (Y4) และการใชอํานาจของผูบ ริหารสตรีดานการใชอาํ นาจความเชีย่ วชาญ (X5) และ
การใชอํานาจเชื่อมโยง (X7) สงผลตอการบริหารงานวิชาการดานการจัดหลักสูตร (Y1) การใช
วิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน (Y3) และการนิเทศการสอน (Y5)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาการใช อํ า นาจของผู บ ริ ห ารสตรี ที่ ส ง ผลต อ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การใชอํานาจของผูบริหารสตรี
โรงเรียนเอกชน 2) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน และ 3) การใชอํานาจ
ของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช
ทฤษฎีฐานอํานาจ 7 ฐานตามแนวคิดของเฟรนชและราเวน (French and Raven) ราเวนและ
กรุกกลันสกี (Raven and Krunglanski) เฮอรเซยและแบลนชารดและโกลดสมิธ (Hersey and
Blanchard and Goldsmith) กับการบริหารงานวิชาการ ตามแนวคิดของ ดร.จํารัส นองมาก เปน
ขอบขายการวิจัย ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร ที่เปดสอนใน
ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาและมีผูบริหารสตรี จํานวน 85 โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูล
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนสตรี จํานวน 2 คนและครูผูสอนจํานวน 2 คน รวมโรงเรียนละ 4 คน
รวมทั้งสิ้น 340 คน ไดรับขอมูลกลับคืนมา 78 โรงเรียน รวม 312 ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.76
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชอํานาจของ
ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เอกชน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (⎯X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment
correlation coefficient) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจัยสามารถสรุปได ดังนี้
1. การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและ
แยกพิจารณาแตละฐานอํานาจ
2. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมาก ทั้งโดย
ภาพรวมและแยกพิจารณาแตละดาน
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3. การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวมสงผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรี ย นเอกชนโดยภาพรวม และส ง ผลต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการวั ด ผล
การเรียนการสอน และการใชอํานาจของผูบริหารสตรีในดานการใชอํานาจความเชี่ยวชาญและ
การใชอํานาจเชื่อมโยง สงผลตอการบริหารงานวิชาการดานการจัดหลักสูตร การใชวิธีการสอน
และการใชสื่อการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยขางตน มีหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา เพื่อให
ทราบสภาพที่แทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัยได
ดังนี้
1.
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า การใช อํ า นาจของผู บ ริ ห ารสตรี โ รงเรี ย นเอกชน
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม และแยกพิจารณาแตละฐานอํานาจ ซึ่งเปนผลที่
นา พอใจ สอดคล อ งกั บ ที่ ผูวิ จั ย ได ศึก ษาจากวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อง ทั้ง นี้ อ าจเนื่อ งมาจาก
ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนเปนผูที่รับผิดชอบงานของโรงเรียนทั้งหมด ในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองอาศัยความรวมมือของผูใตบังคับบัญชาเปน
อยางดี ที่สําคัญผูบริหารจะตองอาศัยอํานาจคอยค้ําจุนในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพราะอํานาจ
เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการควบคุมและผลักดันการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงคของโรงเรียน ดังนั้นในการบริหารโรงเรียนผูบริหารสตรีจึงจําเปนที่จะตองใช
อํานาจตางๆ ที่มีอยูเพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการวิจัยของ
อารีย ชินสุวรรณ ที่ วิจั ยเพื่ อศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํ านาจในการบริหารงานของ
ผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พบวาการใชอํานาจ
ในการบริหารงานของผูบริหารสตรีมีการใชอํานาจโดยรวมในระดับมากเชนกัน และเมื่อพิจารณา
การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับไดดังนี้
คือ อํานาจฐานที่ 4 การใชอํานาจอางอิง อํานาจฐานที่ 6 การใชอํานาจขอมูลขาวสาร อํานาจฐาน
ที่ 3 การใชอํานาจตามกฎหมาย อํานาจฐานที่ 5 การใชอํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจฐานที่ 2
การใชอํานาจการบังคับ อํานาจฐานที่ 1 การใชอํานาจการใหรางวัล และอํานาจฐานที่ 7 การใช
อํานาจเชื่อมโยง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนไดทําตัวเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับครู มีบุคลิกภาพและลักษณะทาทางเปนที่นาประทับใจ ทั้งในเรื่องของการพูด การแตงกาย
การมีคุณธรรม ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ทําใหครูเกิดความรูสึกภูมิใจในตัวผูบริหาร เคารพ
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และศรัทธา รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะเอาแบบอยาง รวมถึงความรูสึกเปนพวกพองหรือเปนพวก
เดียวกัน สิ่งเหลานี้จะมีอิทธิพลตอครูเสมอ และในปจจุบันผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนมีการเขารับ
การอบรมเกี่ ยวกับวิทยาการใหมๆ อยูเสมอ ซึ่งเปนการปรับปรุงและเพิ่มประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน จะมีผลตอความรูสึกของครูในการรับรูและเอาแบบอยางที่ดี สอดคลองกับแนวคิด
ของเฟรนชและราเวน (French and Raven) อํานาจอางอิงเกิดจากคุณลักษณะพิเศษของผูบ ริหาร
อันเนื่องมาจากบุคลิกลักษณะ การชอบพอ การยกยองนับถือ ซึ่งมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาและ
ผูเกี่ยวของ และสอดคลองกับแนวคิดของโรสเนอร (Rosener) ไดกลาวถึงรูปแบบการทํางานของ
ผูบังคับบัญชาในองคกรวาผูบริหารสตรีจะเนนการมีปฏิสัมพันธในทางบวกกับผูใตบังคับบัญชา
สนับสนุนการมี สวนรวมในการตั ดสิ นใจ และมีการแบงป นขอมูลขาวสารแกผู ใตบังคับบั ญชา
และทั ส นี วงศ ยื น ได ทํ า การวิ เ คราะห ลั ก ษณะความเป น นั ก พั ฒ นาของผู บ ริ ห ารสตรี โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา พบวาผูบริหารสตรีจะเปนผูบริหารที่ดีไดนั้นตองเปนบุคคลที่
ใจกวา ง ยิ นดี รับฟงและพยายามเขา ใจความคิดของบุคคลอื่น มี ความมุง มั่นในการพัฒนา มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอื่นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของงาน
2. จากผลการวิจัยที่พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาแตละดาน ซึ่งเปนผลที่นา
พอใจ สอดคลองกับที่ผูวิจัยไดศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหาร
สตรีโรงเรียนเอกชนบริหารงานโดยใหความสําคัญตองานวิชาการเปนหลัก สวนงานดานอื่นๆ นั้น
เปนงานสนับสนุนสงเสริมงานวิชาการใหสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเอกชนจะตองอาศัย
งานวิชาการเปนสําคัญในการสงเสริมความสนใจของผูปกครองใหสงบุตรหลานเขามาศึกษาใน
โรงเรียนเปนจํานวนมากเพื่อการดํารงอยูของธุรกิจ
ดังนั้นผูบริหารสตรีจะตองเปนผูนําทาง
วิชาการที่เขมแข็ง มีการพัฒนางานดานวิชาการอยางเปนระบบ มีกระบวนการบริหารจัดการที่เปน
ที่ยอมรับ โดยที่ผูบริหารสตรีจะตองเปนผูที่ลงมือทํา แนะนําครูผูสอน โดยการสรางความตระหนัก
ในงานดานวิชาการ และการที่ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรี ย นการสอนอย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจในงานวิ ช าการมากขึ้ น สามารถ
บริหารงานวิชาการไดอยางหลากหลาย โดยจัดใหมีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อระดมความ
คิดเห็นของครู รวมกันวางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค กําหนดมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน มี
การนําสภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียน นํามาประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดเปนแนวในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งจะชวยใหผูบริหารสตรีและบุคลากรในโรงเรียนเห็น
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ชัดเจนวางานวิชาการแตละดานเปนอยางไร ครอบคลุมหรือไม ตลอดจนจัดหาหลักสูตร แผนการ
สอน คูมือครู แบบเรียน ใหคณะครูไดศึกษาดวยตนเอง มีการชี้แจงแนะนําเมื่อมีปญหา ใหครูมี
สวนรวมในการกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล มีการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและแนะนํา
ใหครูใชวัสดุในทองถิ่นมาประดิษฐเปนเปนสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนครูเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลั กสูตร ตลอดจนการสงเสริมใหครูมี โอกาสเขา รับการอบรม
เทคนิค ความรูวิชาการใหมๆ เพื่อพัฒนาครูผูสอนอยูเสมอ พรอมทั้งมีการนิเทศการสอน วาง
แผนการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการทํางานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ ซึ่งเปน
จุดมุงหมายหลักของโรงเรียน ทําใหโรงเรียนเอกชนสามารถดําเนินอยูไดดวยการไดรับการยอมรับ
จากชุมชนและสังคม
3. จากผลการวิจัยที่พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวมสงผลตอการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม สอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนมีการใชอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการใชอํานาจ
เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของทุกองคกร การที่ผูบริหารสตรีจะสามารถบริหารงานให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกคนใน
หนวยงาน ซึ่งงานวิชาการนั้นเปนงานที่มีความสําคัญมากที่สุด จําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรในโรงเรี ยนอย างดีในการปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถเพื่ อใหงานบรรลุเปาหมาย
การใช อํ า นาจในการบริ ห ารโรงเรี ย นสามารถก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม เจตคติ
เปาหมาย ความตองการ และคานิยมในตัวครูหรือผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทิศทางที่ผูบริหาร
ตองการได ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารเปนสําคัญ ซึ่งถาผูบริหารสตรีทราบวาอํานาจแบบ
ใดมีผลตอการปฏิบัติงานของครูแลว ก็จะสงเสริมใหผูบริหารสตรีที่ใชอํานาจไมเหมาะสมนั้นให
เปลี่ยนไปในทิศทางที่เหมาะสมได อยางไรก็ตามการใชอํานาจของผูบริหารสตรีไมวาฐานใด ยอม
เกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจของครู ทําใหการดําเนินงาน
วิชาการเปนไปดวยดี มีประสิทธิภาพ และเปนผลใหงานวิชาการนั้นบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการบริหารโรงเรียน ซึ่งในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนงานดานวิชาการมี
ความสําคัญมากที่สุดสําหรับผูบริหารสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานที่จะตองปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา และเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จและ
ความสามารถของผูบริหารสตรี ซึ่งงานวิชาการเปนงานที่รวมทุกกิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียนที่
ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นบรรลุ จุ ด หมายของการศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาการใชอํานาจความเชี่ยวชาญสงผลตอการจัดหลักสูตร การ
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ใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนสอน และการนิเทศการสอน และการใชอํานาจเชื่อมโยงสงผล
ตอการจัดหลักสูตร การใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนสอน และการนิเทศการสอน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การจัดหลักสูตรเปนหัวใจหลักของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพราะเปนการ
กํ า หนดทิ ศ ทางในการปฏิ บั ติ ง านให ป ระสบความสํ า เร็ จ โดยต อ งวิ เ คราะห ใ ห เ หมาะสมและ
สอดคลองกับนโยบายและแผนการ จัดการศึกษาแหงชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ง
จะตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เปนสิ่งที่ผูบริหารสตรีจะตองมีความรูความเขาใจในหลักสูตรอยาง
ถองแท ซึ่งนอกจากผูบริหารสตรีจะตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับหลักสูตรแลว
ผูบริหารสตรียังจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน
เนื่องจากเปนงานที่จัดเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรูไดเร็ว เปรียบเสมือนเปน
เครื่องมือชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดผลสมบูรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร นอกจากนั้นยังตองมีการนิเทศ
การสอนเพื่อใหความชวยเหลือแกครูในการปรับปรุง แกไขการเรียนการสอน ตลอดจนการ
พัฒนาการสอนของครูใหมี ประสิท ธิภาพมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพของนักเรียนใหเปน ไปตาม
จุดมุ ง หมายของการศึ ก ษา ซึ่ ง สิ่ ง ตา งๆ เหล า นี้ เ ป น สิ่ง ที่ ผูบริห ารจะตอ งมีค วามรู ความเข า ใจ
สามารถให คํ า แนะนํ า ชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู ก ต อ ง มี ค วามคิ ด สร า งสรรค สามารถ
แกปญหาในการปฏิบัติใหแกบุคลากรผูปฏิบัติได และสามารถจัดหาวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน
ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาบรรยายชวยใหความกระจางแกครู และการที่ผูบริหาร
สตรีมีบุคลิกที่สุภาพ นุมนวล ออนหวานมีปฏิสัมพันธอันดีกับทุกคน ทําใหเปนที่รูจักสนิทสนม ชอบ
พอกั บผู ที่ มี อิท ธิ พ ลหรื อผู ที่ มี ความสํ า คั ญทั้ง ภายในและภายนอกองค ก าร ซึ่ ง เป น ภารกิจ ของ
ผูบริหารที่จําเปนตองติดตอประสานงานกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารโรงเรียนเอกชนให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับเฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard) ผูนํา
ที่มีอํานาจเชื่อมโยงสูงจะจูงใจใหผูอื่นยอมตาม เพราะผูใตบังคับบัญชาหวังผลที่จะไดรับประโยชน
หรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันจะเกิดตามมาโดยอาศัยการเชื่อมโยงจากบุคคลที่ยอมตาม และ
จากการที่ผูบริหารสตรีมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลตางๆ ทําใหไดรับความสําเร็จในการชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชาเมื่อไดรับการรองขอ และทําใหไดรัวขอมูลขาวสารรวมถึงนโยบายใหมๆ อยาง
รวดเร็ ว ทํ า ให ส ามารถให คํา ปรึ ก ษาและให คํา แนะนํา ในการปฏิบั ติง านเมื่ อ ผูใต บัง คั บบั ญ ชา
ตองการความชวยเหลือ ซึ่งเปนประโยชนในการบริหารงานเปนอยางมาก ซึ่งการใชอํานาจตางๆ
เหลานี้ของผูบริหารสตรีจะมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากร
ยอมรับในความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรูความสามารถของผูบริหารสตรี และความสัมพันธอันดี
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ของผูบริหารสตรีกับบุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีความสําคัญ มีความรูความสามารถใน
เรื่องตางๆ ทําใหครูเกิดความเชื่อมั่นและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย สงผลใหงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
แมผลการวิเคราะหจะพบวาการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวมสงผลตอ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในภาพรวมและบางดานเทานั้น มิไดหมายความวา การ
ใชอํานาจแตละฐานจะไมมีสวนสงผลตอการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากผลการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารสตรีกับการบริหารวิชาการโรงเรียนเอกชน ใน
แสดงใหเ ห็นวาการใชอํานาจแตละฐานอํานาจมีความสั มพันธตอกัน และมี
ตารางที่ 11
ความสั ม พั น ธ ต อ การใช อํ า นาจของผู บ ริ ห ารสตรี โ ดยภาพรวม และมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมและแตละดานอยูในระดับมาก ในทํานองเดียวกัน
การบริหารงานวิชาการแตละดานก็มีความสัมพันธตอกันและมีความสัมพันธตอการบริหารงาน
วิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน ดังนั้น ถึงแมวาการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโดย
ภาพรวมจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม ก็จะสงผลถึงการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนดานอื่นๆ ดวยเชนกัน ทั้งนี้เพราะการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโดยภาพรวมก็คือ
การรวมการใชอํานาจทุกฐานอํานาจเขาไวดวยกัน จึงไมควรละความสนใจการใชอํานาจฐานอื่นๆ
ที่ไมเกี่ยวของ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดานการใชอํานาจผูบริหารสตรี
และการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสตรี โ รงเรี ย นเอกชนให ดี ยิ่ ง ขึ้ น และเป น แนวทางใน
การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะของการวิจยั
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใชอํานาจ และ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนใหดียิ่งขึน้ ผูวจิ ัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า การใช อํ า นาจของผู บ ริ ห ารสตรี โ รงเรี ย นเอกชน
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาแตละฐานอํานาจ แสดงใหเห็น
วาผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร เปนผูที่สามารถใชอํานาจในการบริหารโรงเรียน
เปนอยางดี เมื่อพิจารณาแยกแตละฐานอํานาจซึ่งอยูในระดับมากนั้น มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน ฐาน
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อํานาจที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การใชอํานาจเชื่อมโยง ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร
จึ ง ควรได รั บ การพัฒ นาการใช อํ า นาจเชื่ อ มโยง ซึ่ ง เปน ฐานอํ า นาจที่ เ กิด จากที่ ผูบ ริห ารสตรี มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับผูที่มีความสําคัญหรือมีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผูบริหาร
สตรีที่มีอํานาจเชื่อมโยงสูงจะจูงใจใหผูใตบังคับบัญชายอมตาม ผูบริหารสตรีควรใชคุณสมบัติใน
ดานความสุภาพ ออนโยน ออนหวานใหเปนประโยชนเพื่อชวยในการติดตอประสานงานของ
โรงเรียน การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานของโรงเรียน
เพื่อชวยใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการเพิ่มฐานอํานาจเชื่อมโยงแก
ตนเอง ฐานอํานาจตอมาที่ควรไดพัฒนา คือ การใชอํานาจจากการใหรางวัล ผูบริหารสตรี
โดยทั่ ว ไปจะเป น คนที่ มุ ง งาน มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ ไม ช อบการใช จ า ยฟุ ม เฟ อ ย จึ ง ให
ความสําคัญกับการใช อํานาจจากการใหรางวัลนอย ทั้งที่การใหรางวัลนั้นไมจําเปนตองเปน
ทรัพยสินเงินทองหรือของมีคาใด ๆ การใหคําชมเชย มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ การ
สงเสริมใหกาวหนาในหนาที่การงาน ลวนเปนรางวัลที่พึงปรารถนาของบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น
ความคลองตัวและความเปนอิสระในการตัดสินใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชน ทําให
สามารถดําเนินการในเรื่องเหลานี้ไดเปนอยางดี
2.จากผลการวิจัยที่พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานครอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาแตละดาน แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานครใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการเปน
อยางมาก ทั้งนี้เพื่อใหไดรับศรัทธา คานิยมที่ดีจากผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาเรียน ถึง
กระนั้นก็ยังพบวาโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานครยังมีจุดที่สามารถพัฒนาคุณภาพในดานวิชาการ
ของตนเองใหสูงขึ้นไปไดอีก โดยการพัฒนาในดานการใชวิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการ
สอนที่ พ บว า มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุด การใชวิ ธี ก ารสอนและการใชสื่ อ การเรี ย นการสอนเป น งานที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยเหลือใหนักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู
ไดเร็ว ครูตองมีความรู ความเขาใจและสามารถใชเทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบกับการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความถนัด ควร
สงเสริมใหครูหาความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนใหมๆ และใหการสนับสนุนดานสื่อการสอนอยาง
จริงจัง เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของครูแตละครั้งมีประสิทธิภาพ งานดานวิชาการตอมาที่
ควรพัฒนาคือ ดานการนิเทศการสอน การนิเทศการสอนเปนหนาที่หลักของผูบริหารสตรีโรงเรียน
เอกชนโดยตรง เพราะการนิเทศการสอนเปนการชวยเหลือในการพัฒนาสภาพการเรียนการสอน
ใหดีขึ้นเปนกระบวนการในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น ผูบริหารสตรีตองศึกษาหา
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ความรูทําความเขาใจในเรื่องการนิเทศการสอน หาเทคนิคใหม ๆ หลากหลายรูปแบบมาใชในการ
นิเทศ โดยดําเนินการใหเปนไปเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สรางการประสานสัมพันธและสราง
ขวัญกําลังใจแกคณะครู
3.จากพบการวิ จัย ที่พ บวา การใชอํา นาจของผูบริ หารสตรีโ ดยภาพรวมสงผลตอ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น
แสดงใหเห็นวาการที่การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมาก มีผลมาจากการ
ใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่มีการใชอํานาจอยูในระดับมาก นอกจากการใชอํานาจโดยภาพรวม
ของผูบริหารสตรีจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการแลว การใชอํานาจความเชี่ยวชาญและการใช
อํานาจเชื่อมโยงยังสงผลตอการบริหารงานวิชาการดวยเชนกัน ดังนั้นหากผูบริหารสตรีตองการที่
จะพัฒนาการใชอํานาจความเชี่ยวชาญและการใชอํานาจเชื่อมโยงใหมีระดับสูงขึ้นนั้น ผูบริหาร
สตรีควรสนใจพัฒนาการใชอํานาจโดยภาพรวมมากกวา ทั้งนี้แมวาการใชอํานาจบางฐานอํานาจ
ไมสงผลโดยตรงตอการบริหารงานวิชาการ แตมีความสัมพันธกับการใชอํานาจในฐานอื่นๆ และ
การใชอํานาจโดยภาพรวม ดังนั้น หากสามารถพัฒนาการใชอํานาจโดยภาพรวมไดยอมสงผลตอ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมดีกวาการแยกพัฒนาการใชอํานาจแตละฐาน
อํานาจ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยไว
ขางตน เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ไดแพรหลายออกไป เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควา
ของผูบริหาร นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการบริหารงาน
ดานอื่นๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสตรี โดยผูวิจัย
เข า ไปอยู ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ สั ง เกต สั ม ภาษณ ผู ใ ห ข อ มู ล เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก มากขึ้ น กว า เดิ ม มี
ความหลากหลายในการศึกษาวิจัย
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือและการหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา
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การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคหรือ
นิยามตัวแปรที่ตองการวัด (Index of Item – Objective Congruence) ซึ่งมีสูตรดังนี้
IOC = _ΣR_
Ν
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคหรือนิยามตัว
แปรที่ตองการวัด
R คือ ผลรวมของคะแนนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในขอคําถามแตละขอ
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ถาคา IOC ที่คํานวณไดมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้นเปน
ตัวแทนลักษณะเฉพาะที่ตองถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
การใชอาํ นาจของผูบริหารสตรีทสี่ งผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน จํานวน 2 คน และครูผูสอน
จํานวน 2 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค เพื่อทราบการใชอํานาจของผูบ ริหาร
สตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
3. คําตอบที่ไดจะทําใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว อันจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาและปรับปรุงการใชอํานาจในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
โดยไมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด
จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ใหครบทุกขอตามสภาพความเปนจริง
4. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน

ขอขอบพระคุณในความรวมมือเปนอยางยิ่ง
นางสาวกัลยมน อินทุสุต
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
การใชอาํ นาจของผูบริหารสตรีทสี่ งผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงใน หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
คําชี้แจง
สถานภาพสวนตัว

คา
IOC

ใชได

1.00

**

( ) ชาย

1.00

**

( ) 31 - 40 ป
( ) มากกวา 50 ป

1.00

**

1.00

**

1.00

**

1. ตําแหนง
(
(
(
(

)
)
)
)

ผูรับใบอนุญาต
ผูจ ัดการ
ครูใหญ
ครูผูสอน

2. เพศ
( ) หญิง
3. อายุ
( ) 21 - 30 ป
( ) 41 - 50 ป

4.ประสบการณในการดํารงตําแหนงในโรงเรียน
ปจจุบัน
( ) 1 - 5 ป
( ) 6 - 10 ป
( ) 11 – 15 ป
( ) 16 – 20 ป
( ) มากกวา 20 ป
5.ระดับการศึกษา
( ) ต่าํ กวาปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

146
การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 2
โปรดพิจารณาวาในแตละขอความนั้น ผูบริหารสตรีมีพฤติกรรมการแสดงออก
คําชี้แจง
ตามลักษณะตอไปนี้ในระดับใด และขีดเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับพฤติกรรมผูบริหารสตรีที่
แสดงออกตามความคิดเห็นของทาน ที่ตรงกับระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสตรี ซึ่งมีคะแนน 5
ระดับ คือ
คะแนน 5 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นมากที่สุด
คะแนน 4 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นมาก
คะแนน 3 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นปานกลาง
คะแนน 2 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นนอย
คะแนน 1 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นนอยที่สุด
ขอ

1.

2.
3.
4.
5.
6.

พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่แสดงออก
การใชอาํ นาจการใหรางวัล
กลาวยกยองชมเชย หรือใหประกาศเกียรติ
คุณแกผูใตบังคับบัญชา ที่ปฎิบัติงานดวย
ความอุตสาหะ............................................
ใหการยกยองชมเชย เมื่อผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามที่สั่งการไดสําเร็จ..................
สนับสนุนใหผทู ี่ปฏิบัติตามคําสั่ง ไดเลือ่ น
ตําแหนงสูงขึน้ ............................................
ใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษแกผทู ี่เชือ่
ฟงคําสัง่ .....................................................
ใหรางวัลแกผใู ตบังคับบัญชาที่มีผลงานดีเดน
พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับความดีความชอบ
โดยใชเกณฑผลงานเปนหลัก.......................

คา ใชได
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

1.00

**

.....................................

0.80

**

0.60

**

.....................................
ขอเพิ่มและมีผลสัมฤทธิ์
สูง.................................

0.40
1.00

**

1.00

**

.....................................
.....................................
ขอเพิ่มและดวยความเปน
ธรรม............................
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7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่แสดงออก

คา ใชได
IOC
พิจารณาความดีความชอบดวยความเปนธรรม... 0.40 ........
ใหคําชมเชย
หรือใหรางวัลในลักษณะอื่นแก
ผูใตบังคับบัญชา ตามโอกาสที่จะอํานวยให…. 1.00 **
ใหความชวยเหลือพิเศษแกผูใตบังคับบัญชาที่มี
0.80 **
ความเดือดรอน......................................
การใชอาํ นาจการบังคับ
มีการแจงใหทราบถึงระเบียบ และขอบังคับของ
1.00 **
ทางโรงเรียน และโทษจากการฝาฝน...............
ควบคุมดูแลใหผใู ตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม
ระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด...................... 1.00 **
มีการใหอภัยตาม
เมื่อมีการทํางานผิดพลาด
เหตุผลอันสมควร........................................
1.00 **
ลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑของโรงเรียนทันที และไมมีการยกเวน... -0.20 ........
มีการตําหนิผูใตบังคับบัญชาที่ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียน........................ 0.40 ........
ตักเตือนผูใตบังคับบัญชาที่ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียน.....................
0.80 **
ตักเตือนผูใตบังคับบัญชาที่ละเลยไมปฏิบัติตาม
คําสั่ง..................................................
1.00 **
ขูวาจะตัดเงินเดือนถาผูใตบงั คับบัญชาไมปรับ
พฤติกรรมการละทิ้งหนาที่....................
0.20 ........
ลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่ไมปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย ดวยการยายงาน................
0.20 ........

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ
......................................
......................................
......................................

......................................
......................................
......................................
......................................
.....................................
ขอตัด “กฎเกณฑ” ออก
......................................
......................................
......................................
......................................
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พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่แสดงออก

19. กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบควบคุม
ผลงานของผูใตบังคับบัญชา........................
20. ผูบริหารใชอํานาจหนาที่ที่มอี ยู บริหารงานได
อยางเหมาะสม...........................................
การใชอาํ นาจตามกฎหมาย
21. มีวิธีการออกคําสั่งโดยตรง หรือสั่งผานผูอื่น
ไดอยางเหมาะสม.......................................
22. มีการสั่งงานตามขั้นตอนชัดเจนตามสายงาน.
23. มีการออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษร ในการ
มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบ
24. ใชกฎระเบียบที่โรงเรียนกําหนดขึ้น
เปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน............................
25. ควบคุมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนเสมอ.......................
26. ใชอํานาจตามสิทธิ์ และหนาที่ไมเกินขอบเขต
27. ไมสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของ
ผูใตบังคับบัญชา
ซึ่งปฏิบัติงานต่าํ กวา
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาํ หนด................
การใชอาํ นาจอางอิง
28. วางตัวเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบ
สูง.............................................................
29. สรางความประทับใจในบุคลิกลักษณะแก
ผูใตบังคับบัญชา........................................

คา ใชได
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

0.80

**

......................................

1.00

**

......................................

1.00
1.00

**
**

......................................
......................................

1.00

**

......................................

1.00

**

0.80
1.00

**
**

......................................
ขอเปลี่ยน “ควบคุม” เปน
“ดูแล”………..................
......................................

0.40 ........ ......................................

1.00

**

......................................

1.00

**

......................................
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30. มีการวางตัวไดเหมาะสมในทุกเวลา สถานที่
และโอกาส.................................................
31. สรางความสัมพันธใหผูใตบังคับบัญชารูสึก
วาเปนพวกเดียวกัน.....................................
32. ใชคุณธรรมในการบริหารงานใหผูใตบังคับ
บัญชาชื่นชม ศรัทธา...................................
33. มีความเอาใจใสและมีทัศนคติที่ดีตอผูใต
บังคับบัญชา.............................................
34. มีการทักทายปราศรัย
เปนกันเองกับผูใต
บังคับบัญชา.............................................
35. มีวิธีการพูดใหผูใตบังคับบัญชาประทับใจ
อยากใกลชิด..............................................
36. มีความรอบรู
และมีประสบการณเปนที่
เลื่อมใสศรัทธาของบุคคลอื่น........................
37. ผูบริหารมีลักษณะทีท่ ําใหผใู ตบังคับบัญชา
รูสึกอบอุน เปนกันเอง สะดวกสบาย และพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน................................
การใชอาํ นาจความเชี่ยวชาญ
38. ใหคําแนะนําการปฏิบัติงานในความรับผิด
ชอบไดเปนอยางดี......................................
39. มีความรูความสามารถในการบริหารงานเปน
ที่ยอมรับและสามารถปฏิบตั ิได....................
40. มีความริเริ่มสรางสรรค ในการจัดทําโครงการ
ใหมๆ ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน.................
41. ใหแนวทางแกไขปญหาแกผใู ตบังคับบัญชา
จนสามารถลดปญหาลงได..........................

คา ใชได
IOC
1.00

**

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ
.....................................

0.20 ........ ......................................
1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................

0.20 ........ .....................................
0.20 ........ ......................................
0.80

**

0.80

**

.....................................
ตัด “ผูบริหาร, เปนกันเอง,
สะดวกสบาย”
.....................................

1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................
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42. ใหความรูเชิงวิชาการแกผูใตบังคับบัญชา
เสมอ.........................................................
43. สามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดโดย
ฉับพลัน.....................................................
44. มีความรูความสามารถในการบริหาร และ
เรื่องที่เกีย่ วของ เปนทีย่ อมรับและเชื่อถือ.......
45. ผูบริหารมีการนิเทศงาน
และชีแ้ จงการ
ปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา
กอนการ
ปฏิบตั ิงานไดเปนอยางดี..............................
46. มีการวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยาง
มีระบบ......................................................
การใชอาํ นาจขอมูลขาวสาร
47. ใชขอมูลขาวสารที่ถูกตอง สมบูรณ และเปน
ปจจุบันประกอบในการตัดสินใจ..................
48. เปนผูรอบรู ทันตอเหตุการณ ใชความรอบรู
มาประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนไดเปน
อยางดี.......................................................
49. ผูบริหารแจงขอมูลขาวสาร รายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหมๆ ใหผูใตบงั คับ
บัญชาทราบเสมอ......................................
50. ผูบริหารมีความรูในรายละเอียดของขอมูล
ขาวสารที่สําคัญๆ เปนอยางดี......................
51. ผูบริหารมีความสนใจติดตามขาวสารจากสื่อ
ตางๆ สม่าํ เสมอ..........................................
52. ใหขอมูลขาวสารที่ตรงกับความตองการใน
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาได.........

คา
IOC

ใชได

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

1.00

**

....................................

0.40 ......... .....................................
0.40 ......... .....................................
ขอตัด “ผูบริหาร”
1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................

1.00

**

....................................
ขอตัด “ผูบริหาร”

1.00

**

1.00

**

1.00

**

.....................................
ขอตัด “ผูบริหาร”
.....................................
ขอตัด “ผูบริหาร”
.....................................

1.00

**

.....................................
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53.
54.
55.
56.
57.
58.

พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่แสดงออก
การใชอาํ นาจเชื่อมโยง
ใชความสนิทสนมกับบุคคลสําคัญมาใชให
เกิดประโยชนตอการบริหารงานได...............
สามารถประสานประโยชนระหวางบุคคล
สําคัญในทองถิ่นกับบุคลากรในโรงเรียนได....
แนะนําผูใตบังคับบัญชาใหรจู ักกับบุคคล
สําคัญได....................................................
สามารถเชิญผูที่มีชื่อเสียง
หรือผูมคี วาม
สําคัญมารวมกิจกรรมของโรงเรียนได...........
สามารถเชิญชวนสมาคม มูลนิธิ หรือชมรม
ตางๆ มาชวยสนับสนุนหรือพัฒนาโรงเรียนได
มีความสัมพันธ สามารถติดตอกับผูบริหารใน
ระดับตางๆ ไดดี..........................................

คา ใชได
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

1.00

**

......................................

1.00

**

.......................................

0.60

**

.......................................

1.00

**

......................................

1.00

**

......................................

1.00

**

.......................................
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การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 3
โปรดพิจารณาวาในแตละขอความนั้น ผูบริหารสตรีมีพฤติกรรมการแสดงออก
คําชี้แจง
ตามลักษณะตอไปนี้ในระดับใด และขีดเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับพฤติกรรมผูบริหารสตรีที่
แสดงออกตามความคิดเห็นของทาน ทีต่ รงกับระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสตรีซึ่งมีคะแนน 5
ระดับ คือ
คะแนน 5 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นมากที่สุด
คะแนน 4 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นมาก
คะแนน 3 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นปานกลาง
คะแนน 2 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นนอย
คะแนน 1 หมายความวา พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นนอยที่สุด
ขอ

1.

2.
3.
4.
5.
6.

พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่แสดงออก
การจัดหลักสูตร
มีการจัดหาเอกสารหลักสูตร และเอกสาร
ประกอบไวใหครูไดศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน.............................................
จัดใหมีการวิเคราะหเอกสารหลักสูตรครบทุก
ระดับชั้น....................................................
มีการตั้งจุดประสงคหลักสูตร เพื่อเปนแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน...........
มีการประชุมชีแ้ จงใหครูเขาใจจุดมุงหมาย
และโครงสรางของหลักสูตร..........................
มีการประชุม อบรม สัมมนาครู ดานการ
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน........................
มีการพิจารณารวมกันระหวางผูบริหาร และ
ครูเพื่อคัดเลือกหลักสูตรใหสอดคลองกับ
พัฒนาการแตละระดับชั้น............................

คา IOC ใชได

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

1.00

**

……………………….

1.00

**

………………………..

0.60

**

………………………..

0.80

**

0.80

**

………………………..
ขอตัด “ประชุม”
………………………..

0.20

……. ……………………….
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7.

มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพ
และความตองการของทองถิน่ ......................
มีการดําเนินการใชหลักสูตรตามแผนที่
กําหนดไว...................................................
มีการประเมินผลการใชหลักสูตรเมื่อสิ้นป
การศึกษา เพือ่ นําผลมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน...........................................................
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการประชุมครูเพื่อรวมกันวางแผนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน............................
มีการวิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคลองกับหลักสูตรที่กําหนด............
มีการตั้งจุดประสงคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่
กําหนดไว...................................................
มีการคัดเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสม และสงเสริมความสามารถของ
ผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง..............
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรที่กาํ หนด...................
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเมื่อสิน้ ป เพื่อนําผลมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน............................

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

คา ใชได
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

0.40 ……. .....................................
1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................

0.20 ……. .....................................
1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................

1.00

**

.....................................

0.60

**

.....................................

1.00

**

.....................................
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16. สงเสริมใหครูเขารับการอบรมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรม.....................................................
การใชวธิ ีการสอนและการใชสื่อการเรียน
การสอน
17. มีการประชุมวางแผนการใชวิธีการสอนและ
การใชสื่อการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ผูบริหารและครู...........................................
18. มีการอบรมครูเกี่ยวกับแผนการใชวิธีการสอน
และการใชสื่อการเรียนการสอน....................
19. มีการวิเคราะหวิธกี ารสอนและการใชสื่อการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่
กําหนด......................................................
20. มีการตั้งจุดประสงควิธกี ารสอนและการใชสื่อ
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมตรงตาม
หลักสูตรที่กาํ หนด.......................................
21. มีการเลือกวิธกี ารสอนและการใชสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมในแตละระดับชั้น...........
22. สงเสริมใหครูเขารับการอบรม สัมมนาวิธกี าร
สอนและการใชสื่อการเรียนการสอน.............
23. มีการจัดตั้งศูนยสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกครู
โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบ.............................
24. มีการติดตามและประเมินผลวิธีการสอนและ
การใชสื่อการเรียนการสอนเปนระยะ............

คา ใชได
IOC

0.60

**

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

.....................................

0.20 ........ .....................................
0.60

**

.....................................

1.00

**

.....................................

1.00

**

0.80

**

.....................................
เปลี่ยน “ระดับชั้น” เปน
“องคความรู” …................

1.00

**

0.80

**

.....................................
ขอเปลี่ยน
“คณะกรรมการ” เปน
“ผูรับผิดชอบ”................

1.00

**

......................................
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25. มีการกําหนดมาตรฐาน และวิธีการประเมิน
วิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน
เมื่อครูประสบปญหา...................................
26. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการ
สอนและการใชสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
แกไขปญหา...............................................
การวัดผลการเรียนการสอน
27. มีการประชุมแนะนําการวางแผนแนวทางการ
วัดผลการเรียนการสอน เพือ่ พัฒนาการวัดผล
ของโรงเรียน...............................................
28. มีการวิเคราะหการวัดผลการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแตละระดับ
การศึกษา..................................................
29. มีการตั้งจุดประสงคการวัดผลการเรียนการ
สอนของนักเรียน
เพือ่ ใหสอดคลองกับ
หลักสูตรที่กาํ หนดไว...................................
30. จัดหาคูมือและเอกสารประกอบการวัดผล
การเรียนการสอนอยางเพียงพอ...................
31. กําหนดปฏิทนิ การวัดผลการเรียนการสอนที่
แนนอนชัดเจน............................................
32. จัดใหมีการอบรม สัมมนา ใหความรูแกครู
เรื่องการวัดผลการเรียนการสอน
เพื่อ
พัฒนาการวัดผลการเรียนการสอน...............
33. คัดเลือกการวัดผลการเรียนการสอนที่ดีทสี่ ุด
และเหมาะสมกับแตละระดับชั้น เพื่อใหได
มาตรฐานและเปนระบบ เชื่อถือได................

คา ใชได
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

0.20 ........ ......................................

1.00

**

......................................

0.20 ........ ......................................

1.00

**

......................................

1.00

**

......................................

1.00

**

1.00

**

......................................

1.00

**

......................................
ขอเพิ่ม “เหมาะสมกับองค
ความรูและระดับชั้น“

0.80

**
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34. มีการรายงานผลการวัดผลการเรียนการสอน
ใหนักเรียนและผูปกครองทราบเปนระยะ......
35. มีการตรวจหลักฐานการวัดผลการเรียนการ
สอนประจําชัน้ เรียนเปนปจจุบันเสมอ...........
36. มีการประเมินผลการวัดผลการเรียนการสอน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสมทุกระดับชั้น.............
การนิเทศการสอน
37. มีการประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะหสภาพและ
ปญหาปจจุบนั ของโรงเรียน..........................
38. มีการวิเคราะหการนิเทศการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรที่กาํ หนด..................
39. มีการตั้งจุดประสงคการนิเทศการสอนให
เปนไปตามแนวหลักสูตร.............................
40. มีการประชุมชีแ้ จงสรางความเขาใจและการ
ยอมรับในบทบาทรวมกันระหวางครูผูสอน
กับผูนิเทศ..................................................
41. คัดเลือกวิธีการนิเทศการสอนใหเหมาะสมกับ
สภาพชั้นเรียนและตรงตามหลักสูตร.............
42. จัดหาเอกสารและคูมือการนิเทศการสอน
อยางเพียงพอ.............................................
43. สงเสริมใหครูเขารับการอบรม สัมมนา เพื่อ
สรางเสริมความรูแกตนเอง..........................
44. จัดใหครูศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน
ของโรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จ.................

คา ใชได
IOC
1.00

**

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ
......................................

0.40 ........ ......................................
ขอเพิ่ม และการนําผลการ
ประเมิน
0.80 ** ......................................

0.20 ........ ......................................
1.00

**

......................................

1.00

**

......................................

1.00

**

0.80

**

......................................
เปลี่ยน “ตรงตาม” เปน
“สอดคลอง”....................

1.00

**

......................................

0.60

**

......................................

0.60

**

......................................
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คา ใชได
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

45. เชิญศึกษานิเทศมาชวยพัฒนาการเรียน การ
สอน เชน การใหคําแนะนํา การฝกอบรม เปน
ตน.......................................................
0.20 ........ ......................................
46. จัดใหมีการประเมินผลทั้งกระบวนการ
ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนระยะ
อยางตอเนื่อง
แลวนําผลมาปรับปรุงการ
นิเทศการสอนตอไป................................... 1.00 ** ......................................
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160
รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใชเครื่องมือ
1. โรงเรียนธัญวิทย
2. โรงเรียนบรรจบรักษ
3. โรงเรียนแกวสวางวิทยา
4. โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
5. โรงเรียนศรีจิตรา
6. โรงเรียนบุญญาทรศึกษา
7. โรงเรียนระเบียบวิทยา
8. โรงเรียนบานใหมวัฒนา
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หนังสือขอเก็บรวบรวมขอมูลและรายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุม ตัวอยาง
ที่
1

เขต
ธนบุรี

2

ภาษีเจริญ

3

บางกะป

4

พระโขนง

5
6
7
8
9
10
11
12

ไกรวิทยอนุสรณ
ดรุณวิทยวทิ ยา
ประจักษวทิ ยา
สหนิยมวิทยา
ชาญกิจวิทยา
ทองพูน
นีรนาทวิทยา
แจมศึกษาแผนกประถม
ถนอมพิศวิทยา
ถนอมบุตร

นารีนิรมล
ประภามนตรี
พิพัฒนา
จตุจักร
จินดานุกูล
ดาราทร
ดอนเมือง เจริญวิทยศึกษา
เจริญผลวิทยา
ราชเทวี
ปริญญาทิพย
ปานะพันธุพญาไท
บางกอกนอย คุณะเกษม
ดิลกศึกษา
หนองแขม ภูมิสุขศึกษาศึกษา
ดินแดง
กอบวิทยา
ลาดพราว เทพเสนานุสรณ
พระนคร
พิมานวิทย

โรงเรียน
พรประสาทวิทยา
มนตรีวทิ ยา
สตรีกุหลาบธนบุรี
เผดิมศึกษา
สุจิณณวดี
ประทุมนุสรณ
เศรษฐบุตรอุปถัมภ
อนุบาลเคหะคลองจั่น
บางกอกศึกษา
สมถวิล
สวนนันทวัน
แยมสอาด
ธนะนันทนา
ดรุโณทยานแผนกสามัญ
ผองเพ็ญวิทยาดอนเมือง
สมาคมสตรีไทย
ศุภวรรณ
ศึกษาสมบูรณอนุสรณ
นิธิปริญญา
ฤทธิไกรศึกษา
แสนยานุกรวิทยา
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ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35

เขต
คลองเตย
มีนบุรี
สาทร
ปทุมวัน
ราษฎรบูรณะ
หวยขวาง
บางกอกใหญ

พระหฤทัยพัฒนเวศน
นีรชาศึกษา
บํารุงอนุชนวิทยา
สตรีศรีบํารุง
แสงสุวรรณ
สมฤทัย
กรุงธนวิทยาภวัน
พรประสาทวิทยา
บางพลัด
ประมุขวิทยา
บางเขน
ธนศิลป
บางคอแหลม ประยงควทิ ยา
ประเวศ
นราทร
ดุสิต
อักษรเจริญ
สวนหลวง อโศกวิทยออนนุช
ตลิ่งชัน
ปยะมิตร
บึงกุม
ฉัตรวิทยา
จอมทอง
ผองอําไพศึกษา
พญาไท
ดาริกา
ลาดกระบัง ปญญาภรณ
บางซื่อ
ปนวัฒนา
คลองสาน พัฒนาวิทยา
บางขุนเทียน ศิรินุสรณวิทยา
บางแค
สุวกูลพิทยา

โรงเรียน
อนุบาลทอสี
พรสุดามีนบุรี
ศุภวิทย
สุนีพทิ ยา
วรรธนะวิทย
ศิริพรรณวิทยา
สตรีจารุวัฒนานุกูล
พิมลวิทย
เอี่ยมพานิชวิทยา
เสริมปญญา
ปยะจิตวิทยา
พันธะวัฒนา
ภักดีวิทยา
อยูเย็นวิทยา
ปฐวิกรณ
บุญเสริมวิทยาธนบุรี
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

616.8024
611.2490

.5127
.6884

.9813

X02

189.1875
189.0938

X03

189.2500

609.2903

.6657

.9809

X04

189.0313

612.0958

.5869

.9812

X05

189.0313

611.9022

.6762

.9808

X06

189.0938

608.7329

.7168

X07

188.8750

619.0161

.5703

.9811

X08

188.7813

611.5958

.7533

.9806

X09

188.9688

609.7732

.7039

X10

189.0000

610.1290

.8385

.9804

X11

188.8438

611.1038

.7395

.9807

X12

188.8750

609.0806

.7616

X13

189.0313

609.9667

.7646

.9806

X14

188.9375

610.8992

.6988

.9808

X15

189.0000

609.3548

.8088

X16

189.0938

609.8296

.7241

.9807

X17

188.9375

616.5121

.6240

.9809

X18

188.6875

610.4153

.7709

X19

188.8125

609.3831

.8234

.9804

X20

188.9063

608.0877

.8446

.9804

X21

188.7188

609.7571

.8433

.9804

X22

188.9688

612.6764

.7989

.9805

X23

188.9063

611.8942

.7876

.9805

X24

188.9375

610.7702

.7844

.9805

X25

188.9063

610.2167

.7857

.9805

X26

188.8750

617.0161

.8003

.9806

X27

188.9688

610.4183

.8108

.9805

X28

188.8125

620.8669

X01

.7038

Alpha
if Item
Deleted

.9808

.9807

.9808

.9806

.9805

.9806

.9808
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X29

188.8125

620.7379

.6380

.9809

X30

188.7500

621.0968

.6078

.9810

X31

189.0313

618.4183

.6620

.9808

.5701

.9811

614.8992

.7143

.9807

613.4909

.8284

.9805

.7632

.9806

616.5444

.7174

.9807

616.4345

.7741

.9806

.6764

.9808

.8283

.9805

.6751

.9808

X32

189.0000

X33

188.9375

X34

188.8438

X35

188.8750

X36

188.8125

X37

188.7813

X38

188.9688

X39

188.7188

619.3548

614.0484

615.1280
612.2087

188.8125

616.2218

X41

188.9688

610.7409

X42

188.9063

X43

189.0313

X40

X44
X45
X46

188.9688
189.0938
188.7813

610.4748
609.4506
607.1280
606.4748
610.4990

.6802
.7786

.9806

.7383

.9807

.7349
.7384
.8355

Reliability Coefficients 46 items

Alpha = .9811

.9808

Standardized item alpha = .9820

.9807
.9807
.9804
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Y01

155.4063

469.2812

.8031

.9856

Y02

155.6875

464.9960

.7823

.9856

Y03

155.6250

468.8226

.7329

Y04

155.5000

469.3548

.7411

Y05

155.3125

472.8669

.7523

Y06

155.6250

468.8226

Y07

155.6250

466.6935

.8057

Y08

155.5938

464.3135

.8770

Y09

155.6563

464.8135

.8828

Y10

155.5938

466.7651

.7937

Y11

155.5313

465.8054

.8125

Y12

155.5313

466.1280

.8017

Y13

155.3438

471.9748

.7809

.9857

Y14

155.4063

468.5071

.8325

.9855

Y15

155.7500

462.7097

.8331

Y16

155.6875

465.7702

.8062

Y17

155.7188

461.6280

.8525

Y18

155.4688

471.4183

.7938

Y19

155.8750

460.8226

.8251

Y20

155.7188

460.0151

.9014

Y21

155.6563

460.2974

.9177

Y22

155.6875

462.8024

.8511

Y23

155.6250

463.1452

.8690

Y24

155.5938

469.0232

.7174

Y25

155.4688

467.3538

.8765

Y26

155.5625

467.3508

.8236

Y27

155.7188

464.9829

.7951

.7900

Alpha
if Item
Deleted

.9857
.9857
.9857
.9856
.9856
.9854
.9854
.9856
.9855
.9856

.9855
.9855
.9854
.9856
.9855
.9853
.9852,
.9854
.9854
.9858
.9854
.9855
.9856
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Y28

155.5625

468.7056

.6767

.9859

Y29

155.4688

468.0635

.8494

.9855

Y30

155.9063

457.0554

.8711

.9854

Y31

155.9063

459.4425

.8840

.9853

Y32

155.8750

457.2742

.8491

.9855

Y33

155.8438

455.4909

.8815

.9854

Y34

155.7813

456.8861

.8535

Y35

155.3438

475.4587

Y36

155.4688

Y37

155.6250

.5762

471.1603

.5591

459.0161

.8567

Reliability Coefficients 37 items
Alpha = .9859 ,

Standardized item alpha = .9864

.9855

.9861
.9863,

.9854
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RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
f Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

2058.9516
2047.0635

.4247

.9902

X02

349.1250
349.0313

.6155

.9901

X03

349.1875

2042.0927

.6177

.9901

X04

348.9688

2047.5151

.5376

.9902

X05

348.9688

2048.9345

.5937

.9901

X06

349.0313

2040.3538

.6745

.9900

X07

348.8125

2054.8024

.5869

.9901

X08

348.7188

2039.7571

.7907

.9899

X09

348.9063

2034.9909

.7572

.9900

X10

348.9375

2041.4153

.8080

.9899

X11

348.7813

2043.2087

.7128

.9900

X12

348.8125

2040.0282

.7287

.9900

X13

348.9688

2041.4506

.7333

.9900

X14

348.8750

2045.9839

.6316

.9900

X15

348.9375

2038.4476

.8038

.9899

X16

349.0313

2042.7409

.6743

.9900

X17

348.8750

2055.1452

.5659

.9901

X18

348.6250

2038.1129

.8001

.9899

X19

348.7500

2036.4516

.8492

.9899

X20

348.8438

2037.0393

.8256

.9899

X21

348.6563

2037.5877

.8625

.9899

X22

348.9063

2047.4425

.7447

.9900

X23

348.8438

2045.2329

.7483

.9900

X24

348.8750

2044.8226

.7220

.9900

X25

348.8438

2043.4909

.7292

.9900

X26

348.8125

2054.0927

.7600

.9900

X27

348.9063

2045.3135

.7292

.9900

X01

X28

348.7500

2059.0323

.7048

.9900

X29

348.7500

2059.0323

.6355

.9900
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X30

348.6875

2059.8992

.6018

.9901

X31

348.9688

2055.9667

.6399

.9900

X32

348.9375

2058.8992

.5321

.9901

X33

348.8750

2049.2742

.6982

.9900

X34

348.7813

2047.2087

.8004

.9899

X35

348.8125

2046.0282

.7741

.9899

X36

348.7500

2052.3871

.6977

.9900

X37

348.7188

2050.4667

.7840

.9899

X38

348.9063

2051.1845

.6386

.9900

X39

348.6563

2045.4587

.7918

.9899

X40

348.7500

2053.8065

.6253

.9900

X41

348.9063

2034.8619

.7589

.9899

X42

348.8438

2036.9748

.8265

.9899

X43

348.9688

2034.2248

.7953

.9899

X44

348.9063

2030.6683

.7795

.9899

X45

349.0313

2030.2893

.7722

.9899

X46

348.7188

2038.4667

.8628

.9899

Y01

348.5313

2049.8054

.7705

.9899

Y02

348.8125

2038.9960

.7842

.9899

Y03

348.7500

2049.1613

.7001

.9900

Y04

348.6250

2049.9839

.7116

.9900

Y05

348.4375

2055.7379

.7470

.9900

Y06

348.7500

2047.0968

.7894

.9899

Y07

348.7500

2040.0645

.8470

.9899

Y08

348.7188

2041.5635

.8132

.9899

Y09

348.7813

2042.1119

.8254

.9899

Y10

348.7188

2042.7248

.7946

.9899

Y11

348.6563

2042.2974

.7884

.9899

Y12

348.6563

2042.4909

.7853

.9899

Y13

348.4688

2053.9990

.7730

.9900

Y14

348.5313

2046.8377

.8239

.9899

Y15

348.8750

2036.1774

.8060

.9899

Y16

348.8125

2042.0927

.7845

.9899

Y17

348.8438

2035.6200

.8012

.9899
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Y18

348.5938

2054.8296

.7468

.9900

Y19

349.0000

2037.3548

.7317

.9900

Y20

348.8438

2033.1038

.8369

.9899

Y21

348.7813

2033.0796

.8601

.9899

Y22

348.8125

2039.3831

.7785

.9899

Y23

348.7500

2038.8387

.8129

.9899

Y24

348.7188

2050.5958

.6691

.9900

Y25

348.5938

2043.9909

.8751

.9899

Y26

348.6875

2047.2540

.7679

.9899

Y27

348.8438

2040.0716

.7802

.9899

Y28

348.6875

2049.1895

.6438

.9900

Y29

348.5938

2047.8619

.8055

.9899

Y30

349.0313

2025.9022

.8273

.9899

Y31

349.0313

2030.6764

.8390

.9899

Y32

349.0000

2023.5484

.8414

.9899

Y33

348.9688

2020.2248

.8682

.9899

Y34

348.9063

2024.1522

.8283

.9899

Y35

348.4688

2059.8700

.5966

.9901

Y36

348.5938

2052.5071

.5554

.9901

Y37

348.7500

2027.0323

.8503

.9899

Reliability Coefficients 83 items

Alpha = .9901

Standardized item alpha = .9905
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
การใชอาํ นาจของผูบริหารสตรีทสี่ งผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน จํานวน 2 คน และครูผูสอน
จํานวน 2 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค เพื่อทราบการใชอํานาจของผูบ ริหาร
สตรีที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
3. คําตอบที่ไดจะทําใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว อันจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาและปรับปรุงการใชอํานาจในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
โดยไมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด
จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ใหครบทุกขอตามสภาพความเปนจริง
4. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน

ขอขอบพระคุณในความรวมมือเปนอยางยิ่ง
นางสาวกัลยมน อินทุสุต
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
การใชอาํ นาจของผูบริหารสตรีทสี่ งผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลทั่วไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงใน หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
สถานภาพสวนตัว

สําหรับผูวิจัย

1. ตําแหนง
(
(
(
(

) ผูรับใบอนุญาต
) ผูจัดการ
) ครูใหญ
) ครูผูสอน

1. [ ]

2. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
3. อายุ
( ) 21 - 30 ป
( ) 31 - 40 ป
( ) 41 - 50 ป
( ) มากกวา 50 ป
4.ประสบการณในการดํารงตําแหนงในโรงเรียนปจจุบัน
( ) 1 - 5 ป
( ) 6 - 10 ป
( ) 11 – 15 ป
( ) 16 – 20 ป
( ) มากกวา 20 ป
5.ระดับการศึกษา
( ) ต่าํ กวาปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี

2. [ ]

3. [ ]

4. [ ]

5. [ ]
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การใชอํานาจของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 2
โปรดพิจารณาวาในแตละขอความนั้น ผูบริหารสตรีมีพฤติกรรมการแสดงออก
คําชี้แจง
ตามลักษณะตอไปนี้ในระดับใด และขีดเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับพฤติกรรมของผูบริหาร
สตรีที่แสดงออกตามความคิดเห็นของทาน ที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิงานของผูบริหารสตรี ซึง่ มี
คะแนน 5 ระดับ คือ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ขอ

1.

2.
3.
4.
5.

5
4
3
2
1

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นมากที่สุด
พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นมาก
พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นปานกลาง
พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นนอย
พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นนอยที่สุด

พฤติกรรมของผูบริหารสตรีทแี่ สดงออก
อํานาจการใหรางวัล
กลาวยกยองชมเชย หรือใหประกาศเกียรติ
คุณแกผูใตบังคับบัญชา ที่ปฎิบัติงานดวย
ความอุตสาหะ............................................
ใหการยกยองชมเชย เมื่อผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามที่สั่งการไดสําเร็จ..................
สนับสนุนใหผทู ี่ปฏิบัติตามคําสั่งและมี
ผลสัมฤทธิ์ในงานสูง ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึน้ ..
ใหรางวัลแกผใู ตบังคับบัญชาที่มีผลงานดีเดน
พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับความดีความชอบ
โดยใชเกณฑผลงานเปนหลัก และดวยความ
เปนธรรม....................................................

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... ..... ..... .....

6. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

7. [ ]

..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ....

8. [ ]
9. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

10. [ ]
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ขอ

พฤติกรรมผูบริหารสตรีที่แสดงออก

6.

ใหคําชมเชย หรือใหรางวัลในลักษณะอืน่ แก
ผูใตบังคับบัญชา ตามโอกาสที่จะอํานวยให..
ใหความชวยเหลือพิเศษแกผูใตบังคับบัญชา
ที่มีความเดือดรอน......................................
อํานาจการบังคับ
มีการแจงใหทราบถึงระเบียบ และขอบังคับ
ของทางโรงเรียน และโทษจากการฝาฝน.......
ควบคุมดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ตามระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด.............
เมื่อมีการทํางานผิดพลาด มีการใหอภัยตาม
เหตุผลอันสมควร........................................
ตักเตือนผูใตบังคับบัญชาที่ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน...................................
ตักเตือนผูใตบังคับบัญชาที่ละเลยไมปฏิบัติ
ตามคําสั่ง..................................................
กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบควบคุม
ผลงานของผูใตบังคับบัญชา........................
ผูบริหารใชอํานาจหนาที่ที่มอี ยู บริหารงานได
อยางเหมาะสม...........................................
อํานาจตามกฎหมาย
มีวิธีการออกคําสั่งโดยตรง หรือสั่งผานผูอื่น
ไดอยางเหมาะสม.......................................
มีการสั่งงานตามขั้นตอนชัดเจน ตามสาย
งาน...........................................................

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... ..... ..... .....

11. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

12. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

13. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

14. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

15. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

16. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

17. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

18. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

19. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

20. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

21. [ ]
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17. มีการออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษร ในการ
มอบหมายงาน
ใหผูใตบังคับบัญชา
รับผิดชอบ................................................
18. ใชกฎระเบียบที่โรงเรียนกําหนดขึ้น เปนแนว
ทางในการปฏิบัติงาน..................................
19. ดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของโรงเรียนเสมอ............................
20. ใชอํานาจตามสิทธิ์และหนาที่ ไมเกินขอบเขต
อํานาจอางอิง
21. วางตัวเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบ
สูง.............................................................
22. สรางความประทับใจในบุคลิกลักษณะแกผู
ใตบังคับบัญชา...........................................
23. มีการวางตัวไดเหมาะสมในทุกเวลา สถานที่
และโอกาส.................................................
24. ใชคุณธรรมในการบริหารงานใหผูใตบังคับ
บัญชาชื่นชม ศรัทธา...................................
25. มีความเอาใจใสและมีทัศนคติที่ดีตอผูใต
บังคับบัญชา...............................................
และมีประสบการณเปนที่
26. มีความรอบรู
เลื่อมใสศรัทธาของบุคคลอื่น........................
รูสึก
27. มีลักษณะที่ทาํ ใหผูใตบังคับบัญชา
อบอุน และพึงพอใจในการปฏิบัติงาน...........

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... ..... ..... .....

22. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

23. [ ]

..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... .....

24. [ ]
25. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

26. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

27. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

28. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

29. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

30. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

31. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

32. [ ]
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

37.
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อํานาจความเชี่ยวชาญ
ใหคําแนะนําการปฏิบัติงานในความรับผิด
ชอบไดเปนอยางดี.......................................
มีความรูความสามารถในการบริหารงานเปน
ที่ยอมรับและสามารถปฏิบตั ิได....................
มีความริเริ่มสรางสรรค ในการจัดทําโครงการ
ใหมๆ ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน.................
ใหแนวทางแกไขปญหาแกผใู ตบังคับบัญชา
จนสามารถลดปญหาลงได..........................
ใหความรูเชิงวิชาการแกผูใตบังคับบัญชา
เสมอ.........................................................
มีการนิเทศงาน และชี้แจงการปฏิบัติงานแก
ผูใตบังคับบัญชา กอนการปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี.......................................................
มีการวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยาง
มีระบบ......................................................
อํานาจขอมูลขาวสาร
ใชขอมูลขาวสารที่ถูกตอง สมบูรณ และเปน
ปจจุบันประกอบในการตัดสินใจ..................
เปนผูรอบรู ทันตอเหตุการณ ใชความรอบรู
มาประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนไดเปน
อยางดี.......................................................
ผูบริหารแจงขอมูลขาวสาร รายละเอียดเกีย่ ว
กับการปฏิบัตงิ านใหมๆ ใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบเสมอ.................................................

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... ..... ..... .....

33. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

34. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

35. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

36. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

37. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

38. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

39. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

40. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

41. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

42. [ ]
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38. มีความรูในรายละเอียดของขอมูลขาวสารที่
สําคัญๆ เปนอยางดี....................................
39. มีความสนใจติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ
สม่ําเสมอ...................................................
40. ใหขอมูลขาวสารที่ตรงกับความตองการใน
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาได.........
อํานาจเชื่อมโยง
41. ใชความสนิทสนมกับบุคคลสําคัญมาใชให
เกิดประโยชนตอการบริหารงานได...............
42. สามารถประสานประโยชนระหวางบุคคล
สําคัญในทองถิ่นกับบุคลากรในโรงเรียนได....
43. แนะนําผูใตบังคับบัญชาใหรจู ักกับบุคคล
สําคัญได....................................................
44. สามารถเชิญผูที่มีชื่อเสียง
หรือผูมคี วาม
สําคัญมารวมกิจกรรมของโรงเรียนได...........
45. สามารถเชิญชวนสมาคม มูลนิธิ หรือชมรม
ตางๆ มาชวยสนับสนุนหรือพัฒนาโรงเรียนได
46. มีความสัมพันธ สามารถติดตอกับผูบริหารใน
ระดับตางๆ ไดดี..........................................

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... ..... ..... .....

43. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

44. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

45. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

46. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

47. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

48. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

49. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

50. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

51. [ ]
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การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสตรีโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 3
โปรดพิจารณาวาในแตละขอความนั้น ผูบริหารสตรีมีพฤติกรรมการแสดงออก
คําชี้แจง
ตามลักษณะตอไปนี้ในระดับใด และขีดเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับพฤติกรรมของผูบริหาร
สตรีที่แสดงออกตามความคิดเห็นของทาน ที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิงานของผูบริหารสตรี ซึง่ มี
คะแนน 5 ระดับ คือ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ขอ

1.

2.
3.
4.
5.

5
4
3
2
1

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นมากที่สุด
พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นมาก
พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นปานกลาง
พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นนอย
พฤติกรรมของผูบริหารสตรีที่เกิดขึ้นนอยที่สุด

พฤติกรรมของผูบริหารสตรีทแี่ สดงออก
การจัดหลักสูตร
มีการจัดหาเอกสารหลักสูตร และเอกสาร
ประกอบไวใหครูไดศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน.............................................
จัดใหมีการวิเคราะหเอกสารหลักสูตรครบทุก
ระดับชั้น....................................................
มีการตั้งจุดประสงคหลักสูตร เพื่อเปนแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน...........
มีการประชุมชีแ้ จงใหครูเขาใจจุดมุงหมาย
และโครงสรางของหลักสูตร..........................
มีการ อบรม สัมมนาครู ดานการพัฒนาหลัก
สูตรของโรงเรียน........................................

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

..... .....

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... .....

52. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

53. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

54. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

55. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

56. [ ]
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6.

มีการดําเนินการใชหลักสูตรตามแผนที่
กําหนดไว...................................................
มีการประเมินผลการใชหลักสูตรเมื่อสิ้นป
การศึกษา เพือ่ นําผลมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน..........................................................
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการวิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคลองกับหลักสูตรที่กําหนด............
มีการตั้งจุดประสงคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่
กําหนดไว...................................................
มีการคัดเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสม และสงเสริมความสามารถของผู
เรียน โดยยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง................
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรที่กาํ หนด...................
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเมื่อสิน้ ป เพื่อนําผลมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน............................
สงเสริมใหครูเขารับการอบรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรม....................................................
การใชวธิ ีการสอนและการใชสื่อการเรียน
การสอน
มีการอบรมครูเกี่ยวกับแผนการใชวิธีการสอน
และการใชสื่อการเรียนการสอน....................

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... ..... ..... .....

57. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

58. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

59. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

60. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

61. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

62. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

63. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

64. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

65. [ ]
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15. มีการวิเคราะหวิธกี ารสอนและการใชสื่อการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่
กําหนด......................................................
16. มีการตั้งจุดประสงควิธกี ารสอนและการใชสื่อ
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมตรงตาม
หลักสูตรที่กาํ หนด.......................................
17. มีการเลือกวิธกี ารสอนและการใชสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมในแตละองคความรู. ......
18. สงเสริมใหครูเขารับการอบรม สัมมนาวิธกี าร
สอนและการใชสื่อการเรียนการสอน.............
19. มีการจัดตั้งศูนยสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกครู โดยมีผูรับผิดชอบ.
20. มีการติดตามและประเมินผลวิธีการสอนและ
การใชสื่อการเรียนการสอนเปนระยะ............
21. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการ
สอนและการใชสื่อการเรียนการสอน เพือ่ แก
ไขปญหา....................................................
การวัดผลการเรียนการสอน
22. มีการวิเคราะหการวัดผลการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับหลักสูตรแตละระดับการ
ศึกษา........................................................
23. มีการตั้งจุดประสงคการวัดผลการเรียนการ
สอนของนักเรียน เพื่อใหสอดคลองกับหลัก
สูตรที่กําหนดไว..........................................

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... ..... ..... .....

66. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

67. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

68. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

69. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

70. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

71. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

72. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

73. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

74. [ ]
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24. จัดหาคูมือและเอกสารประกอบการวัดผล
การเรียนการสอนอยางเพียงพอ...................
25. กําหนดปฏิทนิ การวัดผลการเรียนการสอนที่
แนนอนชัดเจน............................................
26. จัดใหมีการอบรม สัมมนา ใหความรูแกครู
เรื่องการวัดผลการเรียนการสอน
เพื่อ
พัฒนาการวัดผลการเรียนการสอน...............
27. คัดเลือกการวัดผลการเรียนการสอนที่ดีทสี่ ุด
และเหมาะสมกับองคความรูและระดับชั้น
เพื่อใหไดมาตรฐานและเปนระบบ เชื่อถือได..
28. มีการรายงานผลการวัดผลการเรียนการสอน
ใหนักเรียนและผูปกครองทราบเปนระยะ......
29. มีการประเมินผลการวัดผลการเรียนการสอน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสมทุกระดับชั้น.............
การนิเทศการสอน
30. มีการวิเคราะหการนิเทศการสอนใหสอด
คลองกับหลักสูตรที่กําหนด..........................
31. มีการตั้งจุดประสงคการนิเทศการสอนใหเปน
ไปตามแนวหลักสูตร...................................
32. มีการประชุมชีแ้ จงสรางความเขาใจและการ
ยอมรับในบทบาทรวมกันระหวางครูผูสอน
กับผูนิเทศ..................................................

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

..... ..... ..... ..... .....

75. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

76. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

77. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

78. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

79. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

80. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

81. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

82. [ ]

..... ..... ..... ..... .....

83. [ ]
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33. คัดเลือกวิธีการนิเทศการสอนใหเหมาะสมกับ
สภาพชั้นเรียนและตรงตามหลักสูตร.............
34. จัดหาเอกสารและคูมือการนิเทศการสอน
อยางเพียงพอ.............................................
35. สงเสริมใหครูเขารับการอบรม สัมมนา เพื่อ
สรางเสริมความรูแกตนเอง..........................
36. จัดใหครูศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน
ของโรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จ.................
37. จัดใหมีการประเมินผลทั้งกระบวนการปฏิบัติ
งาน และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนระยะอยาง
ตอเนื่อง แลวนําผลมาปรับปรุงการนิเทศการ
สอนตอไป..................................................

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย
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นางสาวกัลยมน อินทุสุต
190/3 หมู 1 ถนนเพชรเกษม 70 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร โทร.0-2454-2462 , 01-818-2281
ที่ทาํ งาน
โรงเรียนอินทุสุตศึกษา ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร.0-2978-0087
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2535 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2539 สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2542 สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2544 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2539-ปจจุบัน ผูชวยครูใหญโรงเรียนอินทุสตุ ศึกษา จังหวัดปทุมธานี

