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The purposes of this research were to identify: 1. the factors of politic in organization
management of secondary school, and 2. the guidelines of politic in organization management of
secondary school. The population of this research were secondary schools under the secondary
educational service area office (SESAO) totally 2,361 schools. The sample size was determined
by using Taro Yamane tables and the total sample size of 100 schools. The respondents from
each school were a school director, a vice-director and 2 teachers with a total of 400 respondents.
The research instruments were semi-structured interview, opinionnaire and open-ended questions.
The data collection during April 19, 2016 to May 31, 2016. The statistics used for data analysis
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and
content analysis.
The findings of the research were as follows :
1. The factors of politic in organization management of secondary school consisted
of 6 factors; 1) encouragement of participation 2) power exercising 3) performance management
4) leadership 5) organization interest and 6) executives skills.
2. The guidelines of politic in organization management of secondary school
composed of 210 guidelines; 62 guidelines for encouragement of participation, 35 guidelines for
power exercising, 27 guidelines for performance management, 35 guidelines for leadership, 32
guidelines for organization interest and 19 guidelines for executives skills.
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1
บทที่ 1
บทนํา
ในสั ง คมมนุ ษ ย มี ก ารใชอํา นาจและอิท ธิพ ลตอมนุ ษ ยดว ยกัน การศึก ษาเรื่อ งการเมือ ง
ครอบคลุมปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมทุกรูปแบบ การใชอํานาจเพื่อสงไปยังบุคคลหรือกลุม
บุคคลซึ่งตองปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ไดรับ อํานาจนี้ไดมาจากหลายสวนไมวาจะเปนอายุ เพศสภาพ
การสืบทายาท การเปนสมาชิก หรือการแขงขันเพื่อที่จะไดตําแหนง การใชอํานาจมากหรือนอยขึ้นอยู
กั บ บุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลซึ่ ง ต อ งการควบคุ ม ทรั พ ยากรที่ มี ค า ในบางสั ง คมที่ ค วามเข็ ม แข็ ง และ
ระยะเวลาการครองอํานาจมีผลตอการพัฒนาทิศทางและรูปแบบทางการเมือง อํานาจและการใชอํานาจ
ประกอบดวย การจัดระเบียบในแตละเรื่องจะมีเจาหนาที่ดูแลและปฏิบัติการในตําแหนงตางๆ เครือขาย
ระบบการทํางานที่กวางที่สุด คือ โครงสรางอํานาจ ระบบการเชื่อมโยงเจาหนาที่หนวยตางๆ เขาดวยกัน
ภายใตระเบียบปฏิบัติเดียวกันเรียกวา นโยบาย แตกลุมทางสังคมทุกกลุมตางใชอํานาจเพื่อที่จะแยงชิง
สิ่งมีคาที่มีนอย กลุมแตละกลุมจึงมีการเมืองซอนเรนอยู นโยบายที่ปรับใหเขากับบริบททางสังคมโดย
ผานระบบขององคกรและสถาบันตางๆ ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกและขัดเกลาสมาชิก มีการแขงขันกับองคกร
อื่นๆ มีความเห็นขัดแยงในเรื่องกฎระเบียบซึ่งถูกสรางขึ้น และมีการถายทอดวัฒนธรรมของอํานาจ ซึ่ง
ประกอบดวย คุณคา การแสดงออกเชิงสัญลักษณ และพิธีกรรมที่หลอหลอมสมาชิกเขาดวยกัน สังคม
ตองมีวิธีสรางความสัมพันธแบบสันติใหเกิดขึ้นกับกลุมคนตางๆ หรือแมแตระหวางสังคมที่มีอํานาจ
อื่นๆ
ทางดานมานุษยวิทยาการเมือง คือการศึกษากฎเกณฑของพฤติกรรมมนุษยที่เกิดจากแรง
ขับดันทางชีววิทยา ดังนั้นตองการทําความเขาใจวามนุษยมีการแขงขัน ตัดสินใจ วางแผน ลงมือปฏิบัติ
ร ว มมื อ จั ด การ ตั ก ตวงผลประโยชน เ พื่ อ ชนะหรื อ แพ คู แ ข ง เพื่ อ ให ไ ด อํ า นาจมาแต ผู เ ดี ย ว ในแง
วัฒนธรรมอธิบายวาเปาหมายของการกระทําจะถูกใหคุณคา และมีการสรางคําอธิบายเกี่ยวกับการชี้วัด
และตัดสินการกระทําทางการเมือง อยา งไรก็ตาม ไมใชเรื่องงา ยที่จะเขา ใจการเมืองเหตุการณและ
สถานการณตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อแขงขันหรือขัดแยงลวนเกิดขึ้นไดทั่วไป ซึ่งอาจพบเห็นพฤติกรรมการใช
อํานาจแฝงเรนอยูดวย และระบบการเมืองทุกระบบลวนตองการแสวงหาผลประโยชนการศึกษาอีกแนว
หนึ่ง คือการศึกษามิติวัฒนธรรม การศึกษาแนวนี้สนใจวิธีการแสดงออกของการใชอํานาจซึ่งเกี่ยวของ
กับสัญลักษณ พิธีกรรม ภาษา และการทํางานศิลปะ ความสัมพันธทางสังคมซึ่งมีเรื่องของการใชอํานาจ
0

1

2
ที่ไมเทาเทียมกันจะถูกแสดงออกดวยสัญลักษณบางอยางเพื่อทําใหสมาชิกอยูในระเบียบ การศึกษาแนว
นี้ตองอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีคิดหรือความคิดเกี่ยวกับอํานาจในทองถิ่นและในวัฒนธรรมนั้น ซึ่ง
ปรากฏอยูในระบบเครือญาติ ความสัมพันธระหวางชายหญิง กีฬา ศาสนา การทําธุรกิจ หรือกลุมทาง
การเมืองและการบริหาร เปาหมายของการศึกษา คือการทําความเขาใจการเมืองในบริบททางสังคม โดย
การตีความจากภาษาและระบบความหมายที่สมาชิกของกลุมใชรวมกันในสถานการณใดสถานการณ
หนึ่ง ซึ่งมีการใชอํานาจที่ไมเทาเทียม อาจสันนิษฐานไดวาความรูเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดเปนความรู
ที่มาจากปรากฏการณ การเมืองอาจมาจากการแสดงออกของสมาชิกในกลุม หรือมาจากกฎระเบียบที่
สรางไว การศึกษาแนวนี้นําไปสูเปาหมายสุดทายคือ ความเขาใจในวิธีคิดของมนุษยที่สรางความหมาย
ใหกับความสัมพันธเชิงอํานาจ
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สําคัญที่สุด ผลการจัดการศึกษา
จะเปนอยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยปจจัยหลายประการ
เชน ครู ผูบริหาร บุคลากรสนับสนุนภายในสถานศึกษา ชุมชน และผูปกครองนักเรียน เปนตน 1 การ
บริหารการศึกษาของผูบริหารตองบริหารคน บริหารงานในหนวยงาน และปจจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ให
สามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตเนื่องจาก
บุคคลในหนวยงานมีความแตกตางกัน ในดานอุปนิสัย เจตคติ หรือคุณลักษณะสวนตัว ผูบริหารจึงควร
สรางความสัมพันธกับบุคลากรในหนวยงาน ใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน โดยการใช
พลังอํานาจ (power) เปนเครื่องเกื้อกูลอยูเบื้องหลังพลังอํานาจ เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการ
บริหารงานดานตางๆ ใหเกิดประสิท ธิภ าพสูง สุด เชนการศึก ษาของ ยูเคิล (Yulk) ที่ไดทําการศึกษา
การรั บ รู ที่ มี ตอพฤติ ก รรมเชิ ง การเมืองในองคก ร โดยพบวา ผูบ ริหารมีค วามเชื่ อวา พฤติ ก รรมเชิ ง
การเมืองมีผลตอการตัดสินใจเรื่องเงินเดือน ผูบริหารมีความเชื่อวาการมีพฤติกรรมเชิงการเมืองอยูใน
กลุม ผูบริหารระดับสูง มากกวา ในระดับลา ง และพฤติก รรมเชิง การเมืองเปนเรื่องที่ไมยุติธ รรมขาด
หลักการของความมีเหตุมีผล และเปนสิ่งบั่นทอนทําลายองคกร แตก็ยอมรับวาผูบริหารที่จะประสบ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การศึกษาดวยตนเองหลักสูตรผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2545), 25.
1

3
ความสํ า เร็ จได นั้น จะต องมี ค วามเปนนั ก การเมืองที่ ดีตองมี พ ฤติก รรมเชิ ง การเมือง จึง จะสามารถ
กาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานได นอกจากนี้ ผูบริหารมีความเห็นวาพฤติกรรมเชิงการเมืองเปนสิ่ง
ที่ไมพึงปรารถนา แตก็เปนเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดตลอดชีวิตการทํางานอยูในองคการ 2 เชนเดียวกับ
สุ เทพ พงศ ศ รี วัฒน ได ใ ห ค วามเห็น วา ในความรูสึก ของคนทั่วไปมองภาพของการเมืองในแง ล บ
กลาวคือ เปนเรื่องการใชเลหเหลี่ยมกลโกงที่สกปรกเอาชนะกัน ใชวิธีลอบทําลายกันลับหลังอยางนา
รังเกียจและก็ยอมรับวาพฤติกรรมเชิงการเมืองเปนสิ่งไมถูกตองตามทํานองครองธรรมที่สงผลกระทบ
ตอทุกคนในองคการอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นแทนที่ผูนําจะปฏิเสธหรือพยายามที่จะขจัดพฤติกรรม
เชิงการเมืองใหหมดไป จึงควรที่จะศึกษาหาวิธีที่ไดผลในการใชพฤติกรรมเชิงการเมืองที่เกิดขึ้นใน
หนวยงานของตนใหเปนไปในแนวทางที่สรางสรรคแทน 3
ผูบริหารที่ดีนั้นยอมจะสรางบรรยากาศในองคกรใหดีอยูเสมอ ดังเชนวิโรจน สารรัตนะ
กลาวไววาแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศองคกร ยอมมีความสัมพันธกับแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะขององคกรในลักษณะของการตัดสินใจ ในลักษณะของการบริหารเพื่อความมี
ประสิทธิผลในลักษณะเสริมสรางกระบวนการกลุมและการติดตอสื่อสาร ในลักษณะของการแสดง
ภาวะผูนํา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามความ
ในมาตรา 52 กําหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยกํากับและ
ประสานงานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความ
พรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และใหมีการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเนื่อง 5
Gary A. Yukl, Leadership in Organizations, 5thed. (upper Saddle River, NJ: PrenticeHall Inc.,1998), 106.
3
สุเทพ พงศศรีวัฒน, อํานาจและการเมืองในองคการ, เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558, เขาถึง
ไดจาก http://suthep.crru.ac.th/mgnt18.doc.
4
วิโรจน สารรัตนะ, โรงเรียน: องคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน, 2544),
24.
5
กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545, เข าถึ งเมื่ อ 28 มกราคม 2558, เข าถึ งได จาก https://www.mwit.ac.th/~person/01Statutes/NationalEducation.pdf
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การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญของการเปนผูบริหารเพราะเปนบุคคลที่
เสริมสรางใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกิดขวัญและพลังสรางบรรยากาศที่จะรวมมือรวมใจในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความราบรื่นมีความรักความสามัคคี มีการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน และรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตาม
เปาหมายของหลักสูตร และเปนไปตามปรัชญาทางการศึกษาที่กําหนดไว สวนการใชอํานาจอยางไร
นั้น ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กลาววาสัดสวนในการใชอํานาจแตละดานของผูบริหารยอม
แตกต างกั นไปตามจุดเน นของผูบ ริหารแตล ะคน ซึ่ง นั่ นคื อพฤติ กรรมพื้นฐานในการพั ฒนาการใช
อํานาจใหสัมพันธกับความตั้งใจของคนอื่น ๆ ผูบริหารควบคุมการแปรผันไปและผสมผสานรูปแบบ
ของอํานาจ ยิ่งกวานั้น แนวทางที่ผูบริหารใชรูปแบบหนึ่งสามารถปดหรือเสริมประสิทธิภาพของอํานาจ
แบบอื่นได 6
การใชอํานาจในการบริหารจัดการเปนงานสําคัญที่จะชวยอํานวยใหคนทํางานอยางไดผล
และมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทํางานก็สะดวกราบรื่น โดยเฉพาะการรูจักใชคนใหเปนไปตาม
ความเหมาะสมในแตละสถานการณ (Put the Right Man on the Right Job) อาจกลาวไดวาเปนเรื่องของ
ความพยายามของผูบริหารที่จะใชทรัพยากรใหมีประโยชนมากที่สุด บรรลุวัตถุระสงคของหนวยงาน
หากผูบริหารหนวยงานใดขาดหลัก การอํานาจการบริหารที่ดีแลวบรรยากาศขององคก รนั้น ๆ ก็จะ
ติดขัดขาดความสามัคคี หรือถาใชในการกดขี่มากเกินไปจะทําใหบรรยากาศในการทํางานเสียหาย แต
ถ า ครู หรื อบุ ค ลากรภายในสถานศึก ษาไดรับ การตามใจมากเกินไป ครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
เหลานั้นก็จะขาดความรับผิดชอบ การดําเนินงานในโรงเรียนนั้นก็จะไมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว และมี
ครูจํานวนไมนอยรูสึกเบื่อหนายในอาชีพดวยเหตุผลของภาระงานหรือเหตุผลใดก็แลวแตยอมสงผลตอ
ความตั้งใจและทุมเทในการทําหนาที่ของตนเอง หากพิจารณาคําที่กลาววาประเทศที่มีความสามารถใน
การแขงขันสูงลวนมีระบบการศึกษาที่เขมแข็ง และในระบบที่เขมแข็งตางก็จะมีวิธีในการดูและวิชาชีพ
ครูเปนอยางดี 7 ในการทํางานผูบริหารควรมีความเปนกันเองกับครู และบุคลากรของสถานศึกษา อยา
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory Research
and Practice, 6thed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 224.
7
อมรวิชช นาครทรรพ, “วิกฤตคุณภาพการศึกษา: บทวิเคราะหเพื่อหาทางออก” (เอกสาร
ในการประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา เสนอที่หองแกรนดไดมอนด บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี
นนทบุร,ี 23-24 พฤศจิกายน 2550), 10.
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ใหครูคิดเอาเองวามีการวางตัวเปนเจานายกับลูกนอง หรือการไมยอมรับฟงความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา เรื่องพิจารณาความดีความชอบสวนมากก็จะในปรับคนใกลชิดหรือญาติของ
ตนเองหรือความไมเปนจากสภาพปญหาดังกลาว การพิจารณาการเลื่อนขั้นหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตางๆ ในโรงเรียนมักจะคํานึงถึงเฉพาะประโยชนของบุคคลในกลุมตน มีการเลนพรรคเลนพวก ไมยึด
หลักประโยชนสวนรวมของโรงเรียน 8 การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จ
ไดนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบของ “คน” เปนสําคัญ เพราะคนจะทําอะไรใหสําเร็จไดตามที่วางเปาหมาย
ไวตอมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองทํา
ปญหาของการวิจัย
การเมืองในสถานศึกษา เปนเรื่องการแขงขันของบุคคลในองคกร เพื่อนํามาซึ่งอํานาจและ
ผลประโยชน การทํางานเอาหนา การตั้งขอกลาวหาเพื่อทําลายชื่อเสียงและความเชื่อถือกัน การใชเลห
เหลี่ยมชั้นเชิงเพื่อเอาชนะคูแขง การแบงฝกแบงฝาย การแสวงหาความนิยมชมชอบใหคนอื่นเห็นดีเห็น
งามในสิ่งที่ตนเองทํา การชักจูงหวานลอมหรือแสวงหาพรรคพวกดวยวิธีการตาง ๆ เพราะการมีพวก
มากทําใหมีความหมายและมีคุณคา การมีพวกมากทําใหมีน้ําหนักในการตอรอง มีคนเกรงใจ เกรงบารมี
ยิ่งไปกวานั้น ในบรรยากาศของการเลนเกมทางการเมือง ผูเลนอาจแสดงทาทีบริสุทธิ์และจริงใจแบบ
มิตรแทตอกัน แตถาเมื่อใดที่อีกฝายเพลี่ยงพล้ําหรือมีจังหวะ ก็สามารถขจัดคูแขงใหออกไปนอกเสนทาง
เพื่อชวงชิงอํานาจและผลประโยชนที่ตนตองการไดทันที การมองการเมืองในสถานศึกษาตามแนวทาง
ทั่ว ๆ ไป ผูเกี่ยวของกับเหตุการณมักไดรับขอแนะนําใหเขาใจวา พฤติกรรมการเมืองที่เห็นและเปนไป
นั้นเปนเรื่องปกติธรรมดา เมื่อจะตองอยูรวมงานและเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ก็ตองเรียนรูและศึกษา
สภาพวัฒนธรรมและสังคมของสถานศึกษาใหถองแท เรียนรูที่จะปรับตัวและวางตนเองใหเหมาะสม
กลมกลืน ใชความสุภาพออนนอมทําตนใหเขากับคนงาย แตตลอดเวลาการทํางานจะตองรูจริง รูลึก
รูจักพัฒนา และปรับปรุง ตนเองอยูเสมอ งานที่ไ ดรับมอบหมายตองทําใหเต็มที่ ขยัน อดทน มุงมั่น
ซื่อสัตยสุจริต และรักษาผลประโยชนของสถานศึกษา แนวคิดทางวิชาการเกี่ยวกับพลังทางการเมืองใน
องคกร มีขอสันนิษฐาน (assumption) วา องคกรเปนการรวมตัวของกลุมบุคคลหลายฝกหลายฝาย ซึ่ง
จะแสวงหา ปกปองผลประโยชนและรักษาสถานภาพทางอํานาจของตนไว หากมีการจัดสรรแบงปน
กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา, รายงายการแบงกลุมยอยอภิปรายปญหา 1 หัวขอ
และปญหาถาม-ตอบจากที่ประชุม (กรุงเทพฯ: ประชาชนการพิมพ, 2527), 36.
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อํานาจในองคกรไมเทาเทียมกัน ก็จะมีผลตอการปฏิบัติที่ไรมนุษยธรรมตอกัน การใชพลังทางการเมือง
เพื่อการทําลายฝายตรงขาม อาจมีความรุนแรงไมยิ่งหยอนการเมืองในสังคมใหญ
กล า ทองขาว ได ก ล า วถึ ง สิ่ง ที่ผู บ ริหารสถานศึก ษาควรพิจ ารณาเกี่ ย วกับ การเมื องใน
สถานศึกษาวา มีประเด็นสําคัญอยู 4 ประการ คือ 1) การเมืองเปนเรื่องของการแสวงหาอํานาจที่มุง
ผลประโยชนสวนรวม 2) ความตองการทรัพยากรในทางเศรษฐกิจ ผลักดันใหบุคคลมีการแขงขันเพื่อ
การมีอํานาจ ผูบริหารหรือองคคณะบุคคลระดับสูงที่ไรอํานาจ ยอมไมอาจไดมาซึ่งทรัพยากรที่จําเปน
ดังนั้น ระบบความรวมมือทางการเมืองในกระบวนการใชอํานาจ มักเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดงายใน
สถานศึกษา 3) ความตองการมีอํานาจของบุคคลที่มาจากปจจัยอื่นๆ เชน หากเกณฑการประเมินผลงาน
มีความเปนอัตนัยสูง ยอมจะเปดชองใหมีการวิ่งเตนเขาหากลไกของอํานาจ หรือบุคลากรมีความคิดเห็น
แตกตางกันแลวนําไปสูความขัดแยง เพราะการมุงเอาชนะอีกฝายดวยการเขาถึง เพื่อโนมนาวผูมีอํานาจ
ใหสนับสนุนแนวคิด และตัดสินใจตามที่ตนตองการ หรือในกรณีที่สถานศึกษาตกอยูในภาวะผันผวน
เพราะมีแรงกดดันจากอํานาจภายนอก ที่จําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด อาจสงเสริม
ใหเกิดพฤติกรรมการเมืองได เนื่องจากบุคลากรเห็นวา ผลการเปลี่ยนแปลงอาจกระทบความมั่นคงของ
งาน ทําใหขาดความมั่นใจในงาน จึงหันมาแสดงพฤติกรรมเอาอกเอาใจผูมีอํานาจ และ 4) กิจกรรมการ
เพิ่มพลังอํานาจในการแขงขัน เพื่อใหไดอํานาจในบางลักษณะ เชน ผูบริหารสงเสริมการจัดกิจกรรม
พั ฒ นาทั ก ษะการสอนของครู การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจการทํ า งานของบุ ค ลากร
(Empowerment) การเพิ่มพูนทัก ษะการวิจัยชั้นเรียน เพื่อใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางการวิจัย
(Expert power) แต เ งื่ อ นไขทางการเมื อ งอาจก อ ตั ว ขึ้ น เมื่ อ มี ก รณี ผู บ ริ ห ารมอบรางวั ล แก
ผูใตบังคับบัญชาที่จงรักภักดีตอตน เชน ใหทุนเรียนตอ โดยมิไดพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน เพราะ
เห็นวาสถานศึกษามิไดกําหนดโครงสราง หรือแนวปฏิบัติที่เปนขอตกลงในเรื่องนี้ไว เปนตน 9
นอกจากนี้ กลา ทองขาว ไดเพิ่มเติมถึงปญหาที่เกิดจากการใชอํานาจทางการเมืองวามีอีก
หลายประการ เชน เมื่อเกิดวิกฤตขาดแคลนทรัพยากร สถานศึกษาไดรับการจัดสรรมา แตไมชัดเจนวา
หนวยงานใดคือผูมีสิทธิในทรัพยากรนั้น อาจสงเสริมใหมีการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อแขงขันกันเอง
ระหวางหนวยงาน หรือในกรณีที่สถานศึกษาตองตัดสินเกี่ยวกับกลยุทธในการพัฒนาระยะยาว ภายใต
สถานการณที่มีความไมแนนอนสูง ผูบริหารอาจใชอํานาจทางการเมืองเพื่อใหการตัดสินใจลุลวงไปได
กลา ทองขาว, การเมืองในสถานศึกษา, เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก
http://www.dpu.ac.th/ces/download.php?filename=1394269911.pdf
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7
ในทํานองเดียวกัน ภายใตความคลุมเครือซับซอนของเทคโนโลยีทางการบริหารสถานศึกษา กับสภาพ
สับสนวุนวายของปจจัยแวดลอมภายนอก อาจสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเมืองขึ้นไดหลายลักษณะ
ภายในสถานศึกษา 10
จากสภาพการณ ดั ง กลา ว ผูวิจัย จึ ง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาปจจัย ในการบริ หารจัดการ
การเมื องในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อเปนแนวทางในการเตรีย มความพรอมสํา หรับ ผูที่จะดํา รง
ตํา แหนง ผู บ ริหารสถานศึ กษาใหมและเปนแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนมัธยมศึก ษาใหมีประสิท ธิภาพ ซึ่ง สงผลใหบรรยากาศในการทํางานของบุคลากรทุก คนมี
ประสิทธิภาพจนสามารถพัฒนาใหเปนโรงเรียนมัธยมระดับสากลในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. เพื่อทราบแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขอคําถามของการวิจัย
1. ปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนอยางไร
2. แนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสม เปนอยางไร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนพหุองคประกอบ
2. แนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสม เปนพหุวิธี
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
แนวคิดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้

กลา ทองขาว, การเมืองในสถานศึกษา, เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก
http://www.dpu.ac.th/ces/download.php?filename=1394269911.pdf
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8
สมยศ นาวีการ กลาวไววา การเมืองในองคการคือการแสวงหาการคุมครองและการใช
อํานาจเพื่อที่จะเพิ่มพูน หรือปองกันผลประโยชนสวนตัวของบุคคลหรือกลุมที่เปาหมายของพวกเขา
อาจจะเกี่ยวกันหรือไมเกี่ยวกันโดยตรงกับเปาหมายขององคการ การกระทําทางการเมืองอาจจะถูก
กระทํ า โดยพนั ก งานขององคก ารหรือกลุม ที่ไ มเปนทางการและผูบ ริหารแตละคนที่ใ ชอํา นาจตาม
กฎหมาย และแหลงที่มาของอํานาจอยางอื่นของพวกเขา 11
ฉันทนา จันทรบรรจง ไดเพิ่มเติมไววา การเมืองในองคการ คือ การกระทําตางๆ ที่ไมไดถูก
รับรองหรือถูกอนุมัติอยางเปนทางการ ไมใชการกระทําที่ตอบสนองวัตถุประสงคขององคการ แตเปนการ
กระทําที่บุคคลในองคกรนํามาใช เพื่อผลักดันใหผูอื่นทําบางสิ่งบางอยางใหบรรลุเปาหมายสวนตัวของเขา
เอง ตั วอย างเช น ครู คนหนึ่ งต องการไดเลื่ อนขั้นกรณี พิเศษ โดยที่ ตนเองปฏิ บัติ งานไม ถึงระดั บเกณฑ
มาตรฐานที่จะไดรับ ครูคนนั้นไมสามารถตอสูเพื่อใหไดเลื่อนขั้นกรณีพิเศษไดดวยหลักการที่โรงเรียนได
กําหนดไว จึงใชอิทธิพลจากการที่ตนมีญาติสนิทเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของอาจารยใหสนับสนุนตัวเขา
จนกระทั่งไดเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ ลักษณะดังกลาวนี้ เรียกวาเปนการเมืองในองคการรูปแบบหนึ่ง12
เนซีวิส (Knezevich) มีความเห็นวา อํานาจ คือ การเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากร
ทั้ง หลาย ไม วา จะเป นทรั พ ยากรทางกายภาพ บุ ค คล เศรษฐกิจ สัง คมหรือทางจิตวิท ยา ซึ่ง เป น ที่
ตองการของบุคคลอื่น ดังนั้นบุคคลที่เจาของทรัพยากร จึงเปนผูมีอํานาจเหนือคนอื่นๆ 13
วอเรน (Warren) ใหความหมายของอํานาจวา คือ ความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือการ
ตัดสินใจ สามารถคุมชะตาชีวิตของคนอื่น ๆ ได ดวยการบังคับหรือแสดงใหเห็นวาการใชอํานาจนั้น
กระทําโดยสมเหตุสมผล 14

11

2540), 260.

สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 3 ( กรุงเทพฯ: ดอกหญา,

ฉันทนา จันทรบรรจง, จิตวิทยาการบริหาร (พิษณุโลก: ตระกูลไทย, 2545), 97.
13
Stephen J. Knezevich, Administration In Public Education (New York: Horper& Row,
12

1969), 44.

14

239.

Carol A.Warren, Sociology: Change and Continuity (IIinois: The Dorsey Press, 1977),

9
นอรด (Nord) ไดกลาวถึงความหมายของอํานาจวา หมายถึง ความสามารถในการใช
อิทธิพลจัดการกับพลังงานและทรัพยากรที่มีอยู ใหบรรลุเปาหมายเฉพาะอยางซึ่งอาจขัดตอเปาหมาย
อื่นๆ การใชอํานาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแยงซึ่งกันและกันหรือขัดแยงเพียงบางสวนในเปาหมายนั้น 15
รอบบินส (Robbins) ไดใหความหมายไววา อํานาจ หมายถึง ความสามารถที่จะควบคุม หรือ
มีผลตอบางสิ่งบางอยางมี่มีคุณคาตอคนอื่นๆ การใชอํานาจจึงตองมีบุคคลอยางนอยสองคน คือ ผูใชอํานาจ
และผูยอมตามอํานาจ อํานาจคือสิ่งที่มีอยูแตอาจจะใชหรือไมใชก็ได ซึ่งสามารถมองไดในแงที่วา อํานาจ
เปนความสามารถ (capacity) หรือ ศักยภาพ (potentiality)16
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลประโยชนขององคกร ไววา องคกร
ที่อยูในระบบเป ดจํา เปนต องสร างความสมดุลระหวา งผลประโยชนขององคก ร ผลประโยชน ข อง
ประชาชน และผลประโยชนของสังคมโดยรวมดวย โดยผลประโยชนทั้งสามนี้ควรไปดวยกัน 17
ธวัช บุณยมณี ไดกลาวไววา ภาวะผูนําเปนการปฏิบัติระหวางบุคคล โดยบุคคลที่เปนผูนํา
จะใชอิทธิพลหรือการดลบันดาลใจใหบุคคลอื่นหรือกลุมปฏิบัติตามเปาหมายที่ผูนํากลุมหรือองคการ
กําหนดไว ผูนําและผูบริหารอาจจะเปนบุคคลเดียวกันหรือไมใชบุคคลเดียวกันก็ได ผูนําอาจจะไมใชผู
ดํารงตําแหนงทางการบริหาร ผูบริหารอาจจะไมใชผูนํา แตผูบริหารควรจะมีภาวะผูนํา 18
ความเห็นของจาค็อบเซน ลองดอน และเวทแมน (Jacobson, Longdon and Weigman)
กลาววา โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคม และเปนองคกรหนึ่งในระบบบริหารการศึกษา มีการจัดการ มี

Walter R. Nord, “Dreams of Humanization and the Realities of Power,” Academy of
Management Review (July 1978), 675.
16
Stephen P. Robbins, Organization Behavior (Englewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall, 1979), 263.
17
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ทฤษฎีองคการสมัยใหม (กรุงเทพฯ: แซท โฟร พริ้นติ้ง, 2554),
236.
18
ธวัช บุณยมณี, ภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2550), 135160.
15

10
การบริหารงานอยางมีขั้นตอน โดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่รวมกันแลวแบงหนาที่ใหบังเกิดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค เพื่อมุงสรางคนใหมีประสิทธิภาพและเปนพลเมืองดีของสังคม 19
นอกจากนั้น บิดเวล (Bidwell) ไดกลาววา โรงเรียนยังเปนระบบสังคมรูปนัยที่จะตองจัด
ความสัมพันธภายนอกกับภายในใหสอดคลองกับเงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของสังคม กลาวคือ
ระบบของโรงเรียนจะมั่นคงตอเมื่อผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับ และสอดคลองกับความตองการของสังคม 20
จากแนวคิดทั้งหมดดังกลาว รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการเมืองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา และขอมูลจากการที่ไปสัมภาษณความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญมา ผูวิจัยสามารถ
สรุปเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ดังแผนภูมิตอไปนี้

Paul B. Jacobson, James D. Logsdon, and Robert R. Weigman, The Principalship :
New Perspetives (Englewood Cliffs New Jersey: Prentice-Hall, 1973), 132-141.
20
Charles E. Bidwell, The School as a Formal Organization in James G. March, ed.,
Handbook of Organization (Chicago: Rand Mcnally, 1965), 972-1002.
19
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่ อ ให เ ข า ใจความหมายเฉพาะของศั พ ท ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ได นิ ย าม
ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้
การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายที่สมาชิกไดแสดงออก
ในการแสวงหาการใชอํานาจ การบริหาร และการไดมาซึ่งผลประโยชน โดยมีการผสมผสานอยางลง
ตัวระหวางการใชอํานาจของผูบริหารกับผลประโยชนที่จะไดรับของผูบริหารและองคกร เพื่อใหตน
หรือกลุมไดรับตามที่ตองการภายใตสถานการณที่มีความขัดแยงและมีความไมแนนอน
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา หมายถึ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 โดยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากงานเอกสารตํารา วารสารตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
และงานวิ จัย ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ รวมถึง การคนควา ขอมูล ผา นทางอินเทอรเน็ต ซึ่ ง
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การเมืองในองคกร การใชอํานาของ
ผูบริหารและผลประโยชน ภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยมี
เนื้อหารายละเอียดในแตละหัวขอดังตอไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองในองคกร
นักวิชาการหลายทานทั้งในประเทศและตางประเทศไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองใน
องคกรไวหลายประเด็น โดยแยกเปนหัวขอ ดังนี้
ความหมายการเมืองในองคกร
เพฟฟอร (Pfeffer) กลาววา การเมืองในองคการ (organizational politics) หมายถึง
กิจกรรมทั้งหลายที่สมาชิกแสดงออกในการแสวงหาการสนับสนุน การใชอํานาจ และการไดมาซึ่ง
ทรั พ ยากร เพื่อให ตนหรื อกลุม ได รับตามที่ตองการ ภายใตส ถานการณที่ขัดแยงและมีความไม
แนนอนสูง ดังนั้นพฤติกรรมดังกลาวที่บุคคลแสดงออกจึงเปนพฤติกรรมเชิงการเมือง (political
behavior) ซึ่งตองใชอํานาจหรือความพยายามเพื่อการบรรลุเปาหมายที่เปนประโยชนแกฝายตน 1
สร อยตระกู ล อรรถมานะ กลา วว า การเมือง หมายถึ ง ใครไดอะไร เมื่อ ไร และ
อย า งไร ซึ่ งเป นเรื่ องของการจั ดสรรปนสวนทรัพ ยากรที่มีอยูอยางจํา กัด ดังนั้นจึงอาจพิจารณา
การเมืองในแงของความขัดแยงได ไมวาจะเปนความขัดแยงในแงความคิด และโดยเฉพาะความ
ขัดแยงในแงผลประโยชน ซึ่งเปนความพยายามที่จะแยงชิงหรือตอสูเพื่อที่จะไดมาซึ่งผลประโยชน
ดังกลาว และหากเปนไปตามกฎหมาย ศีลธรรมที่ดี แตในขณะเดียวกันก็มีหลายคนไดใชวิธีการอื่นๆ
ในทางลบ เพื่อที่จะแยงชิงผลประโยชนหรือทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดนี้อันเปนผลทําใหเกิดทัศนะ

1

Jeffrey Pfeffer, Power in organizations (Michigan: Pitman Pub., 1981), 7.
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ตอการเมืองในแงลบและเห็นวาการเมืองเปนเรื่องสกปรก ไดแก การใชกลยุทธ กุศโลบาย การขู
บังคับ การหักหลังกัน เปนตน 2
สมยศ นาวีการ กลาววา การเมืองในองคการ คือ การแสวงหาการคุมครองและการ
ใชอํานาจเพื่อที่จะเพิ่มพูน หรือปองกันผลประโยชนสวนตัวของบุคคลหรือกลุมที่เปาหมายของพวก
เขาอาจจะเกี่ยวกันหรือไมเกี่ยวกันโดยตรงกับเปาหมายขององคการ การกระทําทางการเมืองอาจจะ
ถูกกระทําโดยพนักงานขององคการหรือกลุมที่ไมเปนทางการและผูบริหารแตละคนที่ใชอํานาจตาม
กฎหมาย และแหลงที่มาของอํานาจอยางอื่นของพวกเขา 3
ฉั น ทนา จั น ทร บ รรจง กล า วว า การเมื อ งในองค ก าร ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว า
“organizational politics” หมายถึงการกระทําตาง ๆ ที่ไมไดถูกรับรองหรือถูกอนุมัติอยางเปน
ทางการ ไมใ ชก ารกระทําที่ตอบสนองวัตถุป ระสงคข ององคก าร แตเปนการกระทําที่บุค คลใน
องค ก รนํ า มาใช เพื่ อผลั ก ดั น ให ผู อื่น ทํ า บางสิ่ ง บางอย า งให บ รรลุเ ป า หมายส วนตั วของเขาเอง
ตัวอยางเชน ครูคนหนึ่งตองการไดเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ โดยที่ตนเองปฏิบัติงานไมถึงระดับเกณฑ
มาตรฐานที่จะไดรับ ครูคนนั้นไมสามารถตอสูเพื่อใหไดเลื่อนขั้นกรณีพิเศษไดดวยหลักการที่
โรงเรียนไดกําหนดไว จึงใชอิทธิพลจากการที่ตนมีญาติสนิทเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของอาจารย
ใหสนับสนุนตัวเขาจนกระทั่งไดเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ ลักษณะดังกลาวนี้ เรียกวาเปนการเมืองใน
องคการรูปแบบหนึ่ง 4
วิภาส ทองสุทธิ์ กลาววา การเมืองในองคการมุงเนนถึงการใชอํานาจที่มีอิทธิพลและ
สง ผลกระทบต อการตั ดสินใจในองคก ารหรืออิท ธิพ ลที่มีตอพฤติก รรมของสมาชิก ในองคก าร
รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ไมไดอยูภายใตเงื่อนไขขอบังคับตามบทบาทหนาที่เปนทางการของ
บุคคลใดก็ตามในองคการ แตอิทธิพลหรือความพยายามที่จะสรางอิทธิพลขึ้นมานั้นมีผลตอการ
กระจายความไดเปรียบหรือความเสียเปรียบแกสมาชิกในองคการ 5

สรอยตระกูล อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ ทฤษฎีและการประยุกต, พิมพครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 244.
3
สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ดอกหญา,
2540), 260.
4
ฉันทนา จันทรบรรจง, จิตวิทยาการบริหาร (พิษณุโลก: ตระกูลไทย, 2545), 97.
5
วิภาส ทองสุทธิ์, พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ: อินทภาษ, 2552), 365.
2
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ประเด็น คือ 6

สุ เทพ พงศ ศ รี วัฒน ไดส รุป ความหมายของพฤติก รรมเชิง การเมืองที่มีลัก ษณะ 3

1. เปนพฤติกรรมที่อยูนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระบบอํานาจที่ยอมรับกัน
ตามปกติขององคการ
2. เป นพฤติ ก รรมที่ แสดงออกมาเพื่อประโยชนสวนตัวหรือหนวยงานตน โดยไม
คํานึงถึงความชอบธรรมที่คนอื่นหรือหนวยงานอื่นพึงไดรับ
3. เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นดวยความตั้งใจและจงใจใชเพื่อแสวงหาอํานาจหรือการ
รักษาอํานาจของตน
สาเหตุการเกิดการเมืองในองคกร
เครทเนอร และคินิคกิ (Kreitner and Kinicki) กลาววา การเมืองในองคการเกิดจาก
สาเหตุหลัก 5 ประการดวยกัน คือ7
1. เปาหมายขององคการที่ไมชัดเจน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่คลุมเครือ
3. กระบวนการตัดสินใจที่บกพรอง
4. การแขงขันอยางรุนแรงระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมภายในองคการ
5. การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคการ
ดิวบริน (Dubrin) ใหความเห็นวา ความตองการมีอํานาจของแตละคนมาจากเหตุผลที่
แตกตางกัน ซึ่งนําไปสูการมีพฤติกรรมเชิงการเมืองขึ้นในองคการสรุปได 6 สาเหตุ ดังนี้ 8
1. การมีโครงสรางแบบปรามิดขององคการ (pyramid-shaped organization) ทําใหเกิด
สายงานที่มีอํานาจในการบังคับบัญชา ลดหลั่นลงไปตามลําดับขั้น โดยผูมีอํานาจมากที่สุดจะอยูที่
ยอดของปรามิด ในขณะที่ผูอยูฐานลางสุดจะมีอํานาจนอยสุด โครงสรางแบบปรามิดขององคการ
สุเทพ พงศศรีวัฒน, อํานาจและการเมืองในองคการ, เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558.
เขาถึงไดจาก http://suthep.crru.ac.th/mgnt18.doc.
7
Robert Kreitner and Angelo Kinicki, Organizational behavior, 6th ed. (Boston:
McGraw Hill,Irwin, 2004), 575.
8
Andrew J. Dubrin, Leadership Research Findings, Practice, and Skills, 2nd ed.
(Boston: Houghton Mifflin, 1998), 218.
6
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จึงเปนโครงสรางที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองสูง เนื่องจากทุกคนที่อยูระดับลางตางมุงหวังที่
จะไตเตาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงการมีอํานาจที่มากขึ้นในการตัดสินใจตาง ๆ ที่สงผลกระทบ
ตอคนอื่นกว า งขวางขึ้ น และสามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดม ากขึ้น การกา วสู
ตําแหนงที่มีอํานาจสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหคนเหลานี้หันมาใชพฤติก รรมเชิงการเมืองมากขึ้น
นอกจากนี้โครงสรางแบบปรามิดยังทําใหเกิดการยื้อแยงทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูจํากัดจึงเกิดการใช
พฤติกรรมเชิงการเมืองเพื่อใหคนที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรดังกลาวหันมาใหการ
สนับสนุนตน อยางไรก็ตามแมแนวโนมปจจุบันจะเนนการจัดโครงสรางองคการแบบแนวนอน
หรือแบบทีมงาน ตลอดจนมีการกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจลงสูระดับลางมาก
ขึ้น แตคนสวนมากยังคงพึงพอใจในการแสวงหาอํานาจที่ติดมากับตําแหนงทางการอยูเชนเดิม การ
ใชพฤติกรรมเชิงการเมืองในกรณีนี้จึงยังไมหมดไป
2. การใชเกณฑมาตรฐานแบบอัตนัยในการประเมินผลงาน (subjective standard
performance) การใชวิธีการแบบอัตนัยมีโอกาสใหเกิดการใชความรูสึกและอคติสวนตัวของผู
ประเมินเขาไปเกี่ยวของไดงาย ทําใหสูญเสียความยุติธรรมไดเพราะขาดระบบที่แนนอนชัดเจน จึง
กลายเป นจุ ดออนทํา ให คนที่ ตองการไดรับความดีค วามชอบพิเศษ หรือตองการใหผลประเมิ น
ออกมาดี เพื่อจะไดเลื่อนยศตําแหนงที่สูงขึ้น หันมาใชพฤติกรรมเชิงการเมืองดวยการเอาใจหรือ
ประจบสอพลอคนประเมินเพื่อใหตนไดตามที่ตองการ
3. สภาพแวดล อ มที่ ข าดความแน น อนและมี ค วามผั น ผวนสู ง (environmental
uncertainty and turbuleance) คนที่ทํางานอยูในองคการที่กําลังอยูในภาวะขาดความมั่นคง และมี
การเปลี่ยนแปลงสูงจะพลอยรูสึกขาดความมั่นใจตองานและองคการไปดวย และเพื่อความอยูรอด
ถาหากเกิดความจําเปนตองลดขนาดขององคก ารใหเล็กลง (downsizing) คนเหลานี้จึง หันมาใช
พฤติกรรมเชิงการเมือง เชน การเอาใจเพื่อใหไดใกลชิดและเกิดเปนคนพิเศษหรือเปน “คนวงใน”
ของนาย โดยหวังวาหากมีการปรับลดพนักงาน ตนจะมีความปลอดภัยไดรับการคุมครองพิเศษจาก
อํานาจตัดสินใจของนาย
4. การรูสึกขาดความมั่นคงดานอารมณ (emotional insecurity) คนประเภทที่ไร
ความรูความสามารถในงานหรือตําแหนงที่ทํามักจะขาดความมั่นใจในตนเอง จึงแสดงพฤติกรรม
เชิงการเมืองออกมาดวยการคอยประจบเอาใจนาย เพื่อใหนายเกิดความรักความเมตตาแกตน ชวยให
ตนรูสึกวามีความมั่นคงปลอดภัยขึ้น เพราะมีนายคอยปกปองคุมครอง ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะ
ของคนที่ขาดความมั่นคงดานอารมณ
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5. ความตองการมีอํานาจบังคับคนอื่นในแงไมดี (machiavellian tendencies) คน
ประเภทนี้จะใชพฤติกรรมเชิงการเมืองเพื่อแสดงวามีอํานาจหรือเพื่อบีบบังคับใหคนอื่นทําในสิ่งที่
เปนความตองการหรือใหประโยชนแกตนโดยไมคํานึงวาสิ่งนั้นถูกตองหรือไม
6. ความขัดแยงในเรื่องสําคัญ (disagreement over major issues) การมุงใหความคิด
หรือความตองการของตนชนะคูกรณีที่ขัดแยงกันในประเด็นดังกลาวทําใหเกิดการใชพฤติกรรม
ตางๆ เชิงการเมืองขึ้น เพื่อโนมนาวใจใหผูมีอํานาจตัดสินหันมาสนับสนุนตนใหบรรลุผลตามที่
ตองการ
ไมส (Miles) กลาววา การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเมืองในองคการไดบงชี้ถึงประเด็น
หลายประเด็นที่มีลักษณะทางการเมืองมากกวาที่จะใชเหตุผล ซึ่งสรุปไดดังนี้ 9
1. การมีทรัพยากรที่จํากัด ปรากฏการณสัมพันธภาพระหวางการเมืองและทรัพยากรที่
หายาก และการเมืองมักจะเขามาเกี่ยวของเมื่อปรากฏความสับสนของทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม หรือ
ทรัพยากรที่ไมมีผูใดครอบครอง
2. การวิ นิจ ฉั ย สั่ ง การ การวิ นิจ ฉั ย สั่ ง การที่ ไ ม ไ ดรั บ การยอมรับ จากผูอื่ น หรื อการ
ตัดสินใจที่ไมแนนอน การตัดสินใจที่ใชกลยุทธระยะยาวจะนําไปสูความเปนการเมืองมากกวาการ
วินิจฉัยสั่งการที่มีในทุก ๆ วัน หรือการวินิจฉัยสั่งการประจําวัน
3. เป า หมาย ยิ่ ง เป า หมายมี ค วามคลอบคลุ ม ไม ชั ด แจ ง และสลั บ ซั บ ซ อ นเพี ย งใด
การเมืองยิ่งจะมีมากขึ้นเทานั้น
4. การเมืองและเทคโนโลยีภายนอก โดยทั่วไป ยิ่งเทคโนโลยีภายในองคการมีความ
สลั บ ซั บ ซ อ นเพี ย งใด การเมื อ งก็ จ ะมี ม ากเพี ย งนั้ น และเป น ความจริ ง เช น กั น กั บ องค ก ารซึ่ ง
ดําเนินการในสภาพแวดลอมภายนอกที่ยุงเหยิงโกลาหล
5. การเปลี่ยนแปลง ความพยายามในการจัดองคการเสียใหมหรือการพัฒนาองคการ
และการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดเตรียมการมากอนเหลานี้จะนํามาซึ่งพลังจากภายนอกซึ่งทําใหเกิด
ลักษณะการเมืองอยางมาก
เพฟเฟอร (Pfeffer) ระบุวา เงื่อนไขที่กอใหเกิดการเมืองในองคการ ประกอบดวย 10
1. ความขัดแยงเนื่องมาจากการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทรัพยากรหายากหรือขาดแคลน
และความหลากหลายหรือความแตกตางในเรื่องของเปาหมายที่ไมมีความสอดคลองกันตลอดจน
Robert H. Miles, “Reviewed Work: Macro Organizational Behavior,” The
Academy of Management Review 5, 4 (October 1980): 613-615.
10
Jeffrey Pfeffer, Power in organizations (Michigan: Pitman Pub., 1981), 7.
9
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ความเชื่อในเทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยความขัดแยง ถือเปนตัวขับเคลื่อนพื้นฐานในการกอใหเกิด
การเมืองในองคการ เพราะในสภาวการณที่เปาหมายขององคการไมชัดเจน ทรัพยากรมีอยูอยาง
จํากัด การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงขององคการ จะ
กอใหเกิดความไมแนนอน อันเปนตนเหตุของการเมืองในองคการได
2. ความสํ า คั ญ ของประเด็ น การตั ดสิ นใจ หากประเด็ นความขั ดแย ง ดั ง กลา วไม มี
ความสําคัญมากนัก ยอมไมมีคนตองการใชอํานาจในการแกไขปญหา แตหากความขัดแยงนั้นเปน
ประเด็นที่สําคัญยอมมีการใชอํานาจในองคการมากอันสงผลตอการเกิดการเมืองในองคการนั่นเอง
3. การกระจายอํานาจขององคการหากองคการมีการรวมอํานาจสูง ผูบริหารมักจะใช
อํานาจโดยอิงตามเกณฑหรือคานิยมของตนเองเปนหลัก
วิภาส ทองสุทธิ์ กลาววา โดยทั่วไปการรับรูทางการเมืองของบุคคลแตละกลุมใน
องคการอาจจะมีระดับที่ไมเทากัน เพราะในบางองคการจะพบวามีการเลนเกมการเมืองระหวาง
สมาชิกในระดับที่สูง แตในอีกองคการอาจมีสิ่งเหลานี้อยูเพียงเล็กนอย มีงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเมืองในองคการที่ระบุถึงปจจัยที่เปนสาเหตุของความแตกตางนี้ เชน คุณลักษณะสวนบุคคล
คุณภาพเฉพาะบุคคลที่องคการวาจางเขาเปนพนักงานในองคการ วัฒนธรรมองคการหรือปจจัยของ
สภาพแวดล อมภายในองค การ แสดงถึง อิท ธิพลของปจจัย สวนบุคคลและปจจัย ที่เกี่ย วของกับ
องคการที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมทางการเมืองในองคการทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุมใน
องคการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 11
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จากตารางการวิ เคราะหสาเหตุการเกิดการเมืองในองคการของ Andrew J. Dubrin,
Krektner and Kinicki, Greenberg and baron, Robert H. Miles และ Pfeffer พบวา ประเด็นของการ
เกิดการเมืองในองคการมีประเด็นที่ตรงกันมากที่สุด คือ สาเหตุจากทรัพยากรและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยมีประเด็นอื่นที่เปนสาเหตุการเกิดการเมืองในสถานศึกษา ดังนี้คือ
1. สาเหตุ จ ากการมี โ ครงสร า งแบบป ร ามิ ด ของสถานศึ ก ษา คื อ โครงสร า งของ
สถานศึกษาที่มีสายงานที่มีอํานาจในการบังคับบัญชา ลดหลั่นลงไปตามลําดับขั้น โดยผูมีอํานาจ
มากที่สุดจะอยูที่ย อดของปรามิด ในขณะที่ผูอยูฐานลางสุดจะมีอํา นาจนอยสุด โครงสรางแบบ
ปรามิดขององคการจึงเปนโครงสรางที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองสูง เนื่องจากทุกคนที่อยู
ระดับลางตางมุงหวังที่จะไตเตาสูตําแหนงที่สูงขึ้น คือการมีอํานาจที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตนเองไดมากขึ้น
2. สาเหตุจากทรัพยากรในสถานศึกษา คือ การเมืองในองคการของสถานศึกษาที่เกิด
จากความขาดแคลน ผันผวน และมีจํากัดของทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เชน
เงิน และบุคลากร เปนตน
3. สาเหตุ จ ากภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คื อ การเมื อ งในองค ก ารของ
สถานศึกษาที่เกิดจากภาวะผูนําของผูบริหาร เชน ความไมยุติธรรมในการประเมินการปฏิบัติงาน
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดสินใจที่ไมแนนอน การบริหารงานไมเปนที่ยอมรับของบุคลากร
เปนตน
4. สาเหตุ จ ากความไม แ น น อนของสถานศึ ก ษา คื อ การเมื อ งในองค ก ารของ
สถานศึกษาที่เกิดจากความไมแนนอนหรือการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การเปลี่ยนหนาที่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ การคัดเลือกบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน มีการโยกยายผูบริหาร
และบุคลากรบอยครั้ง และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานในองคการ เปนตน
5. สาเหตุ จ ากสิ่ ง แวดล อมภายนอกของสถานศึก ษา คือ การเมือ งในองค ก ารของ
สถานศึกษาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอก เชน อิทธิพลจากชุมชนที่สงผลตอการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา หนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียกับบุคลากรบางกลุมในสถานศึกษา
การเมืองในสถานศึกษา
การเมืองในสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
ดําเนินกิจกรรม เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ และใชอํานาจในการจัดการทรัพยากรและผลประโยชน
เพื่ อ ตนหรื อ กลุ ม ตน เป น กิ จ กรรมที่ อ ยู น อกเหนื อ ระบบอํ า นาจที่ ย อมรั บ กั น ตามปกติ ข อง
กระบวนการดําเนินงานในสถานศึกษา ลักษณะปรากฏการณของกิจกรรมอาจดําเนินไปภายใต
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ความขัดแยง และอาจสะทอนใหเห็นชัดเจนหรืออําพราง แตจะสงผลกระทบตอบรรยากาศ หรือ
แบบแผนการปฏิบัติงาน และความรูสึกของบุคลากรในสถานศึกษาทั้งในทางบวกและลบ 12 ดังนั้น
พฤติ ก รรมทางการเมื อ งของบุ ค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษาจึ ง ถื อไดว า เป นองค ก ารที่ มี
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ดังความคิดเห็นของนักวิชาการ
ตอไปนี้ที่ไดกลาวถึงพฤติกรรมเชิงการเมืองของการศึกษาไว ดังนี้
สมหมาย ปาริจฉัตต กลาววา ประเด็นที่ทําใหวิชาชีพครูมีปญหา คือ ธรรมาภิบาลใน
วงการครู เพราะขณะนี้มีปญหาการเมืองในระบบราชการครูที่ไมเกิดการกระจายอํานาจที่แทจริง
โรงเรียนตางๆ ยังไมมีความเปนอิสระ ในขณะที่เขตการศึกษาตางๆ ยังไมสามารถเขาถึงการพัฒนา
โรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งปญหาการเมืองในองคการในวงการครู มีสาเหตุมาจากโครงสรางในวงราชการ
ครู การบริหารจัดการผลประโยชน คาตอบแทนที่ใชระบบการเลือกตัวแทนเปนผูบริหารในองคกร
ยอยตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการเมืองในวงการครู กลุมใดที่มีจํานวนมากก็จะไดรับผลประโยชนมาก 13
วิ ชั ย ตั น สิ ริ กล า วว า ในแวดวงการศึ ก ษานั้ น วิ ช าชี พ พื้ น ฐานทางการศึ ก ษานั้ น
ประกอบด วยวิ ชา ปรั ช ญา สั ง คมวิทยา และจิตวิทยา ซึ่งเปรีย บเสมือนเปนเสาหลัก ของการจัด
การศึกษา แตปญหาของการจัดการศึกษาทุกยุคทุกสมัย และมักจะหลีกเลี่ยงไมได คือปญหาทาง
การเมือง แตศาสตรการเมืองนั้นมีการศึกษากันนอยมากในแวดวงการศึกษา จึงไมนาแปลกใจที่การ
พัฒนาการศึกษา หรือแมแตการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน จึงสะดุดลงเพราะปญหาการเมือง อาจ
กล า วเป น หลั ก การทั่ ว ไปได ว า การเมื อ งเป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย สํ า หรั บ
สั ง คมไทยการแบ ง ขั้ ว การเมื อ งเรื่อ งการศึ ก ษาอาจไม ชัด เจนหรื อแผว เบามาก แตก ารเมื องดั ง
กลาวคือการเมืองเรื่องอํานาจ และผลประโยชน มิใชลัทธิ อุดมการณ และการเมืองในความหมาย
ดังกลาวแทรกซอนมาในแวดวงการศึกษาตั้งแตสมัยแรกเริ่มของการศึกษาไทยตามแผนใหม จากรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน 14

กลา ทองขาว, การเมืองในสถานศึกษา, เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก
http://www.dpu.ac.th/ces/download.php?filename=1394269911.pdf
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สมหมาย ปาริ จ ฉัต ต , “สื่ อจวกการเมือ งในองคก รครู ตน เหตุป ฏิรู ป การศึก ษา
ลมเหลว,” มติชนรายวัน (25 มกราคม 2549): 12.
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วิชัย ตันสิริ, “การเมือง เรื่องการปฏิรูปการศึก ษา,” มติชนรายวัน (25 มกราคม
2549): 7.
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นอกจากนี้ กล า ทองขาว ไดเสนอประเด็นเกี่ย วกับ การเมืองในสถานศึก ษาที่ค วร
พิจารณาไว 4 ประการดวยกัน ดังนี้ 15
ประการที่หนึ่ง ที่ วา การเมืองเปนเรื่องของการแสวงหาอํา นาจ ฐานอํา นาจใน
สถานศึกษานาจะมีที่มาจาก 2 แหลง คือ (1) อํานาจหนาที่(authority) เปนอํานาจที่เกิดจากสิทธิของ
ตําแหนง เชน อํานาจของผูอานวยการ คณบดี อธิการบดี คณะกรรมการ อนุกรรมการ ซึ่งเปน
อํานาจตามกฎหมาย เปนอํานาจที่มุงผลประโยชนรวมของสวนรวม วิธีการพื้นฐานของการใช
อํานาจคือ การยินยอม การยอมให หรือ การเชื่อฟง ผูใชอํานาจนี้คือ ผูบริหาร คณะกรรมการ หรือ
อาจเรียกเปนอยางอื่นตามกฎ กติกา หรือขอบังคับของสถานศึกษา ผูมีอํานาจและหนาที่ดังกลาว จะ
เปนฐานใหมีอํานาจอื่นตามมา เชน อํานาจการใหรางวัลความดีความชอบ ( reward power) อํานาจ
บังคับใหบุคลากรตองปฏิบัติซึ่งมีกฎหมายรองรับ (legitimate power) สามารถใชเพื่อตัดสินหรือสั่ง
การทั้งที่เปนคุณและเปนโทษ และ (2) อํานาจ (power) ที่เปนความสามารถเฉพาะของบุคคล เปน
คุณลักษณะที่มีอยูในตัวผูนํา โดยจุดหมายของการใชอํานาจการนํา อาจเปนไปเพื่อประโยชนสวน
บุคคล หรือเพื่อสวนรวม เปนพื้นฐานพฤติกรรมแบบการพึ่งพา คือทําใหมีผูตาม หรือมีพรรคพวก
หรือมีบริวาร พฤติกรรมการเมืองในสถานศึกษา จึงเปนการมุงแสวงหาและใหไดมาซึ่งอํานาจ
ดังกลาว เพื่อใหตนเองหรือพรรคพวก ไดมีโอกาส หรือมีบทบาทในการตัดสินเกี่ยวกับเปาหมาย
หรือทิศทางการดําเนินภารกิจ หรือการจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา อยางไรก็ตาม อํานาจทั้ง
สองลักษณะนี้หากมีการใชไปตามธรรมนองคลองธรรม และเพื่อประโยชนสวนรวม ก็จัดวาเปน
ระบบอํานาจที่ยอมรับกันตามปกติ สวนอํานาจลักษณะอื่น เชน อํานาจความเชี่ยวชาญ (expert
power) สวนอํานาจที่ทําใหผูอื่นนาไปอางอิง (reference power) ของบุคลากรในสถานศึกษา ไม
นาจะเกี่ยวของโดยตรงกับการเมืองในสถานศึกษา
ประการที่สอง ความตองการทรัพยากรในทางเศรษฐกิจ ผลักดันใหบุคคลมีการแขงขัน
เพื่อการมีอํานาจ โครงสรางองคการแบบประมิดของสถานศึกษา ทําใหตําแหนงที่มีอํานาจเหนือสุด
อยูในรูปแบบของบุคคลคนเดียว หรือในรูปองคคณะบุคคล การไตบันไดไปจนถึงระดับสูงยอม
เปนไปไดยากหากปราศจากอํานาจ ในทํานองเดียวกัน ผูบริหาร หรือองคคณะบุคคลระดับสูงที่ไร
อํานาจ ยอมไมอาจไดมาซึ่งทรัพยากรที่จําเปน ดวยเหตุนี้ ระบบความรวมมือทางการเมืองใน
กระบวนการใชอํานาจ มักเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดงายในสถานศึกษา

กลา ทองขาว, การเมืองในสถานศึกษา, เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก
http://www.dpu.ac.th/ces/download.php?filename=1394269911.pdf
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ประการที่สาม มูลเหตุหลักของพฤติกรรมการเมือง นอกจากความตองการมีอํานาจ
ของบุคคล ยังมีเหตุปจจัยอื่น ๆ อีกมาก เชน หากเกณฑการประเมินผลงานมีความเปนอัตนัยสูง
ยอมจะเปดชองใหมีการวิ่งเตนเขาหากลไกของอํานาจ หรือบุคลากรมีความคิดเห็นแตกตางกันแลว
นาไปสูความขัดแยง เพราะการมุงเอาชนะอีกฝายดวยการเขาถึง เพื่อโนมนาวผูมีอํานาจใหสนับสนุน
แนวคิด และตัดสินใจตามที่ตนตองการ หรือในกรณีที่สถานศึกษาตกอยูในภาวะผันผวน เพราะมี
แรงกดดันจากอํานาจภายนอก ที่จาเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด อาจสงเสริมให
เกิดพฤติกรรมการเมืองได เนื่องจากบุคลากรเห็นวา ผลการเปลี่ยนแปลงอาจกระทบความมั่นคงของ
งาน ทําใหขาดความมั่นใจในงาน จึงหันมาแสดงพฤติกรรมเอาอกเอาใจผูมีอํานาจ แตพฤติกรรม
การเมืองในสถานศึกษาบางกรณี อาจเกิดขึ้นเพราะบุคลากรเพียงตองการแสดงอํานาจเหนือคนอื่น
ดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อบีบบังคับ (coercive power) ใหคนทําตามความตองการ หรือเพื่อรักษา
ผลประโยชนของตน โดยไมคํานึงในสิ่งที่ถูกตอง
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยสงเสริมใหมีการใชอํานาจทางการเมืองในสถานศึกษาอยูอีก
หลายประการ เชน เมื่อเกิดวิกฤตขาดแคลนทรัพยากร สถานศึกษาไดรับการจัดสรรมา แตไมชัดเจน
วาหนวยงานใดคือผูมีสิทธิในทรัพยากรนั้น อาจสงเสริมใหมีการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อชวงชิง
กันเองระหวางหนวยงาน หรือในกรณีที่สถานศึกษาตองตัดสินเกี่ยวกับกลยุทธในการพัฒนาระยะ
ยาว ภายใตสถานการณที่มีความไมแนนอนสูง ผูบริหารอาจใชอํานาจทางเมืองเพื่อใหการตัดสินใจ
ลุลวงไปได ในทํานองเดียวกัน ภายใตความคลุมเครือซับซอนของเทคโนโลยีทางการบริหาร
สถานศึกษา กับสภาพสับสนวุนวายของปจจัยแวดลอมภายนอก อาจสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
การเมืองขึ้นไดหลายลักษณะภายในสถานศึกษา
ประการที่สี กิจกรรมการเพิ่มพลังอํานาจในการแขงขัน เพื่อใหไดอํานาจในบาง
ลักษณะ ไมจัดวาเปนเรื่องของการเมือง เชน ผูบริหารสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอน
ของครู การจัดกิจกรรมเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานของบุคลากร (empowerment) การเพิ่มพูน
ทักษะการวิจัยชั้นเรียน เพื่อใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางการวิจัย (expert power) แตเงื่อนไขทาง
การเมืองอาจกอตัวขึ้น เมื่อมีกรณีผูบริหารมอบรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาที่จงรักภักดีตอตน เชน
ใหทุนเรียนตอ โดยมิไดพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน เพราะเห็นวาสถานศึกษามิไดกําหนด
โครงสราง หรือแนวปฏิบัติที่เปนขอตกลงในเรื่องนี้ไว เปนตน
ปญหาและแนวทางแกไขการเมืองในสถานศึกษา
ปญหาการเมืองในองคการซึ่งเปนตัวแปรหลักในการศึกษาการบริหารจัดการการเมือง
ในองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีผูอธิบายปญหาการเมืองในองคการไวดังนี้
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สมยศ นาวีการ กลาววา ทุกครั้งที่ทรัพยากรขาดแคลนบุคคลบางคนจะไมไดทุกสิ่ง
ทุกอยางที่คิดวา พวกเขาควรจะไดรับหรือตองการ ดังนั้นพวกเขานาจะยุงเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
การเมือง ในฐานะที่เปนวิธีการเพื่อการเพิ่มสวนแบงทรัพยากรของพวกเขาภายใตวิถีทางเชนนี้
ผูบริหารที่แสวงหางบประมาณมากขึ้นอาจจะนําเสนอสถิติที่ถูกตองแตไมสมบูรณหรือหลอกลวง
เพื่ อ ที่ จะเพิ่ ม ความสํ า คั ญของแผนกของเขา เนื่ องจากไมมีอ งคก รใดเลยมีท รั พ ยากรที่ ไ มจํ า กั ด
สิ่งจูงใจเพื่อพฤติกรรมทางการเมืองเชนนี้ปรากฏอยูเสมอ 16 ดังแผนภูมิที่ 2
เหตุผล

พฤติกรรมทางการเมือง

ผลลัพธที่เปนไปได

เปาหมายคลุมเครือ

การไดประโยชนสวนบุคคลที่แอบแฝงดวยเปาหมายบางอยาง

ทรัพยากรขาดแคลน

การแสวงหาสวนแบงทรัพยากรใหสูงที่สุด

เทคโนโลยีและสภาพแวดลอม

การแสวงหาสวนแบงทรัพยากรใหสูงที่สุด

การตัดสินใจที่ไมไดกําหนดไว

การตัดสินใจที่คอนขางจะแคบ

การเปลี่ยนแปลงองคการ

การแสวงหาการลงเอยทางการเมืองในระหวางการ
ปรับปรุงโครงสราง

แผนภูมิที่ 2 เหตุผลและผลผลิตตามมาของพฤติกรรมทางการเมือง
จากแผนภูมิที่ 2 เหตุผลและผลผลิตตามมาของพฤติกรรมทางการเมือง จะเห็นไดวา
สาเหตุจากการเกิดการเมืองในองคการ คือ เปาหมายคลุมเครือ ทรัพยากรขาดแคลน เทคโนโลยี
และสภาพแวดลอมภายนอก การตัดสินใจที่ไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงขององคการทําใหเกิด
ปญหาดังนี้
1. การไดประโยชนสวนบุคคลที่ถูกแอบแฝงไวดวยเปาหมายบางอยาง
2. การแสวงหาสวนแบงทรัพยากรใหสูงที่สุด
3. การบีบบังคับการตัดสินใจของผูมีอํานาจ
4. การแสวงหาการลงเอยทางการเมืองในระหวางปรับปรุงโครงสราง
สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:
ดอกหญา, 2540), 264.
16
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วิภาส ทองสุทธิ์ กลาววา ปญหาในองคการ คือ การเมืองในองคการซึ่งเปนสิ่งที่อยู
นอกเหนือขอกําหนดของงานตามตําแหนงหนาที่ และเปนพฤติกรรมที่จะตองใชความพยายามใน
การสรางอํานาจที่มาจากอํานาจแหลงใดแหลงหนึ่ง นอกจากนี้นิยามของคําวาพฤติกรรมการเมืองใน
องคการจะรวมไปถึงความพยายามที่จะสรางอิทธิพลตอเปาหมายกฎเกณฑ หรือกระบวนการที่ใช
ในการตัดสินใจ ซึ่งแตละองคการตางพบปญหา ดังนี้
1. การไมใหขอมูลขาวสารที่จําเปนแกผูมีหนาที่ตัดสินใจในองคการ
2. การแถลงการณความผิดของบุคลากรในองคการตอสาธารณชน
3. การปลอยขาวลือ
4. การเปดเผยความลับขององคการ
5. การสมรูรวมคิดกับผูอื่นในองคการเพื่อผลประโยชนรวมกัน
6. การลอบบี้ผูอื่นหรือเพื่อตอตานผูอื่นหรือคัดคานการตัดสินใจของผูบริหาร
นอกจากนี้ วิ ภ าส ทองสุ ท ธิ์ ได เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ป ญ หาการเมื อ งในองค ก ารไว ว า
สามารถแบงประเด็นที่สงผลกระทบออกเปน 2 ประเด็น คือ
1. ปญหาทางดานผูบริหารสถานศึกษา คือ การกระทําหรือพฤติกรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาที่กอใหเกิดปญหาทางการเมืองในองคการของสถานศึกษา เชน การไมใชขอมูลที่จําเปน
ตอบุคลากร การสมรูรวมคิดกับบุคลากรเพื่อผลประโยชนรวมกัน การปลอยขาวลือ การเปดเผย
ความผิดของบุคลากรในองคการตอสาธารณชน เปนตน
2. ปญหาทางดานบุคลากรในสถานศึกษา คือ การกระทําหรือพฤติกรรมของบุคลากร
ในสถานศึกษาที่กอใหเกิดปญหาทางการเมืองในองคการของสถานศึกษา เชน การคัดคา นการ
ตัดสินใจของผูบริหาร การสมรูรวมคิดกับบุคลากรเพื่อผลประโยชนรวมกัน การตอตานบุคลากรอื่น
ที่ ขั ด ต อ ผลประโยชน ข องตน การเป ดเผยความลับ ขององคก าร การปลอยขา วลือ การเปด เผย
ความผิดของบุคลากรในองคการตอสาธารณชน เปนตน 17
สําหรับแนวทางแกไขปญหาการเมืองในสถานศึกษานั้น กลา ทองขาว ไดเนนไปที่
การบริหารการเมืองและการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ซึ่งมีแนวปฏิบัติกันอยู 2 แบบ คือ แบบมี
จริยธรรมกับแบบไรจริยธรรม ดังนี้ 18

วิภาส ทองสุทธิ์, พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ: อินทภาษ, 2552), 367.
18
กลา ทองขาว, การเมืองในสถานศึกษา, เขาถึงเมื่อ 21 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก
http://www.dpu.ac.th/ces/download.php?filename=1394269911.pdf
17
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ยุทธวิธีแบบมีจริยธรรม เพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่งอํานาจ โดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอผูอื่น ประกอบดวย (1) แนวทางการแสวงหาอํานาจโดยตรง เชน การผูกมิตรกับผูมี
อํานาจ ดวยการใหความชวยเหลืองานตาง ๆ เพื่อสรางความคุนเคยสนิทสนม เชื้อเชิญผูมีอํานาจเขา
รวมกิจกรรมที่สําคัญของสถานศึกษา เปนผูไวตอการรับรูขอมูลขาวสารทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎเกณฑ ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ของหนวยงาน
ระดับนโยบายหรือตนสังกัด เพราะการมีขอมูลขาวสารสําคัญทําใหมีอํานาจ การสรางสัมพันธเปน
เครือขายและเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประวัติดีเปนที่ยอมรับของฝายตาง ๆ จากภายนอกมารวมงานดวย
วิธีการที่แยบยล จะชวยเสริมบารมีทําใหงานสําเร็จและทุกฝายพอใจ การดํารงตนในการดําเนินชีวิต
ที่ถูกตอง เปนนักสรางอุดมคติ สรางบรรทัดฐานทางสังคม ดูแลเรื่องบุคลิกภาพ มีความกระตือรือรน
ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตา มีคุณลักษณะเปนที่ประทับใจของสมาชิก จะเปนปจจัยที่กอใหเกิดการ
ยอมรับ และเมื่อมีเหตุการณหรือปญหาสําคัญเกิดขึ้นในสถานศึกษา จะตองปรากฏตัวใหผูเกี่ยวของ
หรือสาธารณะชนเห็นไดทันที เพื่อแสดงวาเปนคนมีความรับผิดชอบสูงและเอาใจใสงาน (2) แนว
ทางการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลและเครือขาย เพื่อหวังผลดานความรวมมือชวยเหลือในปจจุบัน
และอนาคต เชน การแสดงความจงรักภักดีที่พอเหมาะพอควรตอสถานศึกษา การนําเสนอแนวคิด
แนวปฏิบัติที่นาประทับใจ เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีแกตนเอง การใชความสุภาพออนนอม ความ
นาคบหาและคุณลักษณะทางบวกที่มีอยูในตน การขอคําแนะนาจากเพื่อนรวมงาน การทําให
ผูปกครองและผูเรียนประทับใจในผลงาน และการสงบัตรถึงบุคคลในโอกาสสําคัญ เปนตน และ
(3) แนวทางการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดงาย ๆ ในการทํางาน เชน การวิจารณ ผูมีอํานาจหรือ
ผูบังคับบัญชาตอสาธารณะ การปฏิบัติงานขามหนาผูบังคับบัญชาเบื้องตน การปฏิเสธขอเสนอของ
ฝายบริหารระดับสูง ซึ่งถือเปนขอผิดพลาดทางการเมืองที่สําคัญ เพราะจะเปนเหตุใหไมไดรับความ
ไววางใจอีกตอไป การตําหนิผูบังคับบัญชาคนเกาที่พนตําแหนงหรือหมดอํานาจไปแลว ซึ่งความ
จริงเขายังเปนสะพานเชื่อมโยงกับผูบังคับบัญชาคนใหมที่อาจมีประโยชนตอตน และอาจถูงมองวา
เปนคนไมนาไววางใจ เปนตน
ยุทธวิธีแบบไรจริยธรรม เปนการกระทําที่ใหไดมาและใชอํานาจไปในทางที่ไมสุจริต
เพื่อใหไดประโยชนสวนตน เชน การสรางอาณาจักร โดยพยายามขยายอํานาจหนาที่เพิ่มใหมากขึ้น
และพยายามใหตนมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในเรื่องเหลานั้น การโจมตีและใสรายผูอื่น การหลีก
หนีสถานการณที่ไมตองการผลลัพ ธที่เลวรา ย การขัดขวางมิใหคูแขง ประสบผลสําเร็จ การ
แสดงออกตอสาธารณะวาตนเองมีความปารถนาดี ปฏิบัติตนใหผูบังคับบัญชาตายใจ จนยอมมอบ
ความไววางใจและอํานาจให สุดทายแอบบอนทําลายความนาเชื่อถือ แลวฉวยโอกาสเขาไปมีอํานาจ
แทน การกดดันขมขูใหอยูในภาวะจํายอมหากปฏิเสธจะถูกกลั่นแกลง การสนับสนุนใหรับงานหรือ
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ตําแหนงระดับสูงที่ผูนั้นไมถนัด ไมมีความสามารถ เพื่อใหพบกับความลมเหลวจนหลุดจากวงจร
อํานาจ การยุใหแตกเปนกลุม ไมไววางใจและระแวงตอกัน คอยจองทะเลาะทําลายกันเอง เพื่อให
ตนเองอยูในตําแหนงได
แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจในองคกร
มนุษยจะมีความสัมพันธกันในเชิงโครงสรางทางสังคม ตั้งแตระดับครอบครัว กลุม
องคกร สถาบันจนถึงระบบสังคมใหญคือประเทศชาติ สมาชิกในสังคมจะมีตําแหนง หนาที่ และ
บทบาทแตกตางกันไปตามสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู พฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออกลวนผูกพัน
อยู กั บ อํ า นาจทั้ ง สิ้ น โดยรู ตัวหรื อไมรูตั วก็ตาม การยอมรับ หรือไมย อมรับ จากผู อื่นจะเป นแรง
กระตุนใหสมาชิกในสังคมแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา แรงกระตุนดังกลาวก็คือ “อํานาจ”
ความหมายของอํานาจและคําที่เกี่ยวของ
มีนักวิชาการหลายทานทั้งแวดวงนักสังคมวิทยา นักรัฐศาสตร นักจิตวิทยาสังคม และ
นักทฤษฎีองคการ ไดใหคําจํากัดความหมายของอํานาจในลักษณะที่แตกตางกันออกไป ดังนี้
ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ได ใ ห ค วามหมายของอํ า นาจว า เป น
ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทําหรือบันดาลใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได 19
วินเตอร (Winter) กลาวถึง “อํานาจ” (Power) วา มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินที่วา
“โปเตเร” (Potere) แปลวา สามารถที่จะ (to be able to) หรือการมีความสามารถที่เหนือปรากฏการณ
และเหนือผูอื่น20
เวเบอร (Weber) ไดใหความหมายของอํานาจวา หมายถึง ความเปนไปไดที่บุคคลใน
สังคมจะอยูในตําแหนงที่สามารถกระทําการใดใหลุลวงไปได โดยปราศจากการตอตาน 21

ราชบั ณฑิ ตยสถาน, พจนานุก รรม ฉบับ ราชบัณฑิต สถาน พุทธศักราช 2525
(กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, 2525), 905.
20
D.G.Winter, The Power Motive (New York: The Free Press, 1973), 4.
21
Max Weber, Talcott Parsons, and A.M. Henderson, The Theory of Social and
Economic Organization (New York: The Free Press, 1946), 142.
19

28
ดาหล (Dahl) เห็นวา อํานาจ หมายถึง ความสมารถของบุคคลหนึ่งที่ทําใหคนอีกคน
หนึ่งทําตามได ซึ่งตามปรกติคนคนนั้นจะไมยินยอมทํา 22
ซีน (Schein) ไดใหความเห็นวา เปนความสามารถของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุม
หนึ่งกลุมใด ที่ทําใหบุคคลอื่นหรือกลุมอื่น เปลี่ยนแปลงทาทีหรือวิถีชีวิตได 23
ไซเดนเบอรกและสนาโดวสกี้ (Scidenberg and Snadowsky) กลาววา อํานาจ หมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพ ลตอบุคคลอื่น ทําใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมไปใน
ทิศทางที่ตนตองการ24
รอบบิ น ส (Robbins) ได ใ ห ค วามหมายไว ค อ นข า งชั ด เจนว า อํ า นาจ หมายถึ ง
ความสามารถที่จะควบคุม หรือมีผลตอบางสิ่งบางอยางที่มีคุณคาตอคนอื่นๆ โดยการใชอํานาจตอง
มีบุคคลอยางนอยสองคน คือ ผูใชอํานาจและผูยอมตามอํานาจ อํานาจนี้อาจมองในแงของความไม
ตั้งใจแตก็ไดใชอํานาจไปแลว และทายที่สุดอํานาจ ก็คือสิ่งที่มีอยูแตอาจจะใชหรือไมใชก็ได ซึ่ง
สามารถมองไดในแงที่วา อํานาจเปนความสามารถ (capacity) หรือ ศักยภาพ (potentiality) 25
นอกจากนี้ รอบบินส (Robbins) ไดกลาวสรุปถึงอํานาจไววา อํานาจเปน 1) ศักยภาพ
ภายในตัวบุคคล 2) ความสัมพันธระหวางบุคคลแสดงออกในรูปของอิทธิพลจากผูมีอํานาจตอผูยอม
ตามอํานาจ และ 3) การใชอํานาจมีผลทําใหผูตามอํานาจแสดงพฤติกรรมดวยความสํานึกรับผิดชอบ
ตามที่มีอํานาจ ตั้งใจทําไมวาจะเปนการใชอํานาจโดยทางตรงหรือทางออม 26
คอสเตอร (Coser) เห็นวา อํานาจเปนปรากฏการณทางสังคมที่บุค คลหนึ่งสามารถ
กําหนดพฤติกรรมคนอื่นๆ และสามารถควบคุมสถานการณทางสังคมได 27
22

205.

Robert A. Dahl, “The concept of Power,” Behavioral Science (July 1957): 201-

Edgar Schein, Organization Psychology (New York: Prentice-Hall, 1965), 13-14.
24
Scidenberg and Snadowsky, Power and Bargaining in Social Psychology : An
Introduction (New York: The Free Press, A division of McMillan Publishing, 1967), 343.
25
Stephen P. Robbins, Organization Behavior (Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice-Hall, 1979), 263.
26
Stephen P. Robbins, Organization Behavior, 2nd ed. (Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice-Hall, 1983), 314-315.
27
Lewis A. Coser, Socilogical Theory, 4th ed. (New York: McMillan Publishing,
1976), 224.
23

29
มอรเกนทอ (Morgenthau) มีความเห็นวา อํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
หนึ่งในการครอบคลุมจิตใจ และการกระทําของบุคคลอื่น 28 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดาหล
(Dahl) ซีน (Schein) และ ไซเดนเบอรกและสนาโดวสกี้ (Scidenberg and Snadowsky)
ฟลิ ป โป (Flippo) ให แ นวคิ ด ว า อํ า นาจ คื อ พลั ง (Force)ใดๆ ที่ มี ผ ลทํ า ให เ กิ ด
พฤติกรรมบางอยางขึ้น ซึ่งถาหากขาดพลังนั้นแลวพฤติกรรมนั้นก็ไมปรากฏ 29
เนซี วิ ส (Knezevich) มี ค วามเห็ น ว า อํ า นาจ คื อ การเป น เจ า ของหรื อ ครอบครอง
ทรัพยากรทั้งหลาย ไมวาจะเปนทรัพยากรทางกายภาพ บุคคล เศรษฐกิจ สังคมหรือทางจิตวิทยา ซึ่ง
เปนที่ตองการของบุคคลอื่น ดังนั้นบุคคลที่เจาของทรัพยากร จึงเปนผูมีอํานาจเหนือคนอื่นๆ 30
วอเรน (Warren) ใหความหมายของอํานาจวา เปนความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือการ
ตัดสินใจ สามารถคุมชะตาชีวิตของคนอื่นๆ ได ดวยการบังคับหรือแสดงใหเห็นวา การใชอํานาจ
นั้นกระทําโดยสมเหตุสมผล 31
นอรด (Nord) ไดกลาวถึง ความหมายของอํานาจวา หมายถึง ความสามารถในการใช
อิทธิพลจัดการกับพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูใหบรรลุเปาหมายเฉพาะอยางซึ่งอาจขัดตอเปาหมาย
อื่นๆ การใชอํานาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแยงซึ่งกันและกัน หรือขัดแยงเพียงบางสวนในเปาหมาย
นั้น32
ลุกซ (Lukes) ใหความเห็นวา อํานาจ หมายถึง การตัดสินใจของบุคคลหนึ่งมีผลบังคับ
ใหผูอื่นปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสวนรวม 33

28

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations (New York: Alfred A. Knopf,

29

Edwin B. Flippo, Principles of Personnel Management (New York: McGraw-

1968), 28.
Hill, 1971), 51.

Stephen J. Knezevich, Administration of Public Education (New York: Harper
& Row, 1969), 44.
31
Carol A. Warren, Sociology: Change and Continuity (IIinois: The Dorsey Press,
1977), 239.
32
Walter R. Nord, “Dreams of Humanization and the Realities of Power,” Academy
of Management Review (July 1978): 675.
33
S. Lukes, Power: A Radical View (London: The Mcmillan Press, 1980), 27-28.
30

30
ยุกเคิล (Yukl) ใหคํานิยามของคําวา อํานาจ ไววา อํานาจ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการชักจูงบุคคลอื่นใหเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือพฤติกรรมในทิศทางที่ตน
ตองการ34
ลู ธั น ส (Luthans) ได ใ ห ค วามหมายของคํ า ว า อํ า นาจไว ว า อํ า นาจ หมายถึ ง
ความสามารถที่ จะทํ า ใหบุ ค คลหรือกลุม คนไดทํา บางสิ่งบางอยา ง ทํา ใหบุค คลหรือกลุม คนได
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางหนึ่ง 35
ดังนั้น อํานาจจึงถือเปนเครื่องมืออันสําคัญของความเปนผูนํา เปนสิ่งที่มองไมเห็น ไม
มีรูป ร าง แตก็ มี พ ลัง และสามารถที่จะโนม นา วใหส มาชิก ในสังคมปฏิบัติหรือคลอยตาม อันจะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกร อํานาจจึงเปนปรากฏการณทั่วไปของสังคม และเปนสิ่งที่ไม
สามารถมองเห็นหรือวัดปริมาณไดโดยตรง แตหากจะวัดปริมาณการใชอํานาจไดตองวัดจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ปรากฏ และนอกจากคําวา อํานาจ (power) แลว ยังมีคําที่เกี่ยวของคือ อํานาจหนาที่
(authority) และอิทธิพล (influence) ซึ่งมีความคลายคลึงกันมากและแยกแยะความแตกตางยาก จึง
จําเปนที่จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําอื่นที่นอกเหนือจากคําวาอํานาจ คือ คําวา
อํานาจหนาที่ และอิทธิพล ดังนี้
ดูบิน (Dubin) กลาวถึง อํานาจหนาที่ (Authority) วา เปนอํานาจอยางหนึ่ง ซึ่งบางครั้ง
เรียกวา อํานาจตามกฎหมาย หรืออํานาจความชอบธรรม (Legitimacy power) หรืออํานาจตาม
ตําแหนง (Position power) หรืออํานาจที่เปนทางการ (Formal authority or Legal authority) อํานาจ
หนาที่เปนอํานาจที่เกิดจากกฎเกณฑ ขอบังคับ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยมหรือ
วัฒนธรรมขององคกร36

34

Gary A. Yukl, Leadership in organization (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-

Hall, 1981), 10.
35
Fred S. Luthans, Organization Behavior, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill Book,
1981), 388.
36
Robert Dubin, Human Relations in Administration (Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall, 1951), 188.

31
ตามทัศนะของเวเบอร (Weber) ไดใหความหมายไววา อํานาจหนาที่เปนความนาจะ
เปนไปไดที่คําสั่งเฉพาะหรือคําสั่งทุกคําสั่งจากผูบังคับบัญชา จะไดรับการเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
จากผูอยูใตบังคับบัญชา 37
กริม (Grimes) กลาววา อํานาจหนาที่ เปนอํานาจที่ติดอยูกับตําแหนง บุคคลซึ่งอยูใน
ตําแหนง ยอมมีสิทธิที่จะปฏิบัติการใดๆ ตอบุคคลอื่นหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลเหลานั้นได ภายใตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่มีอยู 38
ไซมอน (Simon) ไดใหความหมายในรูปของพฤติกรรม โดยกลาววา ผูใตบังคับบัญชา
ยอมรับอํานาจในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา และเชื่อในอํานาจการตัดสินใจนั้น 39
แคทซและคาหน (Katz and Kahn) มีความเห็นวา อํานาจหนาที่เปนอํานาจตาม
กฎหมาย ซึ่งมีอยูในตําแหนงหรือในบุคคลที่ดํารงตําแหนงนั้นอยู 40
พีบอดี้ (Peabody) มีความเห็นตรงกับ แคทซและคาหน คือ อํานาจหนาที่เปนสิ่งที่มี
รากฐานมาจากตําแหนงอยางเปนทางการ และมีกฎหมายบังคับในหนวยงานหรือองคกรนั้น 41
โบลสและดาเวนพอรท (Boles and Davenport) ไดใหแนวคิดวา อํานาจหนาที่เปน
ความสัมพันธอยางหนึ่งระหวางบุคคล โดยที่บุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลยอมรับอยางมีเหตุผลใน
สิทธิที่จะใหคนอื่นตัดสินใจแทนตนเอง 42

Max Weber, Talcott Parsons, and A.M. Henderson, The Theory of Social and
Economic Organization (New York: The Free Press, 1946), 152.
38
A.J. Grimes, “Authority, Power, Influence and Social Control: A Theoretical
Synthesis,” Academy of Management Review (October 1978): 726.
39
Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 2nd ed. (New York: McMillan,
1957), 125.
40
Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New
York: John Wiley & Sons, 1966), 218.
41
Robert L. Peabody, “Perceptions of Organization Authority: A Comparative
Analysis,” in Joseph A. Litterer, Organization: Structure and Behavior (New York: John
Wiley & Sons, 1969), 115.
42
Harold W. Boles and James A. Davenport, Introduction to Educational
Leadership (New York: Harper & Row, 1975), 132.
37

32
นอกจากนั้น กอรตัน (Gorton) และ อัลสตัน (Alston) ยังไดกลาวถึง อํานาจหนาที่ของ
ผูบริหารโรงเรียนไววา อํานาจหนาที่เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
โรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อการประนีประนอมและชวยลดความขัดแยงอันกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดี และชวยใหการดําเนินงานตางๆ ประสบผลสําเร็จ ซึ่งโดยอํานาจหนาที่นั่น
เปนไปตามกฎหมาย 43
จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา อํานาจหนาที่เปนอํานาจที่ชอบดวยกฎหมายและเปน
อํานาจที่ถูกติดยึดกับตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง บุคคลที่ไดรับตําแหนงนั้นก็จะมีอํานาจหนาที่ตามที่
ระบุไวอยางเปนทางการ เพื่อใหบุคคลนั้นมีสิทธิในการบังคับบัญชา วินิจฉัยสั่งการ ตัดสินใจ ใน
การบริหารงาน เพื่อใหงานที่ตนรับผิดชอบบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สํา หรั บคํ า วา อิ ทธิ พ ล (Influence) เปนอํา นาจในรูป แบบหนึ่ง ซึ่ง ไมเปนทางการ
(Informal power) และมีผูใหคํานิยามไวหลายทาน ดังนี้
แคทซและคาหน (Katz and Kahn) ไดใหแนวคิดในเรื่องของอิทธิพลไววา อิทธิพล
เปนความสัมพันธระหวางบุคคล โดยการกระทําของบุคคลหนึ่งมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อใหปฏิบัติหรือคลอยตามความมุงหมายของตน 44
ฮอรตันและฮั้นท (Horton and Hunt) มีความเห็นวา อิทธิพล หมายถึง ความสามารถที่
จะชักนําการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลอื่นได 45
สกอตและมิทเชลล (Scott and Mitchell) กลาวถึงอิทธิพลในลักษณะเดียวกันวา
อิทธิพล คือการดําเนินการทางสังคม โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่งสามารถชักจูง
บุคคลหรือกลุมบุคคลอีกฝายหนึ่ง ใหกระทําตามความตองการของตน ซึ่งโดยปกติแลวฝายหลังจะ
ไมทําเชนนั้น46 ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของฮอรตันและฮั้นท
Richard A. Gorton and Judy A. Alston, School Leadership & Administration:
Important Concepts, Case Studies, & Simulations, 9thed. (New York: Mc Graw-Hill, 2011),
82-86.
44
Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations
(New York: John Wiley & Sons, 1966), 125.
45
Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sociology, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill,
1968), 321.
46
W.G. Scott and T.R. Mitchell, Organization Theory: A Structural and
Behavioral Analysis (Illinois: Irwin, 1972), 211.
43

33
โบลสและดาเวนพอรท (Boles and Davenport) ไดอธิบายวา อิทธิพล หมายถึง
ความสัมพันธระหวางบุคคล โดยที่การกระทําของบุคคลหนึ่ง มีผลกระทบตอความคิดและเจตคติ
ของบุคคลอีกคนหนึ่ง 47
ลู ธั นส (Luthans) มีค วามเห็ นว า อิท ธิพ ลเป นอํ า นาจที่ม าจากคุ ณสมบั ติส วนตั ว
(personal qualities) รวมถึงความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ บุค ลิก ลักษณะสวนตัว จากองคป ระกอบ
สถานการณอื่นๆ (Situational factors) 48
ไบเออรสเตท (Bierstedt) กลาววา อิทธิพลจะแตกตางจากอํานาจตรงที่อิท ธิพลมี
ลักษณะโนมนาวหรือชักจูง (Persuasive) ใหปฏิบัติหรือคลอยตาม ในขณะที่อํานาจมีลักษณะบังคับ
(Coercive) มากกวา 49
ดังนั้น คําวา “อิทธิพล” จึงเปนคําที่มีความหมายกวาง เปนความสัมพันธระหวางบุคคล
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํามากกวาอํานาจ จึงสามารถสรุปความหมายของอิทธิพลดังกลาว
ขางตนไดวา อิทธิพล คือ ความสามารถหรือศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลอื่น
ในหลายๆ ดาน ทั้งเจตคติ คานิยม ความคิดเห็น และพฤติกรรม ในรูปของการโนมนาวหรือชักจูง
ไมใชการบังคับขมขู
ความสําคัญและลักษณะของอํานาจ
อํานาจเปนผลของการมีความสัมพันธตอกันในสังคม ในลักษณะที่บุคคลหนึ่งหรือ
กลุมคนยอมรับหรือปฏิบัติตามความตองการของอีกบุคคลหนึ่ง และเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดใน
องคกรทางสังคมทั้งหลาย ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็ก เชน ครอบครัว ชุมชน หรือองคกรขนาด
ใหญ เชน โรงเรียน โรงงาน หรือบริษัทก็ตาม กิจกรรมตางๆ ขององคกรเหลานั้นจะตองเกี่ยวของ
กับการใชอํา นาจเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูนํา หรือผูบริหาร เพราะอํา นาจเปนเครื่องมือ
สํ า คั ญ ในการบริ ห ารงาน และเป น ส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ขององค ก รทุ ก องค ก ร
เชนเดียวกับนักวิชาการที่มีความเห็นกับเรื่องนี้ ดังนี้

Harold W. Boles and James A. Davenport, Introduction to Educational
Leadership (New York: Harper & Row, 1975), 132.
48
Fred S. Luthans, Organizational Behavior, 4thed. (New York: McGraw-Hill,
1985), 447.
49
Robert Bieretedt, The Social Order, 4thed. (New York: McGraw-Hill, 1947), 353.
47

34
สต็ อกดิ ล (Stogdill) ซึ่ง เปนนัก ปรัช ญาไดพ ยายามอธิบ ายวา ทํ า ไมคนคนเดีย ว จึ ง
สามารถควบคุมกลุมคนหรือบุคคลอื่นได คําตอบที่ไดรับก็คือ การใชอํานาจ 50
ไบเออรสเตท (Bierstedt) ไดกลาวไววา อํานาจเปนตัวประกันความคงอยูขององคกร
และทําใหบรรทัดฐานขององคกรมีผลใชบังคับ ถาปราศจากอํานาจแลวก็จะไมมีองคกรและไมมี
ความเปนระเบียบ 51
วิรัช สงวนวงศวาน ไดกลาววา อํานาจเปรียบเสมือน “กาว” ที่ชวยยึดเหนี่ยวความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคกร เปนตัวหลักในการผลักดันใหกลไกตางๆ ภายในองคกรใหทํางาน
ไปในทิศทางที่สอดคลองกับผลประโยชน และนํามาสูประสิทธิภาพของการบริหารองคกร52
สวนลักษณะของอํานาจนั้น รากินส และซันดสตรอม (Ragin and Sundstrom) ได
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของอํานาจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานกรอบการวิเคราะหอํานาจที่ครอบคลุม 4 ระดับ
คือ ระดับบุคคล ระดับปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ระดับองคกร และระดับสังคม ซึ่งสามารถสรุป
ลักษณะของอํานาจที่สําคัญไดดังตอไปนี้ 53
1. อํานาจเปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหรือสิ่งที่บุคคลไดมาภายหลัง นักรัฐศาสตร
และนักสังคมวิทยามีความเห็นสอดคลองกันวา อํานาจเปนพลังความสามารถหรือศักยภาพอันเปน
คุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูอื่นหรือสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูอื่นได
2. อํานาจเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล บุคคลจะมีอํานาจไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้น
มีความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ อํานาจจึงมีลักษณะเปนปฏิสัมพันธ
ของบุ ค คลภายในกลุ ม ในรู ป กระบวนการกลุ ม อํ า นาจไม ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได โ ดยปราศจาก
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น
3. อํานาจบางอยางไดมาจากการจัดโครงสรางตําแหนงในองคกรเรียกวา อํานาจหนาที่
(authority) หรืออํานาจโดยตําแหนง (position power) ซึ่งกําหนดใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงมีอํานาจ
Ralph M. Stogdill, Hand Book of Leadership (New York: The Free Press, A
Division of McMillan Publishing, 1964), 257.
51
Robert Bierestedt, “An Analysis of Social Power,” American Sociological
Review (December 1950): 735.
52
วิรัช สงวนวงศวาน, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ: แมส พับลิซซิ่ง, ม.ป.ป.),
170.
53
Rose Belle Ragins and Fric Sunstrom, “Gender and Power in Organizations: A
Longitudinal Perspective,” Psychological Bulletin, no. 1 (1989): 51-88.
50
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และใช อํา นาจนั้ นภายในขอบเขตที่ก ฎหมาย ระเบี ย บ ขอ บัง คับ ที่ กํา หนดไว สํา หรับ ใช ใ นการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและการใชอํานาจยังมีผลกระทบตอประสิทธิผลของ
งานและเปาหมายขององคกรโดยสวนรวมดวย
4. อํา นาจมีทั้งอํานาจจริง (objective power) และอํา นาจจากการรับรู (perceived
power) โดยตนเองและผูอื่น อํานาจจริงเปนอํานาจอันชอบธรรมโดยตําแหนง ในหนวยงานหรือ
องคกร ผูมีอํานาจมีสิทธิอันชอบธรรม (legitimacy) ในอํานาจหรืออํานาจหนาที่ที่จะใหคุณใหโทษ
แกผูรวมงานได สวนอํานาจจากการรับรูไดมาจากแหลงอื่น ๆ อาทิเชน บุคลิกลักษณะ การกระทํา
หรือพฤติกรรมของบุคคล ทักษะความรูความชํานาญ เปนตน อํานาจเหลานี้กอใหเกิดแรงจูงใจให
ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหรือคลอยตาม ในทางตรงกันขามอาจกอใหเกิดความขัดแยง
กับผูมีอํานาจได ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีทั้งอํานาจจริงและอํานาจจากการรับรู บุคคลจะมี
อํานาจแทจริงในการควบคุม ทรัพยากรหรือรางวัลตางๆ ในองคกร ซึ่ง ตนเองหรือผูอื่นอาจไมรู
อํานาจนี้ก็ได ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดปญหาการใชอํานาจเพราะไมสามารถแยกแยะอํานาจแทจริงกับ
อํานาจจากการรับรูไดชัดเจน ทั้งจากฝายมีอํานาจและฝายยอมตามอํานาจ
5. อํานาจมีทิศทางการแพรอิทธิพล (direction of influence) จากบุคคลหนึ่งหรือกลุม
หนึ่ ง ไปสู อี ก บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ อี ก กลุ ม หนึ่ ง ซึ่ ง ต า งฝ า ยต า งแพร อิ ท ธิ พ ลซึ่ ง กั น และกั น ดั ง เช น
โครงสรางการบริหารงานในองคกร จะมีอํานาจในสายงานการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ผูบริหาร
เปนผูใชอํานาจกับผูใตบังคับบัญชา ทิศทางของอํานาจจะไหลจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (downward)
แตถาผูใตบังคับบัญชามีอิทธิพลและใหการสนับสนุนแกผูบริหาร ทิศทางของอํานาจจะพุงขึ้นจาก
เบื้องลางสูเบื้องบน (upward) และอํานาจนั้นจะมีลักษณะเสริมซึ่งกันและกัน (reciprocal) ลักษณะ
ของอํานาจแบบนี้ เปนอํานาจที่มีทิศทางในแนวดิ่ง (vertical direction) และในทํานองเดียวกัน
อํานาจยังมีทิศทางการแพรอิทธิพลในแนวนอน (lateral or horizontal direction) ซึ่งเปนอํานาจ
ระหวางเพื่อนรวมงานในระดับเดียวกันหรือสายการบังคับบัญชาในระดับเดียวกัน อํานาจสูเบื้องลาง
จะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับอํานาจสูเบื้องบน และอํานาจตามแนวนอนของผูรวมงาน อํานาจทั้ง
แนวดิ่งและแนวนอนจะรวมกันกลายเปนอํานาจรวมของบุคคล
6. อํานาจมีลักษณะสั่งสมไดและเพิ่มขึ้นจากแหลงอํานาจตางๆ ได บุคคลจะมีอํานาจ
ในตนเองเพิ่มขึ้นได จากการแสวงหาแหลงอํานาจใหมๆ มาสะสมเพิ่มเติม แตอยางไรก็ตามอํานาจ
จากบางแหลงที่มีอยางเหลือลน ก็ไมสามารถเพิ่มอํานาจสะสมได เชน อํานาจจากความเชี่ยวชาญ
อาจไมเพิ่มอํานาจอางอิงใหแกตนเองไดเลย ในทางกลับกันการผสมผสานของอํานาจอาจไมได
สัดสวนกัน เชน บุคคลไดรับตําแหนงสูงขึ้น นาจะมีผลใหบุคลิกลักษณะเดนดวยการมีอํานาจอางอิง
เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม
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7. แหลงอํานาจสามารถทดแทนกันได (compensatory) บุคคลซึ่งขาดอํานาจหรือมี
อํานาจนอยจากแหลงหนึ่งยอมสามารถแสวงหาอํานาจจากแหลงอื่นๆ มาทดแทนอํานาจที่ดอยนั้น
ได เชน ผูมีอํานาจอางอิงนอย อาจหาอํานาจจากความรูความชํานาญ ดวยการฝกอบรมใหมีอํานาจ
เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น เปนการทดแทนอํานาจที่ดอยนั้นได
8. แหล ง อํ า นาจอาจจะหาไดเพิ่ม ขึ้นหรือสูญเสีย ไปไดตามกาลเวลา ดัง นั้นอํา นาจ
สะสมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แมวาแหลงอํานาจเดิมยังคงมีอยูก็ตาม เชน คนที่
ทํางานมานานอาจมีการเลื่อนสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น และมีผลใหมีอํานาจอื่นๆ ตามมาดวย
ในทางตรงกันขามอํานาจจากความรูความชํานาญที่มีอยูเดิม อาจคอยๆ หมดไปเมื่อมีเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามา ทําใหความรูความชํานาญที่มีอยูลาสมัย กลาวคือ การรวมของแหลงอํานาจอาจมีผลทํา
ใหบุคคลมีอํานาจเพิ่มขึ้นหรือไมก็ได อาจมีการทดแทนอํานาจนั้นและอํานาจนั้นสามารถเปลี่ยนไป
ดวยเงื่อนไขของเวลา
9. อํานาจเปนสิ่งที่สามารถแสวงหาและพัฒนาใหมีความกาวหนาได บุคคลสามารถ
แสวงหาอํานาจไดจากแหลงอํานาจตางๆ เชน อํานาจจากการใหคุณ อํานาจจากการใหโทษ อํานาจ
อางอิง อํานาจพึ่งพา หรืออื่นๆ
จากความสํ า คั ญและลัก ษณะของอํา นาจที่ ไ ด ก ล า วมาทั้ง หมด สามารถสรุ ป ไดว า
อํานาจเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอองคกร อํานาจจะอยูในบุคคลที่ทําหนาที่บริหารองคกร
ในระดับ ตา งๆ ผูบริหารถา มีอํา นาจเพียงพอยอมมีพลัง ความสามารถที่จะมีอิท ธิพ ลมากพอที่จะ
ควบคุมกิจกรรมหรือประสานงานใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินงานไปตามบทบาท และกาวหนาไป
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากผูบริหารจะมีอํานาจหนาที่โดยตําแหนงแลวยังตองมีอํานาจและ
อิทธิพลที่เปนพลังที่ซอนเรนดวย เพื่อที่จะชวยสงเสริมใหบุคคลนั้นใชอํานาจหนาที่ที่มีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตถาผูบริหารขาดอํานาจหรือมีอํานาจไมเพียงพอ ยอมทําใหผูบริหารมีอิทธิพลไม
มากพอที่จะควบคุมพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหรือคลอยตามไปในทิศทางที่องคกร
ตองการได
แหลงที่มาและฐานของอํานาจ
แหลงที่มาและฐานอํานาจ (sources and base of power) ตางก็เปนตัวการกอใหเกิด
อํานาจ แตมีวิธีการที่ตางกันออกไป นักการศึกษาหลายๆ ทาน ไดใหความหมายแตกตางกันออกไป
ดังนี้
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เฟรนซและเรเวน (French and Raven) ไดใหความหมายของแหลงที่มาและฐานอํานาจ
วา หมายถึง แหลงที่ทําใหเกิดอํานาจ54
แชชาแรชและลอเยอร (Bacharach and Lawyer) ไดใหความหมายแตกตางกันออกไป
กลาวคือ แหลง ที่มาของอํานาจ หมายถึง การกระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มาควบคุมฐาน
อํานาจ และฐานอํานาจ ซึ่งหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่บุคคลหรือกลุมบุคคลไปควบคุมและสามารถใชสิ่ง
นั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอื่นได 55
รอบบินส (Robbins) ไดใหความหมายของแหลงที่มาของอํานาจวา วิธีที่บุคคลหรือ
กลุมบุคคลเขามาควบคุมฐานอํานาจ สวนฐานอํานาจก็หมายถึง สิ่งที่ผูมีอํานาจมีอยู ซึ่งสิ่งเหลานี้ทํา
ใหบุคคลมีอํานาจ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา แหลงที่มาของอํานาจ หมายถึงวิธีการที่จะไดอํานาจมา
จากที่ใดบาง สวนฐานอํานาจ หมายถึง การนําอํานาจจากแหลงที่มาไปใชในเรื่องตางๆ 56
ดังนั้น จึงสรุปไดวา แหลงที่มาของอํานาจ (sources of power) หมายถึง คุณสมบัติ
เฉพาะตั วบุ ค คล เช น บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ ความรูค วามชํา นาญ ชื่อ เสีย ง ยศถาบรรดาศัก ดิ์ และหรื อ
ทรัพยากรที่บุคคลนั้นครอบครองอยู เชน ทรัพยสิน เงินทอง ตําแหนงหนาที่ตามกฎหมาย ฯลฯ ซึ่ง
บุคคลจะใชคุณสมบัติเหลานี้เปนฐานสรางอํานาจ (base of power) ใหแกตนเอง
สวนที่มาของแหลงอํานาจนั้น ไมสามารถมาจากแหลงอํานาจเดียวได เพราะจะไม
กอใหเกิดอํานาจในตัวบุคคลได ซึ่งอํานาจจะเกิดขึ้นไดตองไดรับการยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ และ
เห็นประจักษในแหลงอํานาจโดยผูอื่น หากมีแตแหลงอํานาจแตไมมีผูยอมรับในอํานาจนั้น ก็ถือวา
บุคคลนั้นไรอํานาจ ดังนั้น อํานาจจะตองเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของการครอบครองแหลงอํานาจที่
ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม จึงมีผูกลาวถึงแหลงอํานาจวามาจากหลายแหลงดวยกัน
ดังนี้
เฟรนชและเรเวน (French and Raven) ไดกลาวถึง แหลงที่มาของอํานาจวา มาจาก
แหลงใหญๆ 5 แหลง คือ (1) การใหคุณหรือรางวัลหรือสิ่งตอบแทน (reward) ขึ้นกับความสามารถ
และทรัพยากรที่จะใหรางวัลกับบุคคลอื่น โดยบุคคลนั้นเต็มใจและเห็นคุณคาของรางวัลนั้น (2) การ
French and Raven, The bases of social power. InD. Cartwright(Ed.), Studies in
social power (Ann Arbor, MI: Institute for Social Research, 1968), 141.
55
Samuel B. Bacharach and Edward J. Lawyer, Power and Politics in Organization
(San Francisco: Jossey-Bass, 1980), 34.
56
Stephen P. Robbins, Essentials of Organizational Behavior (Englewood Cliffs:
N.J.: Prentice-Hall, 1983), 132.
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ใหโทษหรือการบังคับ (coercive) ขึ้นกับความเกรงกลัวการถูกลงโทษของผูมีอํานาจ บุคคลจึง
ปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษนั้น (3) ความชอบธรรมหรือตามกฎหมาย (legitimacy) ขึ้นกับ
ตําแหนงที่บุคคลดํารงอยู สามารถใหคุณใหโทษแกบุคคลอื่นได โดยความชอบธรรม (4) การอางอิง
(reference) เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะตัวบุคคล เชน ความมีชื่อเสียง เปนคนเดนคนดังในสังคม เปน
ผูไดรับความนิยมชมชอบ ทําใหผูอื่นเอาเปนแบบอยาง (5) ความรูความชํานาญ (expert) เกิดจากการ
ยอมรับในภูมิรู ภูมิปญญา หรือความเชี่ยวชาญ และทักษะประสบการณเฉพาะสาขา 57
ชารพ (Sharp) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับแหลงที่มาของอํานาจวามาไดจากสิ่งตอไปนี้ (1)
อํานาจหนาที่ คือสิทธิที่จะออกคําสั่ง หรือชักนําคนอื่นๆ ใหทําตาม โดยยอมรับอยางไมมีขอโตแยง
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา อํานาจหนาที่จึงเปนที่มาสําคัญของอํานาจ (2) ความรูความสามารถ ผู
ที่ มี ค วามรอบรู ความชํ า นาญในเรื่องราวตา งๆ ยอมมีอํา นาจเหนือผูอื่น (3) ทรัพ ยากรทางวัต ถุ
หมายถึง การที่ผูบังคับบัญชาสามารถครอบครองทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติ เงินงบประมาณ
ระบบเศรษฐกิจ การสื่อสาร สิ่งเหลานี้จะเปนตัวกําหนดขอบเขตของอํานาจไดอยางกวางขวางตาม
ปริมาณทรัพยากรที่ตนครอบครองอยู (4) ปจจัยทางจิตวิทยา เชน เจตคติ อุดมคติ อุดมการณตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง สิ่งเหลานี้จะมีผลตอความสัมพันธระหวางผูมีอํานาจและคนอื่นๆ (5) การลงโทษ คือการ
ลงโทษผูที่ตอตานหรือมีความเห็นขัดแยงตอผูบังคับบัญชาหรือผูนํา การลงโทษเปนการบังคับใหผู
ที่ไมเชื่อฟงยอมรับในอํานาจของตน โดยการลงโทษที่รุนแรงหรือไมรุนแรงก็ได 58
แนดเลอร ทัชแมน และแฮทวานี (Nadler, Tushman and Hatvany) ไดเสนอความเห็น
ไววา อํานาจเกิดจากแหลงที่มาอื่นๆ อีก ไดแก เกิดจากการทํางานใกลชิดกับผูมีอํานาจ เกิดจากการ
ใหความชวยเหลือแกบุคคลอื่น และเกิดจากการสนับสนุนของกลุม ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะไมสมดุล
อันนําไปสูการมีอํานาจไดในที่สุด59
คิมบราวและนันเนอรี่ (Kimbrough and Nunnery) ไดตั้งขอสังเกตวา ผูที่มีอํานาจทาง
สัง คมมั กจะเป นบุค คลที่ มี ฐานะทางเศรษฐกิจ ดี เปนผูที่มีค วามสามารถพิเศษเหนือบุคคลอื่น มี
ความรูดี มีตําแหนงหนาที่ราชการใหญโต เปนผูที่นา เชื่อถือ เปนผูนําในวงสัง คม ปรากฏตัวตอ
French and Raven, The bases of social power. InD. Cartwright(Ed.), Studies in
social power (Ann Arbor, MI: Institute for Social Research, 1968), 667-673.
58
Gene Sharp, The Politic of Nonviolent Action (Boston: Porter Sarogent Publisher,
1973), 11-12.
59
David A. Nadler, Michael L. Tushman, and Nine G. Hatvany, Managing
Organization (Boston: Little, Brown and Company, 1982), 382-383.
57
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สื่อมวลชนสม่ําเสมอ มีฐานะทางสังคมดี มีมนุษยสัมพันธสูง มีความรูเรื่องระบบเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองดี 60
รอบบินส (Robbins) ไดใหแนวคิดถึงแหลงที่มาของอํานาจวามาไดจากสิ่งตอไปนี้ (1)
อํานาจตามตําแหนง (position power) เกิดจากการที่กลุมคนหรือองคกรยอมรับอํานาจของบุคคล
ตามตําแหนงนั้น (2) อํานาจเฉพาะบุคคล (personal power) เกิดจากบุคลิกลักษณะเดนเฉพาะของ
บุคคลนั้น จนเกิดความศรัทธา เชื่อถือ สามารถทําใหบุคคลอื่นกระทําตามหรือคลอยตามไดโดยงาย
เปนอํานาจที่เกิดจาก “บารมี” (3) อํานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) เปนอํานาจที่เกิดจากการสั่ง
สมความรูความชํานาญ ทักษะ ประสบการณเฉพาะในสาขานั้นๆ จนมีอํานาจในการควบคุมงาน
และนําพาไปสูจุดหมายปลายทางได (4) อํานาจทางโอกาส (opportunity power) เปนการจัดความ
เหมาะสมในเรื่องเวลาและโอกาสใหกับบุคคลที่มีอํานาจความเชี่ยวชาญ 61
อุทัย หิรัญโต ไดรวบรวมแหลงที่มาของอํานาจ เพิ่มเติมจากแหลงอํานาจซึ่งเฟรนช
และเรเวนไดเสนอไวอีก 4 ประการ ดังนี้ 62
1. ความยิ่งใหญขององคกรหรือสถาบัน ผูดํารงตําแหนงในองคกรหรือสถาบันที่ใหญ
มีบทบาทสําคัญ และมีอํานาจมากกวาผูที่ดํารงตําแหนงในองคกรหรือสถาบันเล็กซึ่งมีบทบาทนอย
กวา แมจะมีตําแหนงเทากัน เชน สามัญศึกษาจังหวัด มีอํานาจมากกวาผูบริหารสถานศึกษาในระดับ
เดียวกันหรือสูงกวา
2. การควบคุมทรัพยากร ผูที่มีอํานาจในการใหคุณใหโทษ ใหผลประโยชนพิเศษแก
คนอื่ นได ผู ดํ า รงตํ า แหน ง นั้ น จะมี อํา นาจมากกวา ผูดํา รงตํา แหนง อื่นแมจะมีร ะดับ เทา กัน เช น
หัวหนางานการเงินในโรงเรียน จะมีอํานาจมากกวาหัวหนางานประชาสัมพันธ
3. ฐานะตําแหนงทางสังคม ถาบุคคลใดมีฐานะตําแหนงทางสังคมสูง อํานาจก็มีสูง
ตามไปดวย ซึ่งนักสังคมวิทยายอมรับวา เครื่องแบบ ยศถาบรรดาศักดิ์ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชที่มี
ราคาแพงมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของคนอื่นๆ มาก เชน คนขับรถเบนซยอมเปนที่นาเกรงขาม
มากกวาคนที่ขับรถราคาถูกอยางแนนอน
Ralph B. Kimbrough and Michael Y. Nunnery, Educational Administration,
2nd ed. (New York: McMillan Publishing, 1983), 462.
61
Stephen P. Robbins, Essentials of Organizational Behavior (Englewood Cliffs :
N.J.: Prentice-Hall, 1983), 134.
62
อุทัย หิรัญโต, ประมุขศิลป ศิลปะการเปนผูนํา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2524),
160-161.
60
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4. บุคลิกภาพ เปนแหลงที่มาของอํานาจที่เกิดจากลักษณะพฤติก รรมสวนรวมของ
บุ ค คล เช น พฤติ ก รรมทางกาย จิ ต ใจ อารมณ สั ง คม อุ ป นิ สั ย ใจคอและความสามารถ คนที่ มี
บุคลิกลักษณะดีโดยทั่วไปจะเปนที่ตองตาตองใจแกผูพบเห็น ใหเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา อยากคบ
หาสมาคมดวย อยากรวมงานดวยและใหความเคารพยําเกรงเสมอ ดังนั้น คนที่บุคลิกลักษณะดี จึง
เปนคนที่มีอํานาจอยูในตัวตลอดไป
จากแหลงที่มาของอํานาจที่กลาวมาแลวทั้งหมด สามารถสรุปไดวา อํานาจเกิดจาก
คุณสมบัติหรือบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคล เชน รูปราง กริยาวาจา ทาทาง การแสดงออก ฯลฯ และ
สิ่งที่หามาไดภายหลัง เชน ความรูความชํานาญ ชื่อเสียงเกียรติยศ ทรัพยสิน ตําแหนงหนาที่การงาน
และปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ บุคคลสามารถแสวงหาอํานาจเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียแหลงที่มาของ
อํานาจบางแหลงหรือทั้งหมดไดตามเงื่อนไขของเวลาและสถานการณ เชน บุคคลมีความรูความ
ชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เมื่อมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาทําใหความรูความชํานาญที่มีอยูเดิมนั้น
ลาสมัย แตเมื่อไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม อํานาจนั้นก็จะเพิ่มขึ้นหรือกลับคืนมาได หรืออาจ
แสวงหาอํานาจจากแหลงอื่นๆ มาทดแทนแหลงอํานาจที่สูญเสียไปไดเชนกัน
ประเภทของอํานาจ
อํานาจที่มาจากแหลงอํานาจหลายแหลงยอมที่จะสามารถแบงประเภทอํานาจไดหลาย
ประเภทเชนกัน ดังนั้นจึงมีผูพยายามแบงประเภทอํานาจตามแหลงที่มาของอํานาจ และนักวิชาการที่
นํา แนวคิ ด การแบ ง ประเภทอํ า นาจตามแหลง ที่ม าของอํา นาจมาหล อหลอมจนเป นที่ รูจั ก และ
นําไปใชอยางแพรหลาย มีดังนี้
แนวคิดของเฟรนชและเรเวน (French and Raven) แบงประเภทของอํานาจโดย
พิจารณาจากแหลงที่มาของอํานาจที่สําคัญออกเปน 5 ประเภท คือ63
1. อํานาจการใหคุณ (reward power) อํานาจประเภทนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูบริหารที่จะใหรางวัลแกผูอื่น และผูรับรางวัลจะตองเห็นคุณคาของสิ่งที่ให ผูใหจึงจะมีอํานาจหาก
ผูรับไมเต็มใจรับและไมเห็นคุณคาของสิ่งของที่เสนอใหผูใหก็ไรอํานาจประเภทนี้ไป เชน คํายกยอง
ชมเชย การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง
2. อํานาจการใหโทษหรืออํานาจบังคับ (coercive power) อํานาจประเภทนี้ขึ้นอยูกับ
ความกลัวผูบริหารที่มีอํานาจการลงโทษ หรือการแสดงปฏิปกษกับอีกฝายหนึ่ง อยางนอยที่สุดก็มี
French and Raven, The bases of social power. InD. Cartwright(Ed.), Studies in
social power (Ann Arbor, MI: Institute for Social Research, 1968), 141.
63
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พลัง ขม ขูใ หบุคคลอื่นเชื่อวาจะเกิดโทษหรือผลเสีย กับ ตน อํานาจนี้ส ามารถทํา ใหผูอยูใ ตบังคับ
บัญชายอมปฏิบัติตามเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษตามกฎเกณฑหรือระเบียบวินัย
3. อํานาจอันชอบธรรมหรืออํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) อํานาจประเภทนี้
ขึ้นอยูกับตําแหนงที่ผูบริหารครอบครองอยู ผูบริหารที่มีตําแหนงหรือบทบาทมากก็จะมีอิทธิพลตอ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาพึ่ ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ มิ ใ ห เ ป น การละเมิ ด ต อ กฎหมายเป น อํ า นาจที่ ไ ม ขึ้ น อยู กั บ
ความสัมพันธกับผูอื่น แตขึ้นกับตําแหนงหรือบทบาทที่ผูบริหารมีอยู
4. อํานาจอางอิง (referent power) อํานาจประเภทนี้เกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชา
ปรารถนาอยากลอกเลียนหรือเอาแบบอยางพฤติกรรมของผูบังคับบัญชา โดยไมไดหวังผลตอบแทน
คนทั้งหลายจะมอบอํานาจอางอิงใหผูบริหารเนื่องจากผูบริหารมีบุคลิกลักษณะเดนเปนที่ถูกใจตน
5. อํานาจความเชี่ยวชาญ หรือความรูความชํานาญ (expert power) อํานาจประเภทนี้
ขึ้นอยูกับการยอมรับนับถือ ศรัทธาในเรื่องความรู ภูมิปญญา และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สิ่ง
เหลานี้มีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา เพราะอํานาจความเชี่ยวชาญ จะทําใหผูอยูใตบังคับบัญชายอม
กระทําตามเพราะเชื่อวาผูบังคับบัญชามีความสามารถเหนือตน
แนวคิ ดของเรเวน (Raven) และกรุก ลันสกี (Krunglanski) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
อํานาจสารสนเทศ (information power) ซึ่งอํานาจสารสนเทศนี้ เกิดจากผูบริหารที่มีความรอบรู
ข า วสารหรื อ ข อมู ล ต า งๆ ที่ มี ป ระโยชน และมีคุณคา ต อผูใ ตบัง คับ บั ญชา อํา นาจนี้มีอิท ธิพ ลต อ
ผูใตบังคับบัญชา เพราะผูอยูใตบังคับบัญชาตองการขาวสารขอมูลนี้ หรือตองการเขาไปมีสวนรวม
ในการเรียนรูขอมูลสารสนเทศเหลานี้ 64
แนวคิดของเฮอรเซยและโกลดสมิท (Hersey and Goldsmith) ไดรวมกันเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับอํานาจพึ่งพาหรืออํานาจแฝง (connection power) ซึ่งเกิดจากการที่ผูบริหารมีเสนสาย
เกี่ยวของกับบุคคลที่มีอิทธิพล หรือบุคคลสําคัญภายในหรือภายนอกองคกร ผูบริหารที่มีอํานาจนี้สูง
สามารถทําใหคนอื่นยอมปฏิบัติตาม เพราะตองการไดรับความพอใจ หรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจ
อันเกิดจากอํานาจพึ่งพาหรืออํานาจแฝงนี้ 65

Beraeam H. Raven and W. Krunglanski, “Conflict and Power,” in P.G. Swingle
(ed.) The Structure of Conflict (New York: Acadimic Press, 1975), 177-219.
65
Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, “Situational Leadership Perception
and Impact of Power,” Management of Organization Behavior Utilizing Human Resources,
4th ed. (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1985), 178.
64
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แนวคิดของมุลเดอรและคณะ (Mulder and others) ไดจัดแบงอํานาจประเภทตางๆ ที่
ผู บ ริ ห ารใช ม ากในองค ก ร โดยปรั บ และขยายจากแหล ง อํ า นาจของเฟรนช แ ละเรเวนได เ ป น
8 ประเภท ดังนี้ 66
1. อํ า นาจการให คุ ณ และใหโทษ (sanction power) บุคคลตั้ง ใจปฏิบัติง านดวย
คาดหมายวาจะไดรับรางวัลตอบแทนจากผูบริหารทั้งดานที่เปนวัตถุและดานจิตวิทยา หากมีการ
ยินยอมปฏิบัติตาม และเกรงกลัวการถูกลงโทษหากไมยินยอมปฏิบัติตาม อํานาจประเภทนี้รวมเอา
อํานาจการใหคุณและอํานาจการใหโทษของเฟรนชและเรเวน (French and Raven) เขาไวดวยกัน
2. อํานาจที่เปนทางการ (formal power) บุคคลปฏิบัติตามภายในขอบเขตบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนงของตนเองที่กําหนดใหปฏิบัติและรูตัววาควรจะกระทําตาม
บทบาทหนาที่นั้น
3. อํานาจอางอิง (referent power) บุคคลมีความรูสึกวาเขาและผูบริหารเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จึงยินยอมปฏิบัติตามโดยยอมรับอิทธิพลของผูบริหารไมวาจะเปนการลอกเลียนแบบดาน
พฤติกรรม การกระทํา หรือเจตคติ
4. อํานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) บุคคลยกยองผูมีความรู ทักษะ ความสามารถ
ความชํานาญเฉพาะสาขามากกวาตนใหเปนผูมีอํานาจเชี่ยวชาญ จึงยินยอมเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
5. อํานาจการรวมปรึกษาหารือ (reciprocal open consultation) อํานาจประเภทนี้เกิด
ขึ้นกับผูบริหาร เมื่อเกิดความขัดแยงในการทํางาน หรือความไมสอดคลองกันในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ ใ ดสถานการณ หนึ่ ง จึงตองแกปญหาดวยการเปดอภิปราย โดยมีฝา ยที่ส ามเขารวม
อภิปรายเพื่อหาขอสรุป ผูบริหารจึงมีอํานาจประเภทนี้
6. อํานาจความเชี่ยวชาญระดับสูง (expertise power) บุคคลไดรับการยกยองใหเปน
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง โดยไมมีการเปรียบเทียบกับความรูของตนเอง ซึ่งตางจากอํานาจความเชี่ยวชาญ
ซึ่งเกิดจากการยอมรับเมื่อมีความรูมากกวาตน
7. อํานาจสูเบื้องบน (upward power) เปนอํานาจที่ผูบริหารใชในระดับที่สูงกวา
ตําแหนงที่ตนดํารงอยูในระบบทั้งหมดหรือทั้งองคกร โดยไมคํานึงถึงผูใตบังคับบัญชาจะมีสวน
ชวยหรือไมก็ตาม
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8. อํานาจสูภายนอก (outward power) เปนอํานาจที่ผูบริหารใชจัดการกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกองคกร ในกรณีที่องคกรมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกอํานาจประเภทนี้เปนอิสระ
นอกเหนือจากอํานาจที่มีอยูในองคกร
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทอํานาจ แลวนําอํานาจประเภทตางๆ มา
หลอหลอมแนวคิดทฤษฎีดังกลาวเขาดวยกัน พอสรุปไดวา อํานาจประเภทตางๆ ที่ใชในองคกร มี
อยู 8 ประเภทดวยกัน คือ (1) อํานาจการใหรางวัล (reward power) ซึ่งรวมความหมายของสวนหนึ่ง
ของอํานาจการใหคุณใหโทษ (sanction power) ไวดวยกัน (2) อํานาจการบังคับ (coercive power)
ซึ่งรวมความหมายอีกสวนหนึ่งของอํานาจการใหคุณใหโทษ (sanction power) ไวดวย (3) อํานาจ
ตามกฎหมาย (legitimacy power) ซึ่งรวมถึงอํานาจเปนทางการ (formal power) ไวดวยกัน (4)
อํานาจอางอิง (reference power) (5) อํานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) รวมความหมายของ
อํานาจความเชี่ยวชาญระดับสูง (expertise power) เขาไวดวย (6) อํานาจสารสนเทศ (information
power) (7) อํานาจพึ่งพาหรืออํานาจแฝง (connection power) ซึ่งรวมถึงอํานาจสูเบื้องบน (upward
power) และอํานาจสูภายนอก (outward power) ไวดวยแลว และ (8) อํานาจรวมปรึกษาหารือ
(reciprocal open consultation power) การหลอหลอมทฤษฎีดังกลาวแสดงไวในแผนภูมิที่ 3
นักทฤษฎี
ประเภทของอํานาจ
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Krunglanski
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สูเบื้องบน รวม
others
ทางการ
เชี่ยวชาญ
สูภายนอก ปรึกษา
ระดับสูง
หารือ
แผนภูมิที่ 3 การหลอหลอมทฤษฎีตางๆ
ที่มา

French and Raven, The bases of social power. InD. Cartwright(Ed.), Studies in
social power (Ann Arbor, MI: Institute for Social Research, 1968), 141.
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: Beraeam H. Raven and W. Krunglanski, “Conflict and Power,” in P.G. Swingle
(ed.) The Structure of Conflict (New York: Acadimic Press, 1975), 177-219.
: Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, “Situational Leadership Perception and
Impact of Power,” Management of Organization Behavior Utilizing Human Resources, 4th
ed. (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1985), 178.
: Mauk Mulder and others, “Power, Situation and Leader’s Effectiveness: An
Organization Field Study,” Journal of Applied Psychology, no. 4 (1986): 566-567.
เมื่ อพิ จารณาถึ งการบริหารงานในโรงเรีย น ผูบริหารจะตองรับ ผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ และภารกิจดานตางๆ มากมาย ในการบริหารงานของแตละฝายยอมมีกิจกรรมตางๆ ที่ตอง
ปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ผูบริหารโรงเรียนมักจะประสบปญหาและอุปสรรคนานาประการจนบางครั้งถึงกับเกิดความขัดแยง
กันอยางรุนแรงก็มี ปญหาและความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนั้นยอมมาจากสาเหตุหลายอยาง
สาเหตุ ป ระการหนึ่ ง ก็ คื อ การใช อํา นาจของผูบ ริหารโรงเรี ย น ดั ง นั้น เพื่อใหเกิด ประโยชนต อ
หนวยงานและงานนั้นๆ ดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนจึงควรศึกษาวิธีการใช
ประเภทของอํานาจ และแนวคิดของเฟรนชและเรเวน (French and Raven) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไว ดังนี้ 67
1. อํานาจการใหรางวัล (reward power) เปนอํานาจที่เกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชา
รับรูวาผูบริหารสามารถจะใหรางวัลแกเขาได รางวัลอาจเปนคํายกยองชมเชย เงิน วัตถุหรือสิ่งของ
โอกาสหรือความสะดวกในการทํางาน ประสิทธิภาพของรางวัลขึ้นอยูกับความตองการของบุคคล
แต ล ะคน หากไม ส ามารถสนองความต อ งการในขณะนั้ น ได การใช อํ า นาจนั้ น ก็ จ ะไม มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารจึงตองพิจารณาการใหรางวัลนั้นใหสอดคลองกับความตองการของ
แต ล ะบุ ค คลด วย ส วนในระบบราชการของไทยเราการไดเงิ นเดื อนขึ้น สองขั้ น เป นรางวัล ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงมาก ดังนั้น ผูบริหารคนใดที่สามารถบันดาลสิ่งนี้ใหผูใตบังคับบัญชาได ก็จะมี
อํานาจเหนือผูใตบังคับบัญชาคนนั้นมากทีเดียว ขอบขายของอํานาจนี้จะครอบคลุมทุกพฤติกรรม
หรือทุกสภาพทางจิตวิท ยาของบุคคลที่บุคคลรับ รูวา ถายอมทําตามหรือเปลี่ยนแปลงไปแลวจะ
ได รั บ รางวั ล ที่ ต อ งการ ส ว นความคงทนของผลที่ เ กิ ด จากอํ า นาจชนิ ด นี้ ขึ้ น อยู กั บ การที่
French and Raven, The bases of social power. InD. Cartwright (Ed.), Studies in
social power (Ann Arbor, MI: Institute for Social Research, 1968), 150-167.
67
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ผูใตบังคับบัญชารับรูวา ถาหากคงไวซึ่งพฤติกรรมหรือสิ่งเหลานี้ตอไปแลวจะไดรับรางวัลอีกใน
อนาคต
2. อํานาจการบังคับ (coercive power) เปนอํานาจที่เกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชารับรู
วาจะไดรับโทษถาไมยอมทําตามที่ผูบริหารตองการ ความศักดิ์สิทธิ์ของอํานาจชนิดนี้ขึ้นอยูกับรับรู
วาโทษที่เขาจะไดรับจากการไมยอมทําตามนั้นสูงกวาผลเสียที่เกิดจากการยอมทําตามแคไหน และ
พฤติก รรมหรือสภาพทางจิตวิทยาอื่นๆ ของบุค คลที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะอํานาจจากการ
บังคับนี้จะคงอยูตราบเทาที่บุคคลนั้นรับรูวา เขาอยูในสายตาของผูบริหาร ถารูวาผูบริหารไมอาจ
ลวงรูถึงการกระทําของเขาไดแลว เขาจะหยุดทําตามทันที นอกจากนี้ยังพบวาผลงานอันเกิดจากการ
ใชอํานาจชนิดนี้ มักจะมีคุณภาพไมดีเทาที่ควรจะเปนตามความสามารถของบุคคลและทําใหบุคคล
มีแนวโนมในทางตอตานอีกดวย
3. อํานาจตามกฎหมาย (legitimacy power) เปนอํานาจที่เกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชา
รั บ รู ว า ผู บ ริ ห ารมี สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย จะกํ า หนดให เ ขามี พ ฤติ ก รรมใดได บ า ง อํ า นาจชนิ ด นี้ มี
ความหมายกวางขวางกวาอํานาจที่มาจากตําแหนง และความแข็งของอํานาจชนิดนี้ขึ้นอยูกับ 3 สิ่ง
คือ (1) คานิยมที่ผูใตบังคับบัญชายังถือวา ผูบริหารมีสิทธิในการกําหนดพฤติกรรมของเขามากนอย
แคไ หน (2) โครงสร า งทางสั ง คมของหน วยงานที่ ผูใ ต บัง คับ บัญชายอมรับ ทั้ง โครงสรา งตาม
รูปแบบและนอกรูปแบบ และ (3) กฎหมายที่รองรับอํานาจและสิทธิของผูบริหาร โดยขอบขายของ
อํานาจจากกฎหมายนี้ผูบริหารมีอิทธิพลครอบคลุมทุกพฤติกรรมที่กฎหมายกําหนดไวในพรรณนา
งาน (job description) ของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ขึ้ น อยู กั บ ความสั ม พั น ธ ข องผู บ ริ ห ารกั บ
ผูใตบังคับบัญชา และคานิยมของสังคมที่หนวยงานตั้งอยู
4. อํานาจอางอิง (reference power) เปนอํานาจอันเกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชามี
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชาปรารถนาที่เอาอยางผูบริหาร
ความแข็งของอํานาจนี้ขึ้นอยูกับความรูสึกและความปรารถนาของผูใตบังคับบัญชาวามีมากนอยแค
ไหน ผูบริหารที่มีผูใตบังคับบัญชาเปนศิษยเกาสถาบันเดียวกัน สีเดียวกัน ศิษยอาจารยเดียวกัน บวช
พรรษาเดียวกัน คนบานเดียวกัน และไมมีสาเหตุขัดแยงกันมากอน ยอมมีอํานาจทางสังคมชนิดนี้
มากขึ้น หรือผูบริหารที่มีลักษณะวาจาทาทางเปนที่ประทับใจ ดึงดูดใจใหผูใตบังคับบัญชาอยากเอา
อยางก็จะเกิดอํานาจนี้เชนกัน
5. อํานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) เปนอํานาจที่เกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชา
รับรูวาผูบริหารเปนผูมีความรู ความสามารถ หรือมีความชํานาญในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะในงานที่
รับผิดชอบอยูและสามารถใหคําแนะนําไดถูกตอง ความแข็งของอํานาจนี้ขึ้นอยูกับปริมาณความรู
ความชํานาญที่ผูบ ริหารมีเหนือผูใ ตบังคับบัญชาหรือสูงกวา เกณฑม าตรฐานที่ผูใ ตบังคับบัญชา
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ตั้งขึ้น ซึ่งโดยมากแลวก็มักเอาตัวผูใตบังคับบัญชานั้นเปนเกณฑ อิทธิพลของอํานาจนี้มักทําใหเกิด
การเปลี่ย นแปลงทางปญญา (cognitive) ในตัวผูใตบังคั บบั ญชาเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยั ง มี
อิทธิพลทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกยอมรับในความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ หรือเปลาอีกดวย
ความคงทนของความรู ค วามคิ ด หรื อ พฤติ ก รรมอั น เกิ ด จากอํ า นาจชนิ ด นี้ จ ะคงอยู ต ราบเท า ที่
ผูใตบังคับบัญชาไมเกิดการลืม ทั้งนี้ไมวาผูบริหารยังคงอยูหรือไมก็ตาม
6. อํานาจสารสนเทศ (information power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูใตบังคับบัญชารับรู
วาผูบ ริหารเปนคนที่มีความรอบรูขา วสารขอมูล และขาวสารขอมูล นั้นมีประโยชน มีคุณคาตอ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูใตบังคับบัญชาตองการขาวสารขอมูลหรือตองการเรียนรูในขาวสารขอมูล
เหลานั้น ความแข็งของอํานาจนี้ขึ้นอยูกับความสําคัญของขาวสารขอมูล และความตองการมากนอย
ของผูใตบังคับบัญชา อันเปนผลทําใหอํานาจสารสนเทศมีอิทธิพลทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ
และปฏิบัติตาม
7. อํานาจพึ่งพาหรืออํานาจแฝง (connection power) เปนอํานาจที่มิไดมีอยูกับตัว
ผูบริหารโดยตรง แตเปนอํานาจที่ไดรับอิทธิพลมาจากอํานาจของบุคคลอื่น เปนอํานาจอันเกิดจาก
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชารั บ รู ว า ผู บ ริ ห ารเป นผู มี เส น สาย เกี่ ย วข อ งกับ บุ คคลที่ มีอํ า นาจหรือ บุ ค คลที่ มี
ความสําคัญภายในหรือภายนอกองคก าร อิทธิ พลของอํา นาจพึ่งพาสูงสามารถทําใหคนอื่นยอม
ปฏิบัติตาม เพราะตองการไดรับความพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากอํานาจพึ่งพา
หรืออํานาจแฝงนั้น
มุลเดอรและคณะ (Mulder and others) ไดเสนอประเภทอํานาจที่ผูบริหารใชมากใน
องคการ โดยเพิ่มเติมจากแนวคิดของเฟรนชและเรเวน (French and Raven) ไว คือ อํานาจการรวม
ปรึกษาหารือ (reciprocal open consultation power) กลาวคือ เปนอํานาจประเภทที่เกิดขึ้นกับ
ผู บ ริ ห าร เมื่ อ ผู บ ริ ห ารและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามเห็ น ไม ส อดคล อ งกั น ในสถานการณ ใ ด
สถานการณหนึ่ง ผูบริหารแกปญหาโดยวิธีเปดอภิปรายกวาง โดยมีฝายที่สามเขามารวมอภิปรายจน
สามารถหาขอสรุปไดดวย จึงทําใหผูบริหารมีอํานาจประเภทนี้68
กลาวโดยสรุป ผูบริหารในทุกองคกรจะใชเลือกใชประเภทอํานาจทั้งหมดที่กลาวมานี้
ตามความเหมาะสมของสถานการณ และมีแนวโนมจะใชอํานาจประเภทใดอํานาจหนึ่งมากกวา
ประเภทอื่นๆ หรือใชหลายๆ ประเภทพรอมกัน เพื่อปรับใหเขากับขอจํากัดดานทรัพยากร เวลา
และสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบ
68

Mauk Mulder and others, “Power, Situation, and Leader’s Effectiveness: An
Organizational Field Study,” Journal of Applied Psychology, no. 4 (1986): 566-570.

47
การไดมาซึ่งอํานาจในองคกรและการเสื่อมอํานาจ
การที่บุคคลจะมีอํานาจไดนั้น ขึ้นกับปจจัยตางๆ ซึ่งบุคคลนั้นอาจมีอยูในตัวหรือสราง
เสริมขึ้นมาเองภายหลังปจจัยเหลานี้มีหลายอยางและเปนสิ่งซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นมีอํานาจ
มากหรือนอยเพียงใด เชนแนวความคิดของแนวคิดของ ลาสเวลลและแคพแลน (Lasswell and
Kaplan) ไดกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดอํานาจไวดังนี้ (1) อํานาจหนาที่ (2) ความสามารถในการให
คุณใหโทษ (3) ความเชี่ยวชาญหรือชํานาญในงาน (4) หนาที่ความรับผิดชอบ (5) จํานวนลูกนองที่
รับผิดชอบ (6) การคบคาเพื่อนฝูงและการเขาสังคม และ (7) บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวบุคคล 69
นอกจากนี้ การไดมาซึ่งอํานาจมีวิธีการบางอยางที่จะทําใหบุคคลซึ่งกาวเขาสูตําแหนง
หนาที่ในการบริหารงานในองคกร สามารถเพิ่มพูนอํานาจของตนเองได การไดมาซึ่งอํานาจใน
องคกร สามารถจําแนกไดเปน 2 แนวทางคือ การไดมาซึ่งอํานาจที่ถูกตอง และการไดมาซึ่งอํานาจที่
ไมถูกตอง
การไดมาซึ่งอํา นาจที่ถูกตอง เปนแนวทางที่ผูบริหารทุก คนควรใหความสนใจ ซึ่ง
อรุณ รักธรรม ไดเสนอแนวทางการไดมาซึ่งอํานาจที่ถูกตองไว ดังนี้ 70
1. พยายามมองรูปและการดําเนินงานขององคการในมุมกวางที่เรียกวา ระดับมหภาค
(macro) เพราะจะทําใหสามารถมองความสัมพันธ ทั้งหมดในองคกรได ทําใหเกิดความคิดและ
นํ า ไปปฏิ บั ติ ใ นขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ที่ ต นมี อ ยู ไ ด อ ย า งประสานสอดคล อ งกั บ ส ว นอื่ น เพื่ อ
ความกาวหนาขององคกร
2. ขยายพลังอํานาจเขาไปในขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูอื่น ซึ่งไมเคยใชอํานาจหนาที่
นั้นใหเปนประโยชนตอองคกรเลย แตจะตองระลึกเสมอวาตนไดทําการในขอบเขตอํานาจหนาที่
ของตนซึ่งไดรับมอบหมายมาอยางสมบูรณแลวและมีพลังเพียงพอที่จะกระทําการดังกลาว
3. ฝกฝนวิเคราะหปญหาความลมเหลวของสวนตางๆ ขององคกร พรอมทั้งมองหา
ลูทางในการแกไข โดยใชความคิดริเริ่มของตนเองและเขาไปแกไขปญหาเมื่อมีโอกาส
4. คิดคนวาดภาพวิธีการทํางาน เพื่อใหเกิดผลผลิตตอองคกรโดยสมมติวาถาองคกร
เปนกิจการของตนเองจริง ๆ แลว ตนควรจะทําอยางไรเพื่อใหเปนประโยชนกับองคกรมากที่สุด
แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับความเปนจริงอันจะเปนทางที่ตนสามารถนํามาปรับปรุงองคกรได
Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, Power and Society (New York: Yale
University Press, 1960), 37.
70
อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธกับการบริหาร (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,
2527), 59.
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5. พยายามค นคิ ด พั ฒนาเทคนิค วิธี และขั้น ตอนของการทํ า งานที่ จะส ง ผลให ก าร
ทํางานขององคกรมีประสิทธิภาพและอาจจะทําใหพบโอกาสในการขยายอํานาจได
6. หาโอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเอง และเข า ไปมี ส ว นร ว มในการ
แกปญหาขององคกร นอกจากวิธีการดังกลาวแลวจะตองมีความเขาใจวา (ก) กฎเกณฑตางๆ ในการ
บริ ห ารไม ใ ช เ ป น สิ่ ง ตายตั ว สามารถจะเปลี่ ย นแปลงแก ไ ขได ถ า การเปลี่ ย นแปลงแก ไ ขนั้ น
สอดคลองกับสถานการณและเปนประโยชนตอองคกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ข) ตองกลาที่จะ
เสี่ยงในการเขารับผิดชอบตอความลมเหลวหรือความสําเร็จ อันเปนผลมาจากความคิดริเริ่มและ
มาตรการในการขยายอํานาจของตนเอง โดยคํานึงถึงวาคอยๆ ขยายขอบเขตความรับผิดชอบออกไป
ทีละนอยและใชอยางละมุนละมอม
สําหรับการไดมาซึ่งอํานาจที่ไมถูกตองนั้น ในสังคมปจจุบันมักมีการแสวงหาอํานาจที่
ไมถูกตองใหเห็นอยูเสมอ ทั้งในองคกรหรือหนวยงานตางๆ ซึ่ง สุพิณ เดชาคุปต ไดกลาวถึงการ
แสวงหาอํานาจที่ไมถูกตองไวดังนี้ 71
1. รักษาความสัมพันธกับผูมีอํานาจหรือเขาเปนพวกเดียวกันกับผูมีอํานาจเพียงเพื่อ
หวังผลประโยชนตอบแทน หรือเพื่อกาวไปสูศูนยอํานาจใหใกลชิดขึ้น
2. กําจัดศัตรูคูแขงขัน โดยวิธีการที่สกปรก เชน การทําใบปลิว บัตรสนเทห การสราง
ขาวลือ ฯลฯ
3. ในฝายผูมีอํานาจพยายามทําใหกลุมตางๆ แตกความสามัคคี เพื่อไมใหรวมตัวกันมา
ทาทายอํานาจผูปกครองหรือการกระทําที่เปนการขมขวัญผูมีอํานาจ
4. พยายามหาขอมูลหรือเปนผูรักษาขอมูลลับที่สําคัญๆ หรือพยายามหาความลับ ซึ่ง
จะชวยใหไดเปรียบคนอื่นที่ไมรู และเปนการทําใหผูอื่นตองมาหาติดตอ เพื่อขอความชวยเหลืออยู
เสมอ
5. การต อ รองผลประโยชน กั บ คู แ ข ง ในกรณี ที่ มี ก ลุ ม อื่ น กํ า ลั ง แสวงหาอํ า นาจ
เชนเดียวกัน และมีกําลังความสามารถที่ไมยิ่งหยอนกวากัน คูแขงขันก็อาจจะตกลงประนีประนอม
หรือแบงปนผลประโยชนกัน เพื่อวาทั้งสองฝายจะไดไมทําลายจนสูญเสียประโยชนทั้งคู
จะเห็นไดวา การไดมาซึ่งอํานาจที่ไมถูกตองเปนวิธีที่นิยมใชกันมาก เพราะงายและ
เห็ น ผลเร็ ว แม จ ะไม เ กิ ด ผลดี ใ นระยะยาวก็ ต าม เพื่ อ ผลประโยชน ข องตนเองโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนการไมถูกตองขาดคุณธรรม แนวทางการไดมาซึ่งอํานาจที่ถูกตองและ
สุพิณ เดชาคุปต, พฤติกรรมของมนุษยในองคการ (สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2530), 179.
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เหมาะสมจะทําใหเกิดผลดีในระยะยาวมากกวา โดยสรางความรัก ความศรัทธา ความเชื่อถือให
เกิดขึ้นระหวางผูบริหารและผูรวมงาน อันจะนํามาซึ่งความพอใจดวยกันทั้งสองฝาย
เมื่อมีการไดมาซึ่งอํานาจยอมมีการเสื่อมอํานาจเปนเรื่องที่ควบคูกัน เพราะอํานาจเปน
สิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได การใชอํานาจจึงเปนเรื่องของการรับรู (perception) ของบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่มีตอผูมีอํานาจเหนือกวามากกวาการแสดงอํานาจ ดังนั้นผูบริหารจะมีอํานาจแบบใดมาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับการยอมรับของผูใตบังคับบัญชาเปนสําคัญ เมื่อใดที่ผูบริหารไมสามารถใช
อํานาจในการชักนําผูใตบังคับบัญชายอมแสดงใหเห็นวา อํานาจของผูบริหารไดเสื่อมถอยลงไปแลว
นั่นเอง แตเนื่องดวยเหตุผลจําเปนที่ผูบริหารตองมีอํานาจหลายๆ อยาง เพื่อสนับสนุนหรือชักนําให
ผูใ ต บั งคั บ บั ญชาปฏิบัติง านให สํา เร็จตามเปา หมายใหญข ององคกร แตหากผูบ ริหารไม รูจัก ใช
อํานาจในทางที่ถูกที่ควรหรือละเลยการใชอํานาจ ในที่สุดผูบริหารจะสูญเสียอํา นาจนั้นไปโดย
สิ้นเชิง ดังเชน วิโรจน อาจจํานง และคณะไดกลาวถึงการสูญเสีย อํานาจไว โดยแยกตามอํานาจ
ประเภทตางๆ ดังนี้ 72
1. อํานาจในการบังคับลงโทษ หากผูบริหารเพียงแตขูวาจะลงโทษแตไมเคยลงโทษ
จริง ถาเปนเชนนี้บอย ๆ ผูใตบังคับบัญชาจะไมกลัวเกรงตอการขูเชนนี้ เพราะเขาเรียนรูหรือรูสึกวา
ผูบริหารไมมีอํานาจในการลงโทษอยางแทจริง ในคราวตอไปเขาจะไมเชื่อถือในอํานาจ การบังคับ
ลงโทษของผูบริหารอีกตอไป
2. อํานาจที่มีผูสนับสนุน การที่ผูบริหารอางอํานาจของบุคคลอื่นมาสนับสนุนการใช
แบบภาวะผูนําของตนเพื่อสั่งการผูใตบังคับบัญชานั้น หากอํานาจของบุคคลอื่นนั้นไมมีอิทธิพล
เพียงพอ หรือเปนการกลาวอางลอยๆ ปราศจากความจริง หรือไมสามารถใหคุณใหโทษตอการ
ปฏิ บั ติ ง านแล ว คราวต อ ไปผู บ ริ ห ารก็ ไ ม ส ามารถใช อํ า นาจอ า งอิ ง บุ ค คลนั้ น อี ก เพราะ
ผูใตบังคับบัญชาไมเชื่อถือหรือกลัวเกรง
3. อํานาจในการใหบําเหน็จรางวัล ผูบริหารที่ชมเชยหรือใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชา
ทุกคนไมวาผลงานของเขาจะดีหรือไมก็ตาม คําชมเชยและรางวัลจะไมมีความหมายในการจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้น หากเปนเชนนี้แสดงวาผูบริหารปลอยใหอํานาจในการใหบําเหน็จ
รางวัลของคนเสื่อมลงไป ฉะนั้นผูบริหารจึงตองรูจักเลือกใหรางวัลเฉพาะพฤติกรรมหรือผลงานที่ดี
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วิ โ รจน อาจจํ า นงค, แก วตา ไทรงาม และประณีต ศรีศั ก ดา, “ภาวะผู นํา ตาม
สถานการณ” (เอกสารประกอบการอบรมสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2532), 19-20.
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เทานั้น นอกจากนี้ผูบริหารจะตองรูจักเลือกชนิดของรางวัลใหเหมาะสมกับระดับความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชาในขณะนั้นดวย
4. อํานาจตามกฎระเบียบ อํานาจตามกฎระเบียบเอื้ออํานวยใหผูบริหารสามารถวินิจฉัย
สั่งการได แตหากการวินิจฉัยสั่งการผิดพลาดบอยครั้ง หรือวินิจฉัยแลวไมเกิดผลดีตอการปฏิบัติงาน
หรือทําใหการทํางานสับสน ผูใตบังคับบัญชาจะไมเชื่อถือ ศรัทธา ในคําวินิจฉัยของผูบริหาร เมื่อ
เปนเชนนี้ เขาอาจจะไมขอใหผูบริหารชวยตัดสินใจสั่งการอีก นั่นหมายความวาผูบริหารไดสูญเสีย
อํานาจตามกฎระเบียบไปแลว
5. อํานาจเนื่องจากบุคลิกภาพสวนตัว หากผูบริหารใชบุคลิกภาพของตนไมเหมาะสม
หรือมีวิธีการสรา งความสัมพันธกับ ผูใตบังคับบัญชาที่มีผลงานทั้งดี และไมดีเหมื อน ๆ กันแลว
ความเชื่อถือศรัทธาตอผูบริหารจะเสื่อมถอยลงไปตามลําดับ
6. อํานาจในการมีขาวสารขอมูลและอํานาจเนื่องจากความรอบรูเชี่ยวชาญ อํานาจทั้ง
สองอยางนีจ้ ะเสื่อมถอยลงไปไดหากผูบริหารใชขาวสารขอมูลหรือความรูที่มีอยูแลว ไมแสวงหาสิ่ง
ใหมมาเพิ่มเติมใหทันสมัยอยูเสมอ เพราะผูใตบังคับบัญชาที่มีระดับวุฒิภาวะสูงจะเกิดการเรียนรู
อยางรวดเร็วกวา ผูบ ริหารมีขาวสารขอมูลและความรอบรูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ เพียงใด หาก
ขาวสารขอมูลและความรอบรูเชี่ยวชาญเหลานั้นไมกอใหเกิดประโยชนตอการทํางานของเขาแลว
เขาจะแสวงหาสิ่งที่ตองการดวยตนเองและจะไมมาหารือหรือขอขาวสารขอมูลตางๆ จากผูบริหาร
อีกตอไป นั่นแสดงวาผูบริหารไดสูญเสียอํานาจดังกลาวไปแลว
ผูบริหารโรงเรียนกับการใชอํานาจ
ผูบ ริ หารโรงเรี ย นจะสามารถบริหารงานภายในโรงเรี ย นไดอ ยา งมีป ระสิ ท ธิ ภาพ
ขึ้นกับความรวมมือจากคณะครูและบุคลากรทุกๆ ฝายในโรงเรียน การใชอํานาจของผูบริหารก็เปน
องคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพล อันจะทําใหการบริหารงานโรงเรียนบรรลุเปาหมายในภารกิจทุกๆ
ดานตามที่กําหนดไวใหสูงสุดเทาที่จะกระทําได ดังความเห็นของ เซอรจีโอแวนนี และสตารแรทท
(Sergiovanni and Starratt) ไดกลาวเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารไววา การบริหารงานใน
โรงเรียนยอมเกี่ยวของกับบุคคลจํานวนมาก ผูบริหารจึงจําเปนตองมีอํานาจเพื่อควบคุมผูอื่นใหเชื่อ
ฟง ปฏิบัติและคลอยตามการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน บางครั้งอาจเกี่ยวพันระหวางอํานาจ
หนาที่และตําแหนงที่เปนทางการในดานการบังคับบัญชา แตบางครั้งการใชอํานาจนั้นอาจมาจาก
แหลงอื่นๆ ทําใหการใชอํานาจหนาที่ (authority) กับอํานาจ (power) มีความสับสน ซึ่งอํานาจหนาที่
เปนอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนอํานาจที่เกี่ยวของกับงาน ขึ้นกับบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
และเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคลที่ดํารงตําแหนง ในสายการบังคับบัญชา ตองการการสั่งการที่มี
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เหตุผลและการปฏิบัติใหเปนไปในแนวเดียวกัน การใชอํานาจจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและ
จัดการในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อบรรลุเปาหมายเทาที่จะทําได 73
สวนลักษณะการใชอํานาจของผูบริหารนั้น เคลแลนด (Clelland) ไดกลาวไววา การใช
อํานาจในทางปฏิบัติมีอยู 2 แนวทางดวยกัน คือ (1) การใชอํานาจแบบครอบงําผูใตบังคับบัญชา
โดยจะทําใหผูใตบังคับบัญชาอยูในสภาพที่ออนแอ ตองพึ่งพาผูบังคับบัญชาอยูเสมอ ไมสามารถ
ทํางานใหสําเร็จดวยตัวของตัวเองได ขาดความเชื่อมั่น ไมกลาตัดสินใจ ถึงแมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็
ตาม ผูบริหารหรือผูนําที่ใชอํานาจในแนวทางนี้จะประสบความสําเร็จในการรักษาตําแหนงของตน
ไวไดนาน แตเมื่อนานวันเขาความเสียหายจะเกิดแกองคกรเนื่องจากบุคลากรขาดความคิดริเริ่มใน
การแกปญหา มีความผูกพันกับตัวบุคคลมากกวาเปาหมายขององคกร ถาผูนําหรือผูบริหารเกิดตาย
หรือยายไปจากองคกรก็จะเกิดสถานการณวิกฤตภายในองคกรได (2) การใชอํานาจแบบสรางทักษะ
และความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดแกผูใตบังคับบัญชา เปนการเพิ่มแรงจูงใจภายในและการรูจัก
ควบคุมตนเองของผูใตบังคับบัญชา มุงสรางความผูกพันกับองคกรมากกวาความผูกพันที่เกิดขึ้นกับ
ตั ว ผู บ ริ ห าร มี ก ารมอบอํ า นาจในระดั บ ที่ เหมาะสม ให ข า วสารขอ มู ล อย า งเป ด เผย ใหโ อกาส
ผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 74
ดาน พนัส หันนาคินทร ไดแจกแจงลักษณะของการใชอํานาจในการบริหารงานไววา
มีทั้ง สวนที่ เป นพระเดชและสวนที่ เป นพระคุ ณ ในสวนที่เปนพระเดชยอมทํา ใหผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความเกรงกลัวตออํานาจและตองทําตามคําสั่งของผูบริหาร พระเดชเปนอํานาจ
ตามกฎหมายยอมจะหมดไปตามตํา แหนง และหนา ที่ สวนพระคุณเปนอํา นาจที่ไมรูจักตายเปน
อํานาจที่ออนโยนไดผลในทางไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาที่จะทํางานใหดวยความเต็ม
ใจและกําลังใจ อยางไรก็ตามการใชอํานาจในการบริหารจะหวังพึ่งแตพระคุณอยางเดียวยอมไมได
ในบางครั้งเมื่อพบปญหาที่จะตองดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับก็ตองดําเนินการไป
ตามระเบียบ แตขอใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาเปนความจําเปนตองทํา หลีกเลี่ยงมิได สิ่งที่ทําตอง
ตั้งอยูบนความยุติธรรมโดยไมมีอคติ 75
Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision Human Perspectives
(New York: McGraw-Hill, 1988), 104.
74
McClelland, “The Two Face of Power,” Journal of International Affairs 24
(1970): 29-47.
75
พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524),
7-8.
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นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ ไดเสนอแนวทางการใชอํานาจของ
ผูบริหาร เพิ่มเติมไวดังนี้ 76
1. พยายามที่จะซื่อสัตยและจริงใจกับผูอื่น
2. หลีกเลี่ยงการดิ้นรนตอสูเพื่ออํานาจโดยไมจําเปน
3. พึงเขาใจเสมอวาไมเพียงแตผูบริหารระดับสูงเทานั้นที่ตองการอํานาจ
4. คํานึงถึงเสมอวาองคกรรวมเอากลุมตางๆ เขาไวดวยกัน อํานาจและความขัดแยง
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไมได
สวน ประชุม รอดประเสริฐ ไดเสนอหลัก การที่ค วรพิจารณาในการใชอํานาจของ
ผูบริหารในแตละกรณี ดังนี้ 77
1. อํานาจจะตองสงผลดีตอผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และควรจะสรางความเสียหายใหแก
ผูประพฤติผิดขาดความรับผิดชอบ
2. ความเหมาะสมและประสิท ธิภาพของการใชอํา นาจขึ้นอยูกับประเภทของผูนํา
คุณลักษณะของผูนํา บรรทัดฐานของสังคม คุณลักษณะของผูใตบังคับบัญชา และเปาหมายในการ
ปฏิบัติงาน
3. ผูนําหรือผูบริหารจะประสบกับความสําเร็จหากสามารถมีความรูและมีความเขาใจ
ในแหลงที่มาของอํานาจที่นํามาใช
4. อํานาจมิใชเพียงลายลักษณอักษรที่เขียนไวอยางสละสลวย แตเปนสิ่งที่ผูนําหรือ
ผูบริหารจะตองนําไปใชใหเกิดการปฏิบัติอยางยุติธรรมแกบุคคลทุกคน
5. อํานาจที่ใชอยางยุติธรรมจะเสริมสรางความสําเร็จในการบริหารงานใหแกผูนําโดย
ผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาทุกคนพรอมที่จะรับฟง เชื่อถือ และปฏิบัติตาม
จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน คือ
การใชอํานาจดวยความจําเปนและเปนการใชอยางมีเหตุมีผล ซึ่งตองคํานึงถึงการใชอํานาจที่สมดุล
เพื่อใหเกิดความไววางใจ เชื่อใจตอผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานรวมกันมากกวาการใชอํานาจ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยางเต็มที่ จึงจะนํามาซึ่งความสําเร็จ ความมีประสิทธิภาพและความสงบสุข
ของสวนรวม อํานาจจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญของผูบริหารโรงเรียน และตัวผูบริหารโรงเรียนก็
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ, พฤติกรรมของบุคคลในองคการ (กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 100.
77
ประชุม รอดประเสริฐ, “อํานาจเครื่องมือของผูนํา,” มิตรครู 31, 24 (ธันวาคม 2532):
6.
76
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จะตองใชอํานาจนั้นอยางผูมีวิจารณญาณ เพื่อความสําเร็จในการบริหารงานโรงเรียน อันจะนํามาซึ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
แนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชน

การบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของตน จําเปนตองมีเครื่องมือที่สําคัญ คือ กลุมคน
ที่รวมเอาผูที่มีความคิดหรือมีผลประโยชนอยางเดียวกัน หรือหลายอยางไปในทางเดียวกัน
ตางรวมกันเปนหมูคณะ ซึ่งสงผลใหเกิดอํานาจ และอิทธิพลมากตอการเปลี่ยนแปลงองคกร
ดังนั้น ผลประโยชนจึงเปนเรื่องที่มาพรอมกับเรื่องของอํานาจและกลุมคน โดยไมสามารถแยกออก
จากกันไดในองคกร

ความหมายของผลประโยชน
นักวิชาการแตละทานตางก็มีทัศนะและมุมมองเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนและกลุม
ผลประโยชนที่แตกตางกันรวมถึงการใหความหมายที่แตกตางกันดวย ซึ่งเปนเรื่องของผลตอบแทน
ที่ไดจากการใชอํานาจและอิทธิพล ดังนั้น จึงไดมีนักวิชาการหลายทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไว ดังนี้
กลุ ม ผลประโยชน ต ามความหมายของราชบั ณฑิ ต ยสถาน หมายถึ ง กลุ ม สัง คมที่
รวมกันขึ้น โดยมีเปาประสงคและทัศนคติรวมกัน เพื่อพยายามใหมีอิทธิพลเหนือหรือบังคับกลุม
อื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ตองการ 78
วูดตั้น (Wootton) ไดอธิบายความหมายไววา เปนเรื่องที่กลุมทุกกลุมหรือองคการทุก
องคการแสวงหาอิ ทธิ พ ลเหนื อนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตามวิธีทางที่กํา หนด ใน
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบโดยตรงตอสวนรวม 79
กรีนเบอรก (Greenberg) กลาววา เปนสิ่งที่กลุมมีเปาหมายใหญ คือ ผลประโยชนใน
การเปนเจาของหรือมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายที่จะมีผลโดยตรงหรือโดยออมตอสมาชิกของ

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รม ศั พ ท สั ง คมวิ ท ยา อั ง กฤษ-ไทย ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (พระนคร: รุงศิลปการพิมพ, 2524), 196-197.
79
Graham Wootton, Interest Groups (N.J.: Prentice-Hall, Engle-Wood Cliffs,
1970), 1-2.
78

54
กลุมตน ซึ่งความแตกตางระหวางกลุมผลประโยชนจะอยูที่ขนาดที่ใหญหรือเล็ก ความมั่งคั่งในทาง
การเงิน อํานาจตอรอง เปาหมาย แตวิธีการดําเนินงานนั้นเกือบจะเหมือนหรือคลายกัน 80

ในความหมายของ ไซซเลอร (Zeigler) พูดวา เปนกลุมที่แสวงหาอิทธิพลเหนือ
การตัดสินใจขององคกร 81
ลักษณะของผลประโยชน
นัก วิ ช าการที่ มีก ารพูดถึง ลักษณะของผลประโยชนและการแบง ประเภทของกลุ ม
ผลประโยชน มีดังนี้
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลประโยชนขององคกร ไววา
องคกรที่อยูในระบบเปดจําเปนตองสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนขององคกร ผลประโยชน
ของประชาชน และผลประโยชนของสังคมโดยรวมดวย โดยผลประโยชนทั้งสามนี้ควรไปดวยกัน
นอกจากนี้การพิจารณาเรื่องผลประโยชน หากมีการจัดสรรทรัพยากรใหเปนไปเพื่อประชาชนกลุม
เดี ย ว หรื อพื้นที่ เฉพาะแห ง โดยที่ สัง คมโดยรวมไมไดรับ ประโยชนจากทรัพยากรที่มีจํากัดนั้น
เทาที่ควร ยอมทําใหเกิดความไมสมดุลและนําไปสูความขัดแยงได 82
บรรพต วีระสัย และคณะ กลาววา ลักษณะของกลุมผลประโยชนทางอุดมการณ คือ
กลุมนี้มีเปาหมายที่จะสงเสริมสนับสนุน อุดมการณ สงเสริมความคิด เปาหมายของกลุมไมไดมุง
เฉพาะที่จะรักษาผลประโยชนของกลุมเทานั้น แตจะรักษาผลประโยชนใหแกคนทุกคน คนทุกชั้น
คนทุกเพศ และคนทุกวัย 83

80

1976), 165.

Plano S. Greenberg, Political Science Dictionary (Lllionis: The Dryden Press,

Harmon Zeigler, Interest Groups in American Society (N.J.: Prentice-Hall,
Englewood Clifts, 1964), 30.
82
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ทฤษฎีองคการสมัยใหม (กรุงเทพฯ: แซท โฟร พริ้นติ้ง,
2554), 236.
83
บรรพต วีระสัย และคณะ, รัฐศาสตรทั่วไป (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2532), 210-214.
81
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ดูแวรเซ (Duverger) แบงกลุมผลประโยชนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผลประโยชนจริง
และกลุมผลประโยชนแฝง กลาวคือ 84
1. กลุมผลประโยชนจริง หมายถึง กลุมผลประโยชนที่จัดองคกรของกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนกลุมที่มีอํานาจพลังบังคับในทางการเมือง เรียกกันวาเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอ
องคกร และมีเปาหมายวัตถุประสงค ที่แนนอนเดนชัด
2. กลุ ม ผลประโยชน แ ฝง เป น กลุ ม ลั ก ษณะกลุ ม องค ก าร ชมรม ที่ มิ ไ ด จั ด อยู ใ น
ลักษณะของกลุมผลประโยชนจริง เปนกลุมที่มุงผลประโยชนของผูอื่น เปนลัก ษณะที่จะตองมี
คาจางตอบแทน
จากความเห็นดังกลาว สามารถสรุปไดวา เรื่องผลประโยชนเปนเรื่องของบุคคลหรือ
กลุมคนที่มีอํานาจคอยแสวงหาผลประโยชนเหนือนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตามวิธีทางที่
กําหนด ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบโดยตรง
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา
การบริหารจัดการองคกรโดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้นปจจัย
ที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายในองคกร เพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน
ไดน้ัน ผูนําของผูบริหารที่สงผลตอภาวะผูนําในการบริหารงานสถานศึกษาเปรียบเสมือนอาวุธ
ประจํากาย ที่จะสามารถสรางอํานาจชักนําและมีอิทธิพบไดเหนือผูอื่น ซึ่งตัวชี้วัดในการนําองคกร
ของผูบริหาร คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผูนําจึงเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของงาน การบริหารปจจัยนําเขาที่นํามาใชในกระบวนการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต
ไดแก คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (material) และการบริหาร (management) คน บุคลากร
หรือทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญของการดําเนินงานทุกประการ โดยเฉพาะผูนําที่มีความรู
ทักษะหรือมีความสามารถในการขับเคลื่อนของการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตอบทบาท
ภาวะผู นํ า ว า จะสามารถนํ า พาองค ก รไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และงานบรรลุ ต รงตามเป า หมาย
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญชาปฏิ บั ติง านอย า งมีค วามสุ ข เพื่อ ให ก ารปฏิ บัติ ง านในองคก รดํา เนิ นไปอย า งมี
ประสิทธิภาพสรางความเจริญใหกับองคกร เพื่อมีความพรอมในการสรางและพัฒนาเด็กในชาติให
มีคุณภาพดวยคุณคาปริมาณทั้งทางโลกและทางธรรมสอดคลองเดินหนาคูกันไปใหเจริญเปนตน
กลาที่พรอมเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต
Maurice Duverger, Party Politics and Pressure Groups (New York: Thomas Y.
Cromwell, 1972), 104-125.
84
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ดังนั้น ผูนําที่มีภาวะผูนําที่สมบูรณในองคกรที่มีความรู ความสามารถยอมทําใหการ
บริหารงานบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ดวยเหตุนี้ จึงมีนักวิชาการไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําไวหลากหลายมุมมอง หลากหลายมิติ ดังนี้
กวี วงพุฒ กลาวไววา การบริหารงานสถานศึกษา ผูนําเปนหลักสําคัญอยางยิ่งตอการ
บริหารดําเนินงาน การที่หนวยงานหรือองคกรประสบความสํา เร็จตามเปาหมาย ยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถและทักษะในการบริหารของผูนําและการทําหนาที่ทําใหสมาชิกผูใตบังคับบัญชาให
ความร วมมื อปฏิ บั ติง าน ดั ง นั้ นผู บ ริ หารที่ จะมี ค วามพรอมดวยคุ ณลัก ษณะของภาวะผูนํา ยอ ม
สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการบรรลุวัตถุประสงคอยางสมบูรณแบบได 85
พระธรรมโกศาจารย (ประยู ร ธมฺ จิ ตฺ โ ต) กล า วถึ ง ผู นํ า ไว ว า ผู ชั ก พาให ค นอื่ น
เคลื่อนไหวหรือปฏิบัติในทิศทางที่ผูนํากําหนดเปาหมายไว หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันอยูแลว
เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัดและแมกระทั่งหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา ปญหา
ของผูนําก็คือ ควรปฏิบัติอยางไรซึ่งจะทําใหเปนที่ยอมรับของผูตาม ผูนําจะประสบความสําเร็จตาม
ขั้นตอนดังกลาวไดก็ตองมีธรรมะประจําใจ ธรรมะสําหรับผูนํา และความออนนอมถอมตน86
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ไดกลาวถึงผูนําวา ผูที่เปนหัวหนาฝายบริหาร
ตลอดจนหัวหนางานทุกระดับขององคก รควรที่จะสามารถปกครองบัง คับบัญชา ผูอยูใตบังคับ
บั ญ ชาและสามารถบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมหรื อ โครงการต า งๆ ขององค ก รให บ รรลุ ผ ลดี มี
ประสิทธิภาพสูง และตองเปนผูมีคุณลักษณะความเปนผูนําที่ดีมีประมุขศิลปสูง 87
สรุปไดวา ผูนําบุคคลซึ่งจะเนนในเรื่องบุคลิกภาพของตัวบุคคลนั้น แตภาวะผูนําจะ
เปนเรื่องลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคคลนั้นซึ่งจะสงเสริมในดานการดําเนินการของหมูคณะให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ความหมายของภาวะผูนํา
ภาวะผูนําเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําที่มีนักวิชาการนักคิดในประเทศและ
ตางประเทศหลายทานไดใหความหมายของคํานี้ไวมากมาย ดังตอไปนี้
กวี วงพุฒ, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมวิชาชีพ, 2542), 95.
86
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร (กรุงเทพฯ: มหาจุฬา ลง
กรณราชวิทยาลัย, 2549), 3-5.
87
พระราชญาณวิ สิฐ (เสริม ชัย ชยมงฺค โล), หลักธรรมาภิบ าลและประมุขศิล ป
(กรุงเทพฯ: มงคลชัยพริ้นติ้ง, 2548), 121-122.
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เทนเนนบิล ท (Tennenbaurn) ไดแสดงความเห็นไววา ภาวะผูนํา เปนการใชอํานาจ
อิทธิพล หรือ ความสามารถในการจูง ใจใหค นปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการและคําสั่ง
เปนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคนอื่น 88
ยูกิ (Yuki) ไดแสดงความคิดเห็นไววา “ภาวะผูนํา” ที่มีความหมายแตกตางกันนั้น
ขึ้นอยูกับผูใหความหมายจะยึดอะไรเปนเกณฑ แตในที่นี้ หมายถึง กระบวนการอิทธิพลที่ใหบุคคล
หรือกลุมบุคคลใชความพยายามในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย 89
สตรีฟสและเซเลส (Strauss and Sayless) กลาววา ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา (leadership)
จะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรใหเปนไปตามความเรียบรอย ชวยใหบุคลากรของ
องคกรไดรับการประสานงาน แนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด ชวยรักษาสถานภาพขององคกรใหมีความมั่นคง โดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับพฤติกรรม
ของตนเองใหเปนไปตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ชวยประสานฝายตางๆ ของ
องคกรใหดําเนินการตามลักษณะพลวัตภายในองคกร โดยเฉพาะชวงที่องคกรอยูในระหวางการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลง ชวยแกไขความขัดแยงระหวางสวนตางๆ ชวยใหบุคลากรในองคกรบรรลุ
ถึงความตองการตางๆ ทั้งในดานความพึงพอใจเปาหมายสวนบุคคล โดยจะเปนผูที่ชักชวน จูงใจให
ผูรวมงานมีความยินดี และมีความเต็มใจที่จะรวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 90
เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey and Blanchard) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา เปน
กระบวนการที่ใชอิทธิพลใหบุคคล หรือกลุมบุคคลใชความพยายามในการปฏิบัติงานในหนาที่ให
บรรลุเปาหมายในสถานการณ และกระบวนการภาวะผูนํา (leadership) เปนความสัมพันธของผูนํา
(leader) ผูตาม (follower) และสถานการณ (situation) 91
ประพันธ ผาสุกยืด ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของภาวะผูนําซึ่งเปนคุณสมบัติ
ทักษะสวนตัวของแตละบุคคล ที่สามารถสรางขึ้นไดหากไดรับการพัฒนาฝกฝน ผูนําที่พบอาจจะไม
มี ค วามสามารถในการนํ า ที่ ดี พ อก็ ไ ด จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาขึ้ น มากมายทั้ ง ในระดั บ องค ก ร
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ระดับประเทศ คนที่ทําหนาที่เปนผูนํานั้นไมจําเปนที่จะตองมีคุณสมบัติในทางตรงกันขาม ที่มีภาวะ
ผูนํามีความพรอมและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่เปนผูนําตอภาวะผูนําองคกรไดดีมีความพรอม
ประกอบกับคุณสมบัติเหมาะสมยอมเปนผลดีตอองคกร 92
ธวัช บุณยมณี ไดกลาวถึงผูนํา ภาวะผูนําเปนการปฏิบัติระหวางบุคคลโดยบุคคลที่
เปนผูนําจะใชอิทธิพลหรือการดลบันดาลใจใหบุคคลอื่นหรือกลุมปฏิบัติตามเปาหมายที่ผูนํากลุม
หรือองคการกําหนดไว ผูนําและผูบริหารอาจจะเปนบุคคลเดียวกันหรือไมใชบุคคลเดียวกันก็ได
ผูนําอาจจะไมใชผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร ผูบริหารอาจจะไมใชผูนํา แตผูบริหารควรจะมี
ภาวะผูนํา นอกจากนี้ ธวัช บุณยมณี ยังไดกลาวถึงรูปแบบของภาวะผูนําวามีอยู 2 รูปแบบดวยกัน
คือ 93
1. ภาวะผูนําที่เปนทางการ เปนภาวะผูนําที่เปนทางการจะเกิดขึ้นเมื่อผูบริหารเปนผูนํา
โดยการใชอํานาจหนาที่ที่เปนทางการ
2. ภาวะผูนําที่ไมเปนทางการจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ หรือตําแหนงที่
เปนทางการ แตสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่น พิจารณาจากพฤติกรรมจะพบภาวะ
ผูนําเชิงติดตามดูแลกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธแหลงที่มาของอํานาจ การใหรางวัล อํานาจการบังคับ
ตามกฎหมาย ความเชี่ยวชาญ และอํานาจการอางอิง โดยทั่วไปผูบริหารจะมีอํานาจการใหรางวัล
อํานาจการบังคับ และอํานาจตามกฎหมาย ในขณะที่ผูนํามักจะมีอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจ
การอางอิง การใชอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจการอางอิงจะกอใหเกิดความผูกพันมากที่สุด
และตอตานนอยที่สุด สวนการใชอํานาจการบังคับจะเกิดความผูกพันนอยที่สุดและเกิดการตอตาน
มากที่สุด สําหรับการใชอํานาจตามกฎหมายและอํานาจการใหรางวัลจะเกิดการยินยอมมากที่สุด
และการตอตานนอยที่สุด
สรุปไดวา ผูนําที่มีภาวะเปนผูนํา ที่มีอํานาจหนาที่ มีความสามารถที่ดี เปนบุคคลที่
ไดรับการยอมรับ โดยสามารถที่จะประสานชักจูงบุคคลทั้งหลายใหเกิดความเชื่อมั่นและปฏิบัติตาม
ดวยความเต็มใจ โดยชวยกันคิดและรวมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวดวยความสามัคคี ผูนําอาจไดมาจากการเลือกตั้งหรือการแตงตั้งก็ได แตตองเปนที่ยอมรับ
ของสมาชิกในองคกร ใหดําเนินกิจการประสานงานและแกไขปญหา รักษาขวัญกําลังใจของกลุมที่
ประพันธ ผาสุกยืด, ทางเลือก ทางรอด (กรุงเทพฯ: เอเอาร อินฟอรเมชั่น แอนด
พับบลิเคชั่น, 2541), 87.
93
ธวัช บุณยมณี, ภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2550), 610.
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กําหนดไว การใชอิทธิพลซึ่งมีอยูในผูบริหารแตละบุคคลในการโนมนาวชักจูงใหผูรวมงานหรือ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาร ว มกั น ปฏิ บั ติ ง านในสถานการณ ต า ง ๆ โดยปฏิ บั ติ ก ารอํ า นวยการ แบบ
กระบวนการติดตอซึ่งกันและกัน เพื่อมุงใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวา
เนนในดานความสัมพันธระหวางผูนําและผูรวมงาน
คุณลักษณะและความสําคัญของภาวะผูนํา
คุ ณ ลั ก ษณะของภาวะผู นํ า มี ค วามสั ม พั น ธ เ ป น อย า งยิ่ ง ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
บริหารงานทางการศึกษา และสามารถทําใหงานบรรลุจุดประสงคได ผูบริหารมีความสําคัญในการ
บริหารบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใหดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผูนําตองมีศักยภาพ มีทักษะ
วิ สั ย ทั ศ น ไม พ อต อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ทั้ง กายและใจพรอ มเป นตั ว อย า งที่ ดี เพื่อ นํา พาองคก รสู
เป า หมายอย า งลุ ล ว งไปด ว ยดี แ ละดี พ ร อ มด ว ยคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องตั ว บุ ค คล ดั ง คํ า กล า วของ
นักวิชาการตอไปนี้
ผะดากุล ปนลายนาค ไดกลาวถึงลักษณะความเปนภาวะผูนําวา เปนคุณสมบัติที่อยู
ภายในตัวผูนําแตละคน (leadership as trait within individual leader) ซึ่งในอดีตมีความเชื่อวา ผูนําเปน
ผลจากพันธุกรรมมีมาตั้งแตเกิด แตในปจจุบันลักษณะความเปนผูนําสามารถปลูกฝงและเรียนรูได
ลักษณะความเปนภาวะผูนําขึ้นอยูกับกลุม (leadership as a function of the group) ซึ่งลักษณะภาวะผูนํา
เปนโครงสรางทางสังคม หรือกลุมมากกวาบุคคล สัมพันธภาพระหวางบุคคลภายในกลุม กําหนดดวย
โครงสรางของกลุมมากกวาบุคลิกภาพของบุคคลเพียงคนเดียว94
ความเปนผูนําจึงเปนลักษณะธรรมชาติหรือคุณสมบัติหนึ่งของกลุม ลักษณะความเปน
ภาวะผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ (leadership as a function of the situation) นอกจากความเปนภาวะผูนํา
จะขึ้นอยูกับลักษณะของแตละบุคคล และบทบาทหนาที่ภายในกลุมสถานการณของกลุมในขณะนั้น
ดวย
วิเชียร วิทยอุดม กลาววา คุณลักษณะของผูนําที่มีความสําคัญตอความสําเร็จที่ขาดไมได
95
มีดังนี้
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ผะดากุล ปนลายนาค, “ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมความเปนผูนําของนักเรียน
เตรียมทหาร” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544), 20-21.
95
วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ, 2548), 265-270.
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1. ความฉลาดหลักแหลม (superlor intelligence) ผูนําที่ประสบความสําเร็จในการ
บริหารงานของผูนําในการปฏิบัติงานการบริหารบุคคล และตนเองคุณลักษณะของผูนํามีความสําคัญ
ตองมีความฉลาด รอบคอบ มีสติปญญาดี
2. วุ ฒิภาวะทางอารมณ (emotional maturity) ผูนําที่ประสบความสําเร็จในการ
บริหารงานของผูนําทางอารมณ อันไดแก ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการควบคุมอารมณ
ความสามารถที่จะนําผูใตบังคับบัญชาไดอยางราบรื่น และการที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม เมื่อ
ผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาด ผูนําที่ดีก็ควรจะใชประสบการณและจังหวัดที่เหมาะสมที่จะแนะนํา
ใหคําปรึกษา เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาลุกลามใหญโตตอไป ผูนําควรจะระลึกอยูเสมอวา ไมควรตอ
วาผูใชบังคับบัญชาตอหนาบุคคลอื่น โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชาที่มีความตั้งใจทํางานอยางยิ่ง
3. พลังจูงใจ (motivation drive) ผูที่มีประสิทธิภาพมักมีพลังจูงใจสูง พลังที่สําคัญเปน
พลังในการรูจักควบคุมสถานการณ พลังจูงใจในการรูจักใชอํานาจที่ตองการใหงานประสบผลสําเร็จ
4. ทักษะการแกไขปญหา (problem solving skills) ผูที่มีประสิทธิภาพจะตองมีทักษะการ
แกไขปญหา ควรมองปญหาเปนสิ่งที่ทาทายและเปดโอกาสใหพิสูจนความสามารถในการบริหารงาน
ทักษะการแกไขปญหาเกี่ยวของกับพลังจูงใจของผูนําดวย ถาผูนําที่ขาดพลังจูงใจมักจะไมชอบเสี่ยงที่
จะแกไขปญหา
5. ทักษะการเปนผูนํา (leadership skills) ผูนําที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับสถานการณ
คุณลักษณะสวนบุคคลบางอยางชวยใหผูบริหารมีทักษะการเปนผูนํา ผูนําบางคนมีคุณลักษณะ
ทางดานงานหรือเนนงานมาก แตบางคนมีคุณลักษณะทางสังคมหรือเกงทางดานสังคม คุณลักษณะ
ทางดานงานที่จะชวยใหกลายผูนําที่มีประสิทธิภาพไดแก ความสามารถในการบริหารทักษะทางดาน
มนุษยสัมพันธ ความสามารถติดตอและการเจรจา ในการขอความรวมมือ ความเปนที่นิยมชมชอบของ
ผูใตบังคับบัญชา การรวมงานกับสังคมการดึงดูดจิตใจผูรวมงาน เปนตน
6. ความตองการที่จะนํา (desire to lead) การเปนผูนําที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผูนําตองมี
ความตองการสนใจ ความตั้งใจที่รับผิดชอบในตําแหนงของตน และมีความตั้งในที่จะเขาไป
บริหารงานปรับปรุงแก ไข พั ฒนาการปฏิบัติงานในองคการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถนําองคกรสูเปาหมายที่วางแผนการดําเนินงานได
7. ทักษะการจัดการ (managerial skills) ผูนําที่ประสบผลสําเร็จมักจะมีทักษะในการ
จัดการสูง ไดแก ทักษะทางเทคนิค ทางดานมนุษยสัมพันธ ทางดานจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย
เปนทักษะที่เกี่ยวของตางๆ จุดประสงค นโยบาย กระบวนการทํางาน เพื่อที่จะพัฒนาตนใหกาวหนา
ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ก อ เกิ ด ความร ว มมื อ ในองค ก รให ดี ที่ สุ ด และมี สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลรวมทั้ ง มี
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ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆได ไมชัดเจนวาคุณลักษณะผูนําที่ดีจะตอง
เปนแบบมาตรฐานแบบเดียวกันเพราะคุณสมบัติของผูนําก็ตองมีความยืดหยุนไปตามสถานการณ
ตาง ๆ ดังนี้
7.1 มีความความสามารถ เขามาทํางานในองคกรและมีความรับผิดชอบในงาน
นั้ น ๆ มี ทั ก ษะความคิ ด เห็ น ที่ ก ว า ง มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค มี ค วามเข า ใจสิ่ ง แวดล อ ม
สถานการณนั้น ๆ ได กลาที่จะตัดสินใจรับผิดชอบในภาวะผูนําไดดี
7.2 มี ค วามสามารถในการรั บ รู ไ ดดี ผู นํ า ที่ ทุ ก คนจํ า เป น ต องเป น คนที่ มี
ความสามารถในการรับรูและลวงรูถึง สถานการณตางๆ และพฤติก รรมตางๆ ขององคก รอยา ง
ถูกตอง เพราะสงผลตอการเกิดการผิดพลาดขึ้น และจะสงผลตอการตัดสินใจและการดําเนินการ
นโยบายในการทํางานของผูนําเปนอยางยิ่ง ถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองตระหนักเห็นความสําคัญในเรื่อง
ความสามารถในการรับรู
7.3 มีความสามารถเหมะสมเปนอันดับแรก ผูนําตองเปนคนที่มีจิตใจหนักแนน มี
ความยุติธรรมความเสมอภาคกันของผูใตบังคับบัญชา มีความสามารถในการมองประเด็นตาง ๆ
และมองปญหาไดอยางมีเหตุผล ไมเขาขางตนเองละอคติใดๆและผูนําจะตองเรียนรูการควบคุม
อารมณตนเอง การใชเหตุผลในการวิเคราะหตัดสินใจและมีจิตใจที่เปนธรรมความเสมอภาคไม
เลือกที่รักมักที่ชัง
7.4 มีความสามารถในการจัดการลําดับไดอยางถูกตองเหมาะสม ตองเปนผูนําที่มี
การจัดลําดับขบวนการทํางาน ความสําคัญกอนหลังไดอยางเหมาะสม เลือกทางใดที่มีคุณคา ผูนํา
รูจักวางแผน แบงงานใหเหมาะสมกับคนสามารถจัดสรรงานไดอยางมีประสิทธิภาพและแกไ ข
ปญหาวิกฤตการณไดอยางเหมาะสม รูจักเตรียมการหนทางปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นได
7.5 มีความสามารถในการสื่อสาร ผูนําจะตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถใน
การติดตอสื่อสารและรับขาวสารไดอยางถูกตองและชัดเจน การสื่อสารผิดพลาดจะทําใหเกิดปญหา
ตอองคกรได การทํางานตองมีการแปลสารติดตอกับคนภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและสามารถประสารงานใหฝายตางๆ ปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ
ผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรซึ่งตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ ความฉลาด
หลักแหลม วุฒิภาวะทางอารมณ ตองเปนคนที่มีความสามารถในการสื่อสารและประกอบดวยทักษะ
ตาง ๆ ในการแกไขปญหาเปนคนที่ตั้งใจเขามาทํางานในองคกรในการจัดการลําดับไดอยางถูกตอง
เหมาะสม มีความตั้งใจที่จะเขามาทํางานในองคกรและมีความรับผิดชอบในงาน
สรุปไดวา คุณลักษณะที่ขาดไมไดนอกเหนือจากความชาญฉลาดในการวางแผนงาน
ทักษะความเปนผูนําที่ดี ความขยันหมั่นเพียร มีพลังการสรางแรงจูงใจตอการทํางานความสําเร็จของ
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องคกรแลว วุฒิทางอารมณก็สําคัญ เปนสิ่งที่ขาดไมไดจากการมีทักษะที่ดี ตลอดจนการสื่อสารตาง ๆ
ลวนเปนองคประกอบที่สําคัญสูการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคกร
นอกจากนี้ ภาวะผูนํายังมีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรเปนอยางยิ่ง ผูนําในองคกร
สถานศึกษาเปนผูเปนผูที่มีบทบาทตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชา
และตอผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวมทั้งหมดขององคกร ทั้งนี้ดวยเห็นผลเพราะผูนําหรือผูบริหารนั้น
เปนผูควบคุม ดูแล และมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน ซึ่งทําใหผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคกร เชนเดียวกับ ยงยุทธ เกษสาคร ที่ไดกลาวไววา แมวาผูนําจะเปนผูที่มี
ความรูสูง แตหากไมสามารถทํางานรวมกับผูรวมงานไดทานก็จะไมสามารถนําองคกรนั้นไปสู
ความสําเร็จได ดังนั้นภาระหนาที่ของ ผูนําจึงมิไดจํากัดอยูเพียงเฉพาะภารกิจหนาที่ประจํา ภารกิจ
การเปนผูนํา และการมีทักษะในการจูงใจผูรวมงานก็นับเปนความสําคัญที่สุดเชนกัน ผูที่จะทํา
หน า ที่ เ ป น ผู นํ า ที่ ดี จํ า เป น ต อ งมี ค วามรู แ ละมี ค วามชํ า นาญเฉพาะด า นในเทคนิ ค จะนํ า ความรู
ความสามารถของผูอื่นมาใชใหเกิดประโยชน 96
จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของผูบริหาร จะเห็นได
วาผูบริหารจะตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการดวยกัน คือ
1. อํานาจในการบังคับบัญชา ที่ไดรับการยอมรับ หรืออํานาจในการใหคุณ ใหโทษแก
ผูใตบังคับบัญชา ที่จะสั่งการควบคุมดูแลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรนั้นๆ
2. กระบวนการสื่อสาร เปนวิธีการสื่อความเขาใจในการปฏิบัติงานหรือสื่อสารเพื่อ
สรางความเขาใจอันดีตอกันภายในหนวย เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
3. การนําไปสูจุดประสงค เปนการขับเคลื่อนงานขององคการใหบรรลุจุดประสงค
ที่ตั้งไว ทั้งจุดประสงคขององคการ จุดประสงคของกลุม จุดประสงคสวนคัวของบุคลากรแตละคน
และจุดประสงคสวนตัวของผูบริหาร โดยประสานจุดประสงคทั้งหมดใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน และประสานผลงานใหสนองตอจุดประสงคของทุกฝาย
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ภาวะผูนํามีความสําคัญตอการพัฒนาองคการเปนอยางมาก การ
ใชภาวะผูนําเปนการแสดงใหเห็นถึงการกระทําของบุคคลมากกวาเปนลักษณะของบุคคล และที่
กลาวมาจะเห็นไดวา การที่จะทํางานใหสําเร็จหรือลมเหลวก็อยูที่ตัวผูนําและการใชภาวะผูนําในการ
จูงใจกระตุนใหผูอื่นไดคิดและแสดงความสามารถออกมาเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการเปน
สํ า คั ญ ถ า ขาดประการใดประการหนึ่ง จะทํา ใหเ ปน ผูบ ริหารขาดความเปนผู บ ริ หารงานไมไ ด
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ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผูนําและการจูงใจ (กรุงเทพฯ: ศูนยเอกสารและสวนดุสิต,
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ประสิ ท ธิ ภ าพ เช น ถ า ขาดอํ า นาจในการบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ สั่ ง การ ก็ จ ะทํ า ให ง านขาดระบบ
ผูใตบังคับบัญชาไมเชื่อถือ ถาขาดกระบวนการสื่อสาร ก็ขาดเครื่องมือในการกําหนดงานและสราง
ความเขาใจในงาน ถาขาดการควบคุมไปสูจุดประสงค ก็ทําใหงานดําเนินไปแบบไรทิศทาง เสีย
พลั ง งาน เสี ย เวลา และสิ้ น เปลื อ งค า ใช จ า ย การเป น ผู นํ า จึ ง ต อ งมี อํ า นาจในการบั ง คั บ บั ญ ชา
กระบวนการสื่อสารการนําไปสูจุดประสงค
ภาวะผูนํากับการบริหารองคกร
ผูนําองคกรตองมีการบริหารองคกรโดยการกําหนดกลยุทธนโยบายในการบริหารของ
ภาวะผูนําที่สามารถนําไปปฏิบัติได และตองมีภาวะผูนําที่สามารถนําพาองคกรไปสูความสําเร็จได
ดังนั้น นักวิชาการจีงไดพูดถึงเรื่องเหลานี้ไว ดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับกลยุทธการนํานโยบาย
การศึกษาไปปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จไว ดังนี้ 97
1. กลยุทธการเผยแพรขาวสารนโยบาย โดยอาศัยสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
ของกรมประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้
สถานีวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ก็ไดรับการนํามาเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ
นโยบาย เพราะเปนสื่อที่เขาถึงทุกพื้นที่และเขาถึงตัวกลุมเปาหมายมากที่สุด
2. กลยุทธการใชความสนับสนุนจากผูนําและผูมีอํานาจ การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ
เปนกลยุทธสําคัญอยางยิ่ง ผูบริหารโรงเรียน ผูนําชุมชน พระสงฆ ผูอาวุโสในหมูบาน ฯลฯ ยังให
ความสนับสนุนและรวมมือคอนขางมาก กลยุทธการใชความสนับสนุนจากผูนําและมีผูอํานาจ คือ
สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหนโยบายที่นําไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ เพราะ ผูมีอํานาจสามารถใช
อํา นาจสั่ง การตามกฎหมาย เพื่ อใหมีและใชบุค คล เครื่องมือ งบประมาณ และสิ่ง อํา นวยความ
สะดวกมาสนับสนุนโครงการหรือแผนงาน ในขณะที่ผูนําในระดับตางๆ มีอิทธิพลจูงใจในบุคคล
อื่นๆ เห็นความสําคัญของนโยบายและพรอมใหความรวมมือและสนับสนุนใหนโยบายบรรลุผล
สําเร็จสําหรับในสังคมไทย
3. กลยุ ท ธ ก ารจั ด องค บ ริ ห ารและประสานงานที่ บู ร ณาการลดหลั่ น กั น ตั้ ง แต
ระดับชาติจนถึงระดับหมูบาน โครงสรางองคการรูปแบบนี้มีลักษณะเดนดานความคลองตัว การ
ประสานนโยบายกับการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดีย วกันทุกระดับ มีความคลองตัวดา นการ
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, นโยบายและการวางแผนการศึกษา หนวยที่ 1-5
(นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 10.
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ไหลเวียนของขอมูล ขา วสารสามารถนําปญหาอุปสรรคในระดับ ปฏิบัติสง ถึงระดับนโยบายได
รวดเร็ว ชวยใหฝายนโยบายปรับแผนใหรับสถานการณของปญหาไดทันเวลา ลักษณะสําคัญของ
โครงสรา งองคก รที่นํา มาใชจะตองมีความยืดหยุนสูง เปนองคการเฉพาะกิจที่อาศัยการสื่อสาร
สัมพันธไมเปนทางการนําแบบเปนทางการ ผูนําจากองคการเอกชน ผูนําชุมชน รวมทั้งผูนําของ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ เชน ผูนําศาสนา ประมูลนิธิ ฯลฯ รวมเปนกรรมการในกลไกลโครงสราง
องคการบริหารและประสานงานแตละระดับ
4. กลยุทธการประชุมอบรมหรือการสัมมนาปญหา การประชุมอบรมมีจุดมุงหมายเพื่อ
สร า งความเข า ใจและเพื่ อ จู ง ใจบุ ค คลและหน ว ยงานที่ ร ว มรั บ ผิ ด ชอบให เ ข า ใจเหตุ ผ ลและ
ความสํ า คั ญ ของนโยบาย และแสวงหาแนมทางนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ ใ ห สํ า เร็ จ ร ว มกั น หรื อ
ผูเกี่ ยวข องกั บการนํา นโยบายไปปฏิบัตินะดับ นําจะเปนกานขยายความรู ความคิด แลกเปลี่ย น
ความเห็นตอนโยบายการประชุมอภิปรายหรือการสัมมนาในระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จะเปดโอกาสใหบุคคลสําคัญที่รับผิดชอบนโยบายไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน การ
พบปะพูดคุยเพื่อใหคําปรึกษาระหวางผูปฏิบัติกับผูรักษาชอบนโยบาย จะชวยสรางความเขาใจและ
หาทางชวยเหลือหากพบวามีปญหา
5. กลยุ ท ธ ก ารใช เ อกสารคู มื อ ปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารจั ด คู มื อ สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและ
ผูปฏิบัติงานแจกจายแกบุคลากรที่รับผิดชอบนโยบาย จัดประชุมชี้แจงแนวการปฏิบัติแกผูบริหาร
และผูปฏิบัติใหเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติรวมกัน ทําเขาใจและคลี่คลายปญหา
แนวปฏิบัติหรือขอคับของใจตางๆ ในการใชเอกสารคูมือใหเขาใจตรงกัน
6. กลยุทธการคัดเลือกผูนําคนสําคัญ ผูนําคนสําคัญที่รับผิดชอบงานบริหารควรไดรับ
การคั ดเลื อกจากผูที่ มีภ าวะผูนํา สูง มีทัศนคติที่ดีตอการบริหารที่เนนกระบวนการมีสวนรวม มี
ทัศนคติที่ดีตอนโยบายที่นําไปปฏิบัติ เคยมีประสบการณความสําเร็จจากการเปนผูบริหารโครงการ
อื่นมาแลว
7. กลยุทธในการออกตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ผูบริหารโครงงานควรมีแผนการ
ตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติงานตลอดเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีการจัดสรรงับประมาณเพื่อการ
ตรวจเยี่ ย ม การตรวจเยี่ ย มเป นกลยุท ธใ นการเสริ ม กํา ลัง ใจผูป ฏิ บัติง าน การตรวจเยี่ย มช วยให
ผู บ ริ ห ารทราบป ญหาการปฏิ บั ติใ นภาคสนาม การตรวจเยี่ย มเพื่อ ใหค ะแนนนํา ปรึก ษาจะชว ย
คลี่คลายปญหาขอคับของใจแกผูปฏิบัติงาน
8. กลยุทธการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแล และประเมินผลมีการวางระบบการ
ตรวจสอบควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลและประเมิ น ผลเอาไว อ ย า งชั ด เจนตั้ ง แต เ ริ่ ม ลงมื อ ปฏิ บั ติ การ
ตรวจสอบควบคุมและการกํากับดูแลและการประเมินผลบางระดับ อาจมอบหมายใหอยูในความ
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รับผิดชอบของผูบริหารโครงการแตละระดับโยใหมีการรายงานผลการปฏิบัติเปนระยะ นําผลการ
ประเมินแตละระยะมาปรับปรุงแนวปฏิบัติ และหาทางเสนอแนะการแกปญหาจากกลไกลของ
องคการในระดับที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับสภาพปญหาการทํางาน การประเมินผลแบบลึกควร
ใหหนาที่ขององคการหรือทีมงานอิสระ เชน ทีมนักวิจัยประเมินผลนโยบายจากมหาวิทยาลัย
9. กลยุทธการใหรางวัลและสิ่งตอบแทน การใหรางวัลและสิ่งตอบแทนเปนการใหสิ่ง
เสริมแรงทางบวกแกผูปฏิบัติงาน การใหสิ่งเสริมแรงสามารถกระทําไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของผูรับและผูให เชน ใหของที่ระลึก ใหประกาศเกียรติคุณ ยกยองใหบุคคลดีเดน
ใหคําชมเชย มอบโลเกียรติยศ หรืออาจเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติที่มีผลงานดีเดนเพื่อสงเสริม
กําลังใจแกผูอุทิศตนใหแกนโยบาย
สรุปไดวา กลยุทธการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายที่มีเนื้อหา
ทางดานความเสมอภาคทางการศึกษา ควรดําเนินการดวยกลยุทธ เผยแพร ขาวสารนโยบายใหเขาใจ
กวางขวางและตอเนื่อง ใชความสนับสนุนจากผูนําและผูมีอํานาจจัดองคกรบริหารและประสานงาน
ที่บูรณาการลดหลั่นกันอยางเหมาะสม ทุกระดับเพื่อรับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบัติประชุมอบรม
หรือสัมมนาปญหานโยบายเปนระยะสม่ําเสมอ แจกจายเอกสารแนวปฏิบัติแกผูเกี่ยวของทุกระดับ
คั ด เลื อ กผู นํ า คนสํ า คั ญ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเป น นั ก ประชาธิ ป ไตยที่ มี ภ าวะผู นํ า สู ง ออกตรวจเยี่ ย ม
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่สม่ําเสมอ ตรวจสอบควบคุมกํากับดูแลและประเมินผลเปนระบบ ใหรางวัล
และสิ่งตอบแทนแกผูปฏิบัติงานดีเดน
สวนเรื่องภาวะผูนํากับความสําเร็จของงานนั้น มีผูกลาวไวหลายทาน ดังนี้
ทิซี่ โนแอล เอ็ม กลาววา ผูบริหารในฐานะผูนําขององคกรจะตองมีภาวะผูนํา ซึ่งถือ
วาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จขององคกร เพราะเปนบุคคลที่ตัดสินใจวาควรทําอะไร และ
เปนผูนําสรางสรรคสิ่งตางๆ เหตุผลที่ผูนําสําคัญกวาวัฒนธรรมขององคกรและเครื่องมือการจัดการ
เพราะผูนําเปนผูสรางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ดีขององคกรไมสามารถเกิดขึ้นหรือหลอหลอมตนเอง
ได แตตองอาศัยผูนําสรางขึ้นมา 98
เสริ ม ศั ก ดิ์ วิ ศ าลาภรณ ยั ง ได ก ล า วถึ ง ความเป น ผูนํ า ของผู บ ริห ารที่ เกี่ ย วข องกั บ
ความสําเร็จของงานไววา ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง แตองคประกอบที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง

ทิซี่.โนแอล เอ็ม, กลไกสรางภาวะผูนํา (ทรงวิทย เขมเศรษฐ แปล) (กรุงเทพฯ: พิมพ
ดี, 2542), 35-36.
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คือ ผูนํา ผูนําเปนผูสงเสริม สนับสนุน และชี้แนวทางเพื่อความสําเร็จของงาน ผูนํามีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของงานหลายประการ คือ 99
1. การยอมรับ (acceptance) ผูนําที่ดีนั้นผูตามจะยอมรับทั้งในตัวผูนําและการเปนผูนํา
หรือภาวะผูนํา นั่นคือผูตามยอมรับทั้งเปาหมายและวิธีการบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การยอมรับจึงมี
อิทธิพลตอความสําเร็จของงาน
2. ความพอใจในการทํางาน (job satisfaction) การที่บุคคลทํางานตามเปาหมายและ
วิธีการบรรลุเปาหมายที่ตนเองยอมรับ ยอมทํางานดวยความสบายใจมีความพอใจในการทํางาน การ
ที่บุคคลมีความรู ความสามารถ และมีความพอใจในการทํางานยอมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และการทํางานที่มีประสิทธิภาพยอมนําไปสูความสําเร็จของงาน
3. ขวัญ (morale) ภายใตการนําของผูนําที่ดี สมาชิกในองคกรยอมมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน บุคคลที่มีขวัญดียอมใชความพยายามเพิ่มมากขึ้น (extra effort) มากกวาเดิมใน
การทํางาน ลักษณะเชนนี้ยอมนําไปสูความสําเร็จของงานไดงายขึ้น
4. แรงจูงใจ (motivation) ผูนําที่ดีนั้นนอกจากจะกระตุนแรงจูงใจใหเกิดแกผูตามแลว
ยังยกระดับของแรงจูงใจใหสูงขึ้น เชน ยกระดับของแรงจูงใจที่ทํางานเพื่อตนเองไปสูระดับของการ
ทํางานเพื่อกลุมหรือเพื่อองคกร การที่สมาชิกขององคกรมีแรงจูงใจมากขึ้นและมีระดับของแรงจูงใจ
สูงขึ้น ยอมนําไปสูความสําเร็จของงานในที่สุด
5. การเป นแหล ง วิ ท ยาการ (resource person) ผู นํ า ที่ ดี ย อมมี ค วามรู ความรอบรู
ประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยธรรมชาติแลวการทํางานยอมมีปญหา และอุปสรรค ระดับ
ของอุปสรรคและปญหายอมแตกตา งกันไปตามลักษณะของภารกิจ เมื่อผูนําสามารถเปนแหลง
วิทยาการไดเปนอยางดียอมสามารถชวยแกหรือลดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการทํางาน
ที่ ป ราศจากป ญ หาและอุ ป สรรคย อ มนํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ของงานจากอิ ท ธิ พ บของผู นํ า ที่ มี ต อ
ความสําเร็จของงานดังกลาวมาแลว
จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกับภาวะผูนํา ทําใหสามารถสรุปไดวา การบริหารงานของ
องคการหรือสถานศึกษา ผูนําเปรียบเปนหลักสําคัญในการดําเนินงาน และเปนผูที่สําคัญยิ่งสําหรับ
ความสําเร็จของงานดานตางๆ โดยรวม พฤติกรรมของผูนํา เปนพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่มีตําแหนง
หนา ที่เป นตัวกํ า หนดบทบาท และจะมีอิทธิพ ลตอพฤติก รรมของบุค คลอื่นๆ เพราะมีอํา นาจ มี
อิทธิพล มีความรู ความสามารถที่ทําใหไดรับการยกยอง และสามารถจูงใจชักจูงใหผูอื่นทําตามผูนํา
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, ภาวะผูนํา: ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา หนวยที่ 1-5 (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538), 78.
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ดังนั้น จึงกลาวไดวา ภาวะผูนํานั้นสัมพันธกับความสําเร็จขององคกรหรือสถานศึกษา เปนสิ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองคกรไดเปนอยางดี
แนวคิดประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
ประเด็ นสํ า คั ญที่ จะกลา วถึง ในแนวคิดประสิท ธิภาพการบริหารโรงเรีย นนี้ ไดแก
สถานการณภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และประสิทธิภาพการ
บริหารโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจถึงแนวคิดดังกลาวไดมากขึ้น
สถานการณภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษามักประสบปญหาตางๆ มากมาย จนกอใหเกิดสถานการณ
วิกฤตในโรงเรียน เชน ปญหาดานการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว ปญหา
การขาดแคลนครู-บุคลากรเฉพาะสาขาหรือเฉพาะงาน ความขาดแคลนในเรื่องของวัสดุ ครุภัณฑ
และสื่อในการจัดการเรียนการสอน ความไมเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน ปญหาดานการจัด
สวั ส ดิ ก ารแก นั ก เรี ย นและครู ใ นบางพื้ น ที่ ข อ จํ า กั ด ด า นทรั พ ยากรเหล า นี้ มี ผ ลกระทบต อ การ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน อีกทั้งผูบริหารโรงเรียน ยังประสบปญหาดานอื่นๆ อีกในหลาย
ลักษณะ คือ ครู-อาจารยภายในโรงเรียนขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดการกระตุน
ส ง เสริ ม ให ค รู -อาจารย เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน ระบบการติ ด ต อ สื่ อ สารด อ ย
ประสิทธิภาพทําใหประสิทธิผลการทํางานลดลง ตัวครู-อาจารยเองยึดถือวิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม
คอยสนใจการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมๆ ผูบริหารไมคอยใหความสนใจในการ
พัฒนาบุคลากรเทาที่ควร ขาดการสงเสริมและกระตุนใหครู-อาจารย ผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
จริงจัง เปนตน จากสภาพปญหาดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ซึ่ง
จะตองประสบปญหาตางๆ อันจะนําไปสูการเผชิญกับสถานการณวิกฤตภายในโรงเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากไดรับแรงกดดันดานเวลาเขามาเกี่ยวของ ดวยเหตุดังกลาวจึงทาทายใหผูบริหารโรงเรียน
มี แ นวโน ม ที่ จ ะใช อํ า นาจในรู ป แบบต า งๆ ที่ ต นมี อ ยู ใ นการตั ดสิ น ใจบริ ห ารงานเพื่ อให บ รรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว
จากสิ่งที่โรงเรียนมัธยมศึกษาไดประสบปญหาดังกลาวขางตน ทําใหสอดคลองกับสิ่ง
ที่ มุลเดอร และคณะ ไดนําเสนอไวเกี่ยวกับการสถานการณภายในโรงเรียน โดยกลาววา ปจจัย
สภาพแวดล อมหรื อบรรยากาศภายในโรงเรีย นที่มีผลกระทบในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ผูบ ริหารโรงเรี ย น แบง ออกเป น 2 ประเภทคือ สถานการณป กติ (non-crisis situation) และ
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สถานการณวิกฤต (crisis situation) โดยอาศัยตัวบง ชี้ (indicators) ที่สํา คัญ คือ ลักษณะการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน การติดตอสื่อสาร ความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครูอาจารยภายในโรงเรียน ความสามัคคีของครู-อาจารยภายในโรงเรียน การปฏิบัติหนาที่ของครูอาจารย ความพรอมดานทรัพยากรและเวลา ดังนี้ 100
1. สถานการณ ป กติ ผู บ ริห ารสามารถใชเทคนิค การบริหารงานตามที่ว างแผนไว
ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนประจําในทิศทางที่จะบรรลุเปาหมายได ไมวาจะดวยเรื่องของคน เรื่องของ
งาน เรื่ องเงิ น เวลา และทรั พ ยากรอื่นๆ เปน ไปตามปกติ ตามที่วางแผนปฏิบั ติก ารไวลวงหน า
ผูบริหารมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาก็ใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบไดราบรื่น ไมมีปญหาหรือขอขัดแยงหรือมีนอยมากจนไมถือวา
เปนอุปสรรคในการบริหารงานของโรงเรียน
2. สถานการณ วิก ฤต เปน สถานการณที่ เกิดขึ้น จากเหตุปจจั ย สภาพแวดล อมหรื อ
สถานการณแวดลอมที่ทําใหเกิดสภาวะลอแหลมในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบหรือนําความ
สูญเสียมาสูวัตถุป ระสงคยอยๆ ของงาน และนํามาซึ่งความเสีย หายตอเปาหมายสําคัญของการ
บริหารงานโรงเรียนในที่สุด เชน เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ทําใหผูบริหารตองใชภาวะผูนําใน
การตัดสินใจ ในขณะที่ถูกแรงกดดันดานเวลาหรือทรัพยากรเขามาเกี่ยวของประกอบกับขาดแคลน
ข อมู ล พื้ นฐานในการตั ดสิ นใจอยา งเพี ย งพอ ผูบ ริหารต องใชอํา นาจที่มีอยูอยา งเหมาะสม เพื่ อ
ควบคุมสถานการณและกระตุนใหงานนั้นบรรลุเปาหมาย ไมวาการตัดสินใจนั้นจะเปนที่พอใจของ
ผูใตบังคับบัญชาหรือไมก็ตาม
จากการแบ ง สถานการณ ป กติ แ ละสถานการณ วิ ก ฤตภายในโรงเรี ย น โดยอาศั ย
หลักการแบงสถานการณของมุลเดอรและคณะ (Mulder and others) ดังกลาว สามารถสรุปเปน
ตารางเปรียบเทียบตามตารางตอไปนี้

100

Mulder and others, “An Organization in Crisis and Non-crisis Situations,”
Human Relations, no. 1 (1970): 19-41.
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสถานการณปกติและสถานการณวิกฤตในโรงเรียน
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

สถานการณปกติ
สถานการณวิกฤต
ผู บ ริ ห ารมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ครู -อาจารย 1. ผูบ ริห ารมี ค วามสัม พันธ กับ ครู -อาจารย
ภายในโรงเรียนดีพอสมควร
ภายในโรงเรียนนอยมาก
ผู บ ริ ห ารสามารถใช เ ทคนิ ค การบริ ห าร 2. ผูบริหารไมสามารถใชเทคนิคการบริหาร
และกิ จ กรรมที่ เ คยปฏิ บั ติ ม าเป น ประจํ า
และกิจ กรรมที่ เคยปฏิ บัติ ตอ เนื่อ งมาให
เพื่อใหบรรลุเปาหมายได
บรรลุเปาหมายได
ผูบริหารสามารถปฏิบัติภารกิจไดทันตาม 3. ผูบริหารประสบปญหาความกดดันดา น
กําหนดเวลาอยูเสมอ
เวลาในการปฏิบัติภารกิจอยูเสมอ
ผู บ ริ ห ารมี โ อกาสสร า งกระบวนการ 4. ผูบ ริ หารไม มีโอกาสสร า งกระบวนการ
สารสนเทศ-การชักนําไดอยางเต็มที่
สารสนเทศ-การชักนําไดอยางเต็มที่
ผูบริหารจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ 5. ผูบ ริหารจัดใหมีก ารประชุม ครู -อาจารย
และเปดโอกาสใหครู-อาจารยเขามามีสวน
ในโรงเรียนนอยครั้งมาก
รวมในการตัดสินใจได ตลอดจนรับฟงคํา
เสนอแนะของครู-อาจารยในโรงเรียนดวย
ผู บ ริ ห ารมี ข อ มู ล เพี ย งพอที่ จ ะใช ใ นการ 6. บอยครั้งที่ผูบริหารมีขอมูลไมมากพอใน
การตัดสินใจ
ประกอบการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ไดดี
การตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารเสี่ ย งต อ การ 7. การตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารเสี่ ย งต อ การ
บรรลุเปาหมายนอยมาก
บรรลุเปาหมายมาก
ทรั พ ยากรภายในโรงเรี ย นมี เ พี ย งพอต อ 8. ทรัพยากรภายในโรงเรียนมีจํากัดและอาจ
ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ใ ห บ ร ร ลุ ต า ม
ไม เ พี ย งพอที่ จ ะใช ดํ า เนิ น กิ จ กรรมให
วัตถุประสงคได
บรรลุตามวัตถุประสงคได
การสื่อสารและการประชาสัมพันธภายใน 9. การสื่อสารและการประชาสัมพันธภายใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก
โรงเรียนดอยประสิทธิภาพ
ครู -อาจารย ใ นโรงเรี ย นให ค วามรว มมื อ 10. ครู -อาจารยใ นโรงเรีย นไมคอยใหค วาม
กั บ ผู บ ริ ห า ร ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
รวมมือกับ ผูบ ริหารในการปฏิบัติหนา ที่
รับผิดชอบไดเปนอยางดี
รับผิดชอบ
ครู -อาจารย ใ นโรงเรี ย นมี ค วามรั ก ใคร 11. ครู-อาจารยในโรงเรียนไมคอยมีความรัก
สนิทสนม สามัคคีกลมเกลียวกันดี
ใคร ส นิ ท สนม สามั ค คี ก ลมเกลี ย วกั น
เทาที่ควร มีการแบงพรรคแบงพวก
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สถานการณปกติ
สถานการณวิกฤต
12. ครู-อาจารยในโรงเรียนสวนใหญมีความ 12. ครู-อาจารยในโรงเรียนสวนใหญประสบ
สามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านและยากที่ จ ะ
สิทธิภาพ และงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของ
และเปาหมายของโรงเรียนไดดี
โรงเรียนได
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษาเปนหนวยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในภาครัฐ และไดดําเนินการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
รวมทั้งมีนักวิชาการตางๆ ได อ ธิ บ ายถึ ง การบริ ห ารโรงเรี ย นและบทบาทหน า ที่ ข องผู บ ริ ห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษาไว ดังนี้
แคมเบล (Campbell) กลาวไววา การบริหารโรงเรียนเปนกลยุทธทางการศึกษา เพื่อให
การจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายใหดีที่สุด 101
กูด (Good) กลาวถึงวัตถุประสงคของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไววา เพื่อ 1)
อํานวยความสะดวกตอการกํา หนดนโยบายและเปาหมายตามความตองการทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนานโยบายของโรงเรียนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 2) เรงรัดควบคุมวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบของโรงเรียนใหพัฒนายิ่งขึ้น และ 3) จัดระบบการบริหารงานใหบังเกิดผลตามแผนงานที่
กําหนดไว 102
สวน กริฟฟธส (Griffiths) ไดกลาวถึงหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่จะทําใหโรงเรียน
อยูในระดับดี ได 4 ประการ คือ 1) เปนผูรักษาความสัมพันธระหวางโรงเรียน 2) เปนผูปรับปรุงและ
ขยายโอกาสทางการศึกษา 3) เปนผูทําหนาที่รับและปรับปรุงบุคลากร และ 4) เปนผูทําหนาที่จัดหา
รักษา เงิน อาคาร และสถานที่ในโรงเรียน103
Ronald Campbell, Introduction to Educational Administration, 4th ed.
(New York: Allyn and Bacon, 1971), 32.
102
Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill, 1973), 92.
103
Daniel E. Griffiths, Human Relations in School Administration (New York:
Appleton-Century Crofts, 1956), 3-13.
101
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ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
ในเรื่ องประสิ ท ธิ ภ าพการบริหารโรงเรีย นรวมถึง ประสิท ธิภาพในการปฏิบัติง าน
ภายในโรงเรียน ไดมีผูใหความหมายแตกตางกันออกไป ดังนี้
จาค็อบเซน ลองดอน และเวทแมน (Jacobson, Logsdon and Weigman) กลาววา
โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคม และเปนองคกรหนึ่งในระบบบริหารการศึกษา มีการจัดการ มีการ
บริหารงานอยางมีขั้นตอน โดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่รวมกันแลวแบงหนาที่ใหบังเกิดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค เพื่อมุงสรางคนใหมีประสิทธิภาพและเปนพลเมืองดีของสังคม 104
บิดเวล (Bidwell) กลาววา โรงเรียนเปนระบบสังคมรูปนัยที่จะตองจัดความสัมพันธ
ภายนอกกับภายในใหสอดคลองกับเงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของสังคม กลาวคือ ระบบของ
โรงเรียนจะมั่นคงตอเมื่อผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับ และสอดคลองกับความตองการของสังคม 105
มิ ล เลต (Millet) ได ใ ห ค วามหมายว า ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน คื อ ผลการ
ปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจ และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้นดวย 106
ไซมอน (Simon) กลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง สัดสวนระหวาง
การลงทุนลงแรงไปเพื่อทําในสิ่งหนึ่งกับผลที่ไดรับจากการลงทุนนั้น ซึ่งพิจารณาจากความพยายาม
กับผลงานที่ปรากฏหรือสัดสวนระหวางรายรับกับรายจาย 107
โวล แ มน (Wolman) ได ใ ห แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านไว ว า
หมายถึง ความพรอมและความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ที่ตั้งไว 108

Paul B. Jacobson, James D. Logsdon, and Robert R. Weigman, The
Principalship: New Perspectives (Englewood Cliffs New Jersey: Prentice-Hall, 1973), 132-141.
105
Charles E. Bidwell, “The School as a Formal Organization” in James G.
March, ed., Handbook of Organization (Chicago: Rand Mcnally, 1965), 972-1002.
106
John D. Millet, Management in public service (New York: McGraw-Hill,
1954), 4.
107
Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York: McMillan, 1960), 180181.
108
Banjamin B. Wolman, Dictionary of Behavior Science (New York: Nostrand
Reinhold, 1973), 83.
104
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สวน กูด (Good) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไวในทํานอง
เดียวกันวา หมายถึง ความสามารถที่ทําใหเกิดความสําเร็จตามความตองการโดยใชเวลาและความ
พยายามเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหไดผลงานที่สําเร็จลงไดอยางสมบูรณ 109
กริ บ (Gibb) กล า วว า ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านจะมี ม ากหรื อ น อ ยเพี ย งใด
ย อ มขึ้ น อยู กั บ ผู นํ า หรื อผู บ ริ ห าร เพราะผู บ ริ ห ารจะต อ งเป นผู ที่ค อยกระตุ น เป นที่ ป รึก ษาและ
สามารถเปนที่พึ่งของผูรวมงานได 110
สวนนักการศึกษาไทยไดใหความหมายของประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียน และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไว ดังนี้
สุปญญา กิตติวิสาร กลาววา โรงเรียนในปจจุบันตองปรับปรุงพัฒนาอยูตลอดเวลา
เพื่ อความอยูรอดในลั ก ษณะขององคก รโดยที่ผูบ ริหารจะตองมีภารกิจที่สํา คัญเพิ่ม ขึ้ นจากการ
บริหารโดยทั่วไป คือ การพัฒนาเพิ่มพูนความกาวหนาขององคกร และตรวจสอบความกาวหนาของ
โรงเรียนวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดจากการบริหารโรงเรียน และทรัพยากรที่มีอยูที่ทํา
ใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย 111 อันเปนการนํามาซึ่งประสิทธิภาพของโรงเรียนหรืออีกนัย
หนึ่งก็คือประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
วีระพล สุวรรณนันท ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระทําใดๆ
เพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง และภายในงบประมาณที่จํากัด กิจกรรมใดสามารถกอใหเกิด
ผลสูงสุด ก็ถือวากิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 112
สวน เอกวิทย ณ ถลาง ไดใหแนวคิดไววา การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น
ตองประกอบดวย 1) มีการประเมินวัตถุประสงคของหนวยงานอยูเสมอ 2) ประเมินความตองการ
ควบคูไปกับความสัมพันธของใคร โดยแยกความตองการออกเปน 4 แบบ คือ ความตองการของ
ผูบังคับ บัญชา ความตองการของผูใตบัง คับบัญชา ความตองการของประเทศชาติโดยสวนรวม
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และความตองการลับ เฉพาะของกลุมผลประโยชน 3) การผูก น้ํา ใจคนในการทํางาน 4) การใช
สติปญญารวมกันของคนเปนหมูเหลา โดยถือวาไมมีใครเกงในโลกนี้เพียงคนเดียว 5) จัดคนใหถูก
กับงาน 6) ผูบริหารตองเปนผูมีศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ 7) ตองแสดงใหบุคคลทั่วไป
เห็นวาผลงานที่ประสบความสําเร็จเปนชัยชนะของสวนรวม ไมใชความเกงของผูบริหารเอง และ
8) ตองมีความเฉียบขาดมั่นคงไมออนแอ113
จากความหมายดั ง กล า วขา งตน พอสรุ ป ได วา ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานและ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น เป น ความพร อ ม ความพยายามและความสามารถ ที่ จ ะ
บริหารงานใหไดรับผลสําเร็จสูงสุดตามเปาหมาย โดยมีสัดสวนระหวางการลงทุนและเทคนิคใน
การทํา งานกับผลงานที่ปรากฏ ดัง นั้น หากโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานอยูใ นเกณฑดี ก็ถือวา
โรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ แตในทางตรงกันขามถาผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑต่ําก็จะถือวา
ประสิทธิภาพการบริหารงานต่ําไปดวย นั่นคือ ถาตองการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
จะสามารถประเมินไดจากผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนไดเชนกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศตางๆ ไว ดังตอไปนี้
งานวิจัยในประเทศ
อิศรัฎฐ รินไธสง ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของฐานอํานาจและกลวิธีการใชอิทธิพลของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสถานการณไมเอื้ออํานวยที่มีตอความผูกพัน การยอมตาม และการ
ตอตานของผูใตบังคับบัญชา ผลการวิจัยทําใหไดขอคนพบ ดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางฐานอํานาจ กลวิธีการใชอิทธิพลกับสัมพันธภาพของผูบริหาร
กับผูใตบังคับบัญชา พบวา
ฐานอํ า นาจในตํ าแหนง มีอิท ธิพลโดยตรงตอกลวิธีการใชอิทธิพ ลแบบแข็ง กล
วิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวล และกลวิธีการใชอิทธิพลแบบมีเหตุมีผลในทางบวก โดยคาอิทธิพล
113
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มาตรฐานตอกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งมากกวาคาอิทธิพลมาตรฐานตอกลวิธีการใชอิทธิพลแบบ
นุมนวลและแบบมีเหตุมีผลอยางชัดเจน
ฐานอํานาจสวนบุคคลมีอิทธิพลโดยตรงตอกลวิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวลใน
ทางบวกสูงกวาคาอิทธิพลโดยตรงตอกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งและแบบมีเหตุมีผลอยางชัดเจน
ฐานอํ า นาจในตํ า แหน ง มี อิ ท ธิพ ลโดยตรงตอ ความผู ก พั น ในทางบวก แต ไ ม มี
อิทธิพลโดยตรงตอการยอมตามและการตอตานของผูใตบังคับบัญชา
ฐานอํานาจสวนบุคคลมีอิทธิพลตอความผูกพันของผูใตบังคับบัญชาในทางบวก
และมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ การต อ ต า นในทางลบ แต ไ ม มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ การยอมตามของ
ผูใตบังคับบัญชา
ฐานอํานาจในตําแหนงมีอิทธิพลโดยออมตอการยอมตามของผูใตบังคับบัญชาใน
ทางบวก โดยผานกลวิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวล และมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรการตอตาน
ของผูใตบังคับบัญชาในทางลบเมื่อใชผานกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็ง ในขณะที่ฐานอํานาจสวน
บุคคลไมพบวามีอิทธิพลโดยออมตอสัมพันธภาพของผูใตบังคับบัญชา
กลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งมีอิทธิพลโดยตรงตอการยอมตามและการตอตาน
ของผูใ ต บั งคั บ บัญชาในทางบวก กลวิธีก ารใชอิท ธิพ ลแบบนุม นวลมีอิทธิพ ลโดยตรงตอความ
ผูกพันของผูใตบังคับบัญชาในทางบวก และกลวิธีการใชอิทธิพลแบบมีเหตุมีผลมีอิทธิพลโดยตรง
ตอการตอตานในทางบวก
2. ปฏิสั มพั นธ ระหวางกลวิธีการใชอิทธิพลกับ ฐานอํานาจที่มีตอสัม พันธภาพของ
ผูบริหารโรงเรียนกับผูใตบังคับบัญชา พบวา
ปฏิสัมพันธระหวางฐานอํานาจในตําแหนงและกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งมีผล
ตอสัมพันธภาพของผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาในเรื่องความผูกพัน การยอมตาม และการตอตาน
โดยพบวาผูบริหารที่มีฐานอํานาจในตําแหนงสูงและมีการใชกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งสูง จะ
รับรูวาผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันสูง ในขณะที่พบวาผูบริหารที่มีฐานอํานาจในตําแหนงต่ําแตมี
กลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งในระดับสูง ผูบริหารรับรูวาการตอตานของผูใตบังคับบัญชาจะมี
คาสูงสุด
ปฏิสัมพันธระหวางฐานอํานาจในตําแหนงกับกลวิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวลไม
มีผลตอสัมพันธภาพของผูบริหารโรงเรียนกับผูใตบังคับบัญชา แตพบวา กลวิธีการใชอิทธิพลแบบ
นุมนวลมีอิทธิพลโดยตรงตอความผูกพันของผูใตบังคับบัญชา ในขณะที่ปฏิสัมพันธระหวางฐาน
อํานาจสวนบุคคลกับกลวิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวลมีผลตอความผูกพัน การยอมตาม และการ
ตอตานของผูใตบังคับบัญชา
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ปฏิสัมพันธระหวางฐานอํานาจในตําแหนงกับกลวิธีการใชอิทธิพลแบบมีเหตุมีผล
ไม มี ผ ลต อ ความผู ก พั น ของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา แต มี ผ ลต อ การยอมตามและการต อ ต า นของ
ผูใตบังคับบัญชา ในขณะที่ปฏิสัมพันธระหวางฐานอํานาจสวนบุคคลกับกลวิธีการใชอิทธิพลแบบมี
เหตุมีผลไมมีผลตอสัมพันธภาพของผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาในเรื่องความผูกพัน การยอมตาม
และการตอตาน
3. ปฏิสัมพันธระหวางฐานอํานาจในตําแหนงกับฐานอํานาจสวนบุคคลที่สงผลตอ
สัมพันธภาพของผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา พบวา
ฐานอํานาจในตําแหนงและฐานอํานาจสวนบุคคลสงผลโดยตรงตอความผูกพัน
ในขณะที่ฐานอํานาจในตําแหนงและฐานอํานาจสวนบุคคลไมสงผลโดยตรงตอการยอมตามของ
ผูใตบังคับบัญชา
ฐานอํานาจในตําแหนงไมไดสงผลตอการตอตานของผูใตบังคับบัญชาโดยตรง แต
ฐานอํ า นาจส ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การต อ ต า นของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาในทางลบและมี
ความสัมพันธกับความผูกพันของผูใตบังคับบัญชาในทางบวก
4. ความสัมพันธระหวางสถานการณไมเอื้ออํานวย ฐานอํานาจ กลวิธีการใชอิทธิพล
และสัมพันธภาพของผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา พบวา
สถานการณไมเอื้ออํานวยมีอิทธิพลโดยตรงตอกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งใน
ทางบวกสูงกวามีอิทธิพลโดยตรงตอกลวิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวลและกลวิธีการใชอิทธิพลแบบ
มีเหตุมีผลอยางชัดเจน และสถานการณไมเอื้ออํานวยยังมีอิทธิพลโดยตรงตออํานาจสวนบุคคล
ในทางลบ
สถานการณไมเอื้ออํานวยไมมีอิทธิพลตออํานาจในตําแหนง แตมีอิทธิพลโดยตรง
ตอฐานอํานาจสวนบุคคล
สถานการณไมเอื้ออํานวยมีอิทธิพลโดยตรงตอกลวิธีการใชอิทธิพลของผูบริหาร
โรงเรี ย นทั้ ง กลวิ ธีก ารใช อิท ธิ พลแบบแข็ง กลวิธีก ารใชอิท ธิพลแบบนุมนวล และกลวิธีการใช
อิทธิพลแบบมีเหตุมีผล และมีคาอิทธิพลมาตรฐานสูงกวาคาอิทธิพลมาตรฐานจากสถานการณไม
เอื้ออํานวยไปยังฐานอํานาจสวนบุคคล
5. ปฏิสัมพันธระหวางสถานการณกับกลวิธีการใชอิทธิพลที่สงผลตอสัมพันธภาพของ
ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา พบวา
ปฏิสัมพันธระหวางสถานการณไมเอื้ออํานวยกับกลวิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวล
สงผลตอการตอตานมากที่สุด โดยพบวาในสถานการณไมเอื้ออํานวยในระดับสูง ไมวาจะมีการใช
กลวิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวลระดับใด จะไดรับการตอตานของผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับสูง
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ปฏิสัมพันธระหวางสถานการณไมเอื้ออํานวยกับกลวิธีการใชอิทธิพลแบบมีเหตุมี
ผล สงผลตอความผูกพันของผูใตบังคับบัญชาอยางเดนชัด มากกวาการยอมตามและการตอตานของ
ผูใ ตบั ง คั บ บั ญชา โดยพบว า ความผูก พันของผูใ ตบัง คับ บัญชาจะมีคา สูง สุดเมื่อสถานการณ ไ ม
เอื้ออํานวยอยูในระดับต่ําและมีการใชกลวิธีการใชอิทธิพลแบบมีเหตุมีผลสูงและคาความผูกพันของ
ผูใตบังคับบัญชาจะต่ําสุดในสถานการณไมเอื้ออํานวยอยูในระดับสูงแตมีการใชอิทธิพลแบบมีเหตุ
มีผลต่ํา
กลวิธีการใชอิทธิพลแบบมีเหตุมีผลมีความสัมพันธกับกลวิธีการใชอิทธิพลแบบ
แข็งสูง ซึ่งการใชกลวิธีแบบแข็งนี้จะไดรับอิทธิพลโดยตรงจากสถานการณไมเอื้ออํานวย
ปฏิสัมพันธระหวางสถานการณไมเอื้ออํานวยกับกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งไม
มีผลตอสัมพันธภาพของผูบริหารโรงเรียนกับผูใตบังคับบัญชา
6. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร ฐานอํานาจ กลวิธีการใชอิทธิพล
และสัมพันธภาพของผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา พบวา
แรงจูงใจใฝอํานาจมีอิทธิพลโดยตรงตอฐานอํานาจในตําแหนง ฐานอํานาจสวน
บุคคล และกลวิ ธี ก ารใช อิท ธิ พ ลแบบแข็ง กลวิธีก ารใชอิท ธิพ ลแบบนุม นวล และกลวิธีก ารใช
อิทธิพลแบบมีเหตุมีผลมีอิทธิผลในทางบวก โดยพบวาแรงจูงใจใฝอํานาจมีอิทธิพลโดยตรงตอ
อํานาจในตําแหนงในทางบวกสูงกวามีอิทธิพลโดยตรงตอฐานอํานาจสวนบุคคล และแรงจูงใจใฝ
อํานาจมีอิทธิพลโดยตรงตอความผูกพันของผูใตบังคับบัญชา
ความเชื่ออํานาจในตนมีอิทธิพลโดยตรงตอฐานอํานาจในตําแหนงและฐานอํานาจ
สวนบุคคล โดยมีคาอิทธิพลมาตรฐานตอฐานอํานาจสวนบุคคลมากกวาคาอิทธิพลมาตรฐานตอ
อํานาจในตําแหนง และความเชื่ออํานาจในตนมีอิทธิพลโดยตรงตอกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็ง
ในทางลบ นอกจากนี้ ความเชื่ออํานาจในตนยังมีอิทธิพลโดยตรงตอการยอมตามและการตอตาน
ของผูใตบังคับบัญชาในทางลบ
คุณธรรมดานพรหมวิหารสี่มีอิทธิพลโดยตรงตอฐานอํานาจในตําแหนงและฐาน
อํานาจสวนบุคคล โดยมีคาอิทธิพลมาตรฐานตอฐานอํานาจสวนบุคคลสูงกวาคาอิทธิพลมาตรฐาน
ต อ ฐานอํ า นาจในตํ า แหน ง และคุ ณธรรมดา นพรหมวิห ารสี่ มีอิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ กลวิ ธีก ารใช
อิทธิพลแบบแข็งในทางลบและกลวิธีการใชอิทธิพลแบบนุมนวลในทางบวก นอกจากนี้ คุณธรรม
ดานพรหมวิหารสี่ยังมีอิทธิพลโดยตรงตอความผูกพันในทางบวกและมีอิทธิพลโดยตรงตอการยอม
ตามและการตอตานของผูใตบังคับบัญชาในทางลบ
คุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธโดยตรงกับความผูกพัน การยอมตาม และ
การตอตานของผูใตบังคับบัญชา กลาวคือ 1. แรงจูงใจใฝอํานาจมีอิทธิพลโดยตรงตอความผูกพัน
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ของผูใตบังคับบัญชาในทางบวก ในขณะที่ไมมีอิทธิพลโดยตรงตอการยอมตามและการตอตานของ
ผูใตบังคับบัญชา 2. ความเชื่ออํานาจในตนมีอิทธิพลโดยออมและอิทธิพลโดยรวมตอความผูกพัน
ของผูใตบังคับบัญชาในทางบวก ในขณะที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการยอมตามและการตอตานของ
ผูใตบังคับบัญชาในทางลบ และ 3. พรหมวิหารสี่มีอิทธิพลโดยตรง อิทธิพลโดยออมและอิทธิพล
โดยรวมในทางบวกตอความผูกพันของผูใตบังคับบัญชา ในขณะที่มีอิทธิพลตอการยอมตาม และ
การตอตานของผูใตบังคับบัญชาในทางลบ 114
ปติช าย ตันปติ ได ศึ ก ษาเรื่องการวิเคราะหปจจัย เชิง ระบบที่สง ผลตอประสิท ธิผ ล
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1. ประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความสามารถในการปรับตัว
พบวา สถานศึกษามีความตื่นตัวและพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีความตระหนัก
อยู เ สมอในการแสวงหาแนวคิ ด และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานใหม ๆ เพื่ อ ความเติ บ โต ส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหครูมีการแสดงออกซึ่งแนวคิดที่แปลกใหม และสถานศึกษายังสามารถกระตุนและ
สงเสริมใหครูเห็นความสําคัญและยอมรับในการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตาม
แนวทางแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 ส ว นป จ จั ย เชิ ง ระบบที่ ส ง ผลต อ
ประสิ ท ธิ ผ ลองค ก ารด า นความสามารถในการปรั บ ตัว พบว า มี 9 ป จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลองค ก าร ได แ ก 1) ระบบย อ ยการจั ด การด า นการควบคุ ม 2) สภาพแวดล อ มทาง
เทคโนโลยี 3) การจัดทําหลักสูตร 4) ระบบยอยเปาหมาย 5) ระบบยอยโครงสราง 6) ความสามารถ
ของผูบริหาร 7) การจัดทํานโยบาย 8) ระบบยอยการจัดการดานการจัดองคการ และ 9) ระบบยอย
การจัดการดานการนํา
2. ประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความสามารถในการบรรลุ
เป า หมาย พบว า ผู บ ริ ห ารมี ภ าวะผู นํ า และมี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การ สามารถใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด สามารถประสานงานกับผูปกครองและชุมชน
ในการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความรู มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง สวนปจจัย
เชิงระบบที่สงผลตอประสิทธิผลองคการดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย พบวา มี 11 ปจจัย
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อิศรัฎฐ รินไธสง, “ผลฐานอํานาจและกลวิธีการใชอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน
มัธ ยมศึ กษาในสถานการณ ไ ม เอื้ออํา นวยที่มีตอความผูกพัน การยอมตาม และการตอตา นของ
ผูใตบังคับบัญชา” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), หนา 205-221.
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ที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการ ไดแก 1) ระบบยอยเทคโนโลยี 2) ระบบยอยการจัดการ
ดานการควบคุม 3) ความสามารถของนักเรียน 4) การจัดทําหลักสูตร 5) ความรวมมือจากชุมชน 6)
ระบบย อยโครงสร า ง 7) ระบบย อยการจัดการดา นการนํา 8) ระบบยอยการจัดการดา นการจั ด
องค การ 9) ระบบยอยจิตสังคม 10) สภาพแวดลอมทางสังคม และ 11) ความเพีย งพอของวัส ดุ
อุปกรณ
3. ประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความสามารถในการบูรณาการ
พบวา สถานศึก ษาสงเสริม สนับสนุนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานรวมกัน มีรูปแบบการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ เพื่อใหทุกฝายสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนปจจัยเชิงระบบที่สงผล
ตอประสิทธิผลองคการดานความสามารถในการบูรณาการ พบวา มี 8 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลองคการ ไดแก 1) ระบบยอยเทคโนโลยี 2) ระบบยอยการจัดการดานการนํา 3) ระบบ
ยอยการจัดการดานการจัดองคการ 4) ระบบยอยการจัดการดานการควบคุม 5) ความรวมมือจาก
ชุมชน 6) ระบบยอยการจัดการดานการวางแผน 7) การจัดทําหลักสูตร และ 8) ความสามารถของ
ผูบริหาร
4. ประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความสามารถในการรักษาแบบ
แผนทางวัฒนธรรม พบวา ผูบริหารประพฤติ ปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรมอันดี สามารถเปน
แบบอยางที่ดีแกครู ผูบริหารและครูยังสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ผูปกครอง
และชุ ม ชน รวมทั้ ง ครู แ ละบุ ค ลากรยั ง มี ค วามรั ก ความผู ก พั น และศรั ท ธาต อ สถาบั น มี ค วาม
ภาคภูมิใจที่มีสวนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ สวนปจจัยเชิง ระบบที่สง ผลตอประสิท ธิผล
องคการดานความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม พบวา มี 8 ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลองคการ ไดแก 1) ระบบยอยการจัดการดานการนํา 2) ระบบยอยจิตสังคม 3) ระบบ
ยอยการจัดการดานการควบคุม 4) ความสามารถในการสอนของครู 5) ระบบยอยการจัดการดาน
การจัดองคการ 6) ระบบยอยโครงสราง 7) ความรวมมือจากชุมชน และ 8) การจัดทํางบประมาณ
5. ประสิ ท ธิ ผ ลองค ก ารในมิติ รวม พบวา ป จจั ย เชิง ระบบที่ สง ผลตอ ประสิ ท ธิ ผ ล
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 12 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการ ไดแก 1)
ระบบยอยการจัดการดานการควบคุม 2) ระบบยอยการจัดการดานการนํา 3) ระบบยอยเทคโนโลยี
4) ระบบยอยการจัดการดานการจัดองคการ 5) การจัดทําหลักสูตร 6) ความรวมมือจากชุมชน 7)
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ความสามารถของนักเรียน 8) ระบบยอยโครงสราง 9) ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ 10) ระบบ
ยอยจิตสังคม 11) ความสามารถของผูบริหาร และ 12) ระบบยอยเปาหมาย 115
สมบูรณ นนทสกุล ทําการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมี
แผนของผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ผ ลการวิ จั ย พบว า รู ป แบบการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีแผนของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 องคประกอบ คือ 1. การกําหนด
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่หมายถึง กิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน
ขององคกร การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 2. กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ไดแก ชองวางของปริมาณงาน ตระหนักถึงความจําเปน สรางบรรยากาศที่เหมาะสม
สํารวจวินิจฉัยปญหาขององคกร วางแผนการเปลี่ยนแปลง เลือกใชกลยุทธและกลวิธี การปฏิบัติใน
การเปลี่ยนแปลง ประเมินและติดตามผล 3. บทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก เปนศูนยกลาง มอง
การณไกล ครองใจคน พัฒนาตนเองเปนทั้งผูใหและผูรับ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค บูรณาการ
ทํางานเชิงรุก การติดตอ และกลาเผชิญปญหา 4. หนาที่ผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก ทําใหผูรวมงาน
สนใจตอวัตถุประสงคขององคกร ทําใหการติดตอสื่อสารในองคกรชัดแจง รักษาขวัญและกําลังใจ
ของผูรวมงาน ทําใหผูรวมงานกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน 5. กล
ยุทธการเปลี่ยนแปลง กลยุทธที่ใชในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน ไดแก กลยุทธแบบมี
เหตุผล กลยุทธการใหเห็นคุณคาและใหการศึกษา กลยุทธการใชภาวะผูนํา และกลยุทธการทํางาน
เปนทีม 6. กลวิธีการเปลี่ยนแปลง ไดแก จัดลําดับชั้นบังคับบัญชา ภาวะผูนํา มีสวนรวม เกี่ยวเนื่อง
ผูกพัน การติดตอสื่อสาร การเปลี่ยนคานิยม ความสัมพันธภายนอก การยอมรับของสังคม การศึกษา
และฝกอบรม อาสาสมัคร กําหนดบทบาท บรรจุแตงตั้ง ประจักษผล การกําหนดเปาประสงค การ
วิจัย ดํ า เนิ นการ การเปลี่ ย นแปลงเทคนิค การฝ ก อบรม และใหคํา ปรึก ษา กํา หนดเวลา และใช
บุคลิกภาพประทับใจ 7. การลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง วิธีการลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง
ไดแก สรางหลักประกันวาจะไมเกิดความสูญเสีย ใหการศึกษาและการติดตอสื่อสาร การมีสวนรวม
ในการเปลี่ยนแปลง การรักษาประเพณีที่จําเปนเอาไว การเปลี่ยนแปลงเฉพาะสิ่งที่จําเปน การให
รางวัลตอบแทน การเจรจาตอรอง การใหคําปรึกษา การสรางความนาเชื่อถือ และการวิเคราะห
รายบุคคล และ 8. ปจจัยสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงสําเร็จ ไดแก พัฒนาระบบสารสนเทศ ครู
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ปติชาย ตันปติ, “การวิเคราะหปจจัยเชิงระบบที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิ ช านโยบาย การจั ด การและความเป น ผู นํ า ทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547), 149-152.

80
บุ ค ลากรมี ค วามมุ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง านให สํ า เร็ จ ส ง เสริ ม การทํ า งานเป น ที ม ยึ ด แนวทาง
ประชาธิปไตย การบริหารองคกรที่ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการประสานงาน
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สรางทีมผูนําการเปลี่ยนแปลง สรางแนวคิดที่จะดึงภาวะแวดลอมมาเสริม
การพัฒนา ทําการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรัก ษาใหค งอยู และสรา งความสัม พันธที่ดีกับ
ชุมชน116
สุ รั ต น ศรี ด าเดช ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการนํ า เสนอรู ป แบบการบริ ห ารงานที่ มี
ประสิ ท ธิ ผลของผู บ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน มีผลการวิจัย พบวา รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองคประกอบสําคัญทางการบริหาร 4
องคประกอบหลัก ดังนี้
1. องคประกอบดานระบบสังคม ในฐานะที่โรงเรียนเปนระบบสังคมแบบเปดจึงมี
หนาที่ 4 ประการ ไดแก การปรับตัว การบรรลุวัตถุประสงค การบูรณาการ และการรักษาแบบแผน
2. องคประกอบดานทักษะการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองมีทักษะ
จําเปนสําหรับการบริหารงานที่สําคัญ 9 ประการ ไดแก ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะเชิงมนุษย ทักษะ
เชิงมโนคติ ทักษะเชิงจริยธรรม ทักษะเชิงวิชาการ ทักษะเชิงเทคโนโลยี ทักษะเชิงการวินิจฉัย ทักษะ
เชิงการติดตอสื่อสาร และทักษะเชิงการเมือง
3. องคประกอบดา นหนาที่ก ารบริหาร หนา ที่ข องผูบริหารสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวยหนาที่ที่เปนกระบวนการ 7 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การบังคับ
บัญชา การนํา การประสานงาน การงบประมาณ และการควบคุม
4. องคประกอบดานบทบาทการบริหาร ประกอบดวย 3 กลุมบทบาทหลัก คือ 1) กลุม
บทบาทเชิ ง สัม พั นธ บุ ค คล ประกอบดวย บทบาทเปนสัญลัก ษณขององคก าร บทบาทเปนผูนํา
องค ก าร บทบาทเปนผู ส ร า งความสัม พันธ และบทบาทเปนผูส รา งทีม งาน 2) กลุม บทบาทเชิ ง
สารสนเทศ ประกอบด วย บทบาทเปนผูกํา กับ ติดตามผล บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูล ขา วสาร
บทบาทเป น ผู ป ระชาสั ม พั น ธ และบทบาทเป น ผู นิ เ ทศงาน 3) กลุ ม บทบาทเชิ ง ตั ด สิ น ใจ
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สมบูรณ นนทสกุล, “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนของผูบริหาร
ในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน” (วิท ยานิพนธปริญญาการศึก ษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548), บทคัดยอ.

81
ประกอบด วย บทบาทเปนผูประกอบการ บทบาทเปนผูข จัดสิ่งกอกวน บทบาทเปนผูแกปญหา
บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร และบทบาทเปนผูเจรจาตอรอง 117
อนุ ส รณ ยกให ไดทํา การวิจัย เรื่องการนํา เสนอรูปแบบการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผลการวิจัยที่ได
รูปแบบการบริหารของผูบริหารสถาน 3 ดาน คือ การบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงาน
ดังนี้
1. การบริหารตน คือ การเปนตนแบบที่ดี องคประกอบที่เปนกิจกรรมการบริหารใน
ดานนี้ ไดแก การเรียนรูจากการทํางานเพื่อสรางทักษะการบริหาร การเรียนรูจากความผิดพลาดเพื่อ
สรางความรับผิดชอบ การเรียนรูจากคนอื่นเพื่อสรางบุคลิกภาพ และการเรียนรูจากการฝกอบรมเพื่อ
สรางวิสัยทัศน
2. การบริหารคน คือ การใชคนอยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ องคประกอบที่เปนกิจ
กรรมการบริหารในดานนี้ ไดแก การเสริมสรางขวัญกําลังใจ ดวยการจัดสวัสดิการ จัดของขวัญ
และจัดทัศนศึกษา การเสริมสรางมนุษยสัมพันธโดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ พรหมวิหาร 4
และสังคหวัตถุ 4 การเสริมสรางทีมงาน ดวยหลักการความไววางใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน ตกลง
รวมกัน และผลประโยชนรวมกัน และจัดการเกี่ยวกับ ปญหาความขัดแยง ดวยการเขา ถึง เขาใจ
ปองกัน แกไขและพัฒนา
3. การบริหารงาน คือ การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน องคประกอบที่เปนกิจ
กรรมการบริหารในดานนี้ ไดแก การกระจายอํานาจและการมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหผูมี
สวนได เสี ย ได ร วมคิ ด ร วมทํ า ร วมตรวจ และรวมแกไข ผา นคณะกรรมการชุดตา งๆ ที่มีสวน
เกี่ ย วข อ งกั บ ผลการตั ด สิ น ใจ ได แ ก คณะกรรมการนั ก เรี ย น คณะกรรมการช ว งชั้ น /สายชั้ น
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการ
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สุ รัตน ศรี ดาเดช, “การนํา เสนอรู ป แบบการบริ หารงานที่มีป ระสิท ธิผลของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2549), บทคัดยอ.

82
มูล นิธิ คณะกรรมการการจั ดกิ จกรรมหารายได คณะกรรมการงานวิชาการ คณะกรรมการงาน
บุคลากร คณะกรรมการงานการเงิน คณะกรรมการงานบริหารทั่วไป 118
อภิ ชั ย นุ ช เนื่ อ ง ได ทํ า การวิ จัย เรื่ อ งรู ป แบบการมี สว นรว มพัฒ นาโรงเรี ย นของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการวิจัย พบวา
1. องค ประกอบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรีย นของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1) การสงเสริมใหชุมชนรวมพัฒนาโรงเรียน 2) การ
รับรูและรวมดําเนินการพัฒนาโรงเรียน 3) ความรูความสามารถตอหนาที่ 4) ความสามารถในการ
ปฏิบัติตนตอสวนรวม 5) ความสามารถในการเขารวมดําเนินงาน 6) ความภาคภูมิใ จและความ
ศรัทธา และ 7) ประโยชนตอบแทนที่ควรจะไดรับ
2. รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับ
ชุม ชน 2) การสนั บ สนุ นการบริ หารโรงเรี ย น และ 3) การเข า รว มดํา เนิน งาน สว นอีก ดา น คื อ
คุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลที่จะเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน
ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาที่ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ และ 4)
ผลตอบแทน 119
ธวัชชัย รัตตัญู ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผลการวิจัย พบวา หลักการบริหารมี 7 หลักการ
ประกอบดวย
1. หลักการกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและ
ส ว นกลางไปยั ง สถานศึ ก ษาให ม ากที่ สุ ด โดยมี ค วามเชื่ อ ว า โรงเรี ย นเป น หน ว ยสํ า คั ญ ในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก
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อนุสรณ ยกให, “การนําเสนอรูปแบบการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน” (วิท ยานิพ นธป ริญญาการศึก ษาดุษ ฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549), บทคัดยอ.
119
อภิ ชั ย นุ ช เนื่ อง, “รูป แบบการมี สวนร วมพัฒ นาโรงเรี ย นของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550), บทคัดยอ.
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2. หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวม
ในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา
3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครอบครั ว องค ก รชุ ม ชน สถานประกอบการ มีสิท ธิจัด การศึก ษาได หรือการมี ตัวแทนชุ ม ชน
ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชนไปรวมเปนคณะกรรมการโรงเรียน
4. หลักการบริหารตนเอง สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมาย แลว
ปล อ ยให โ รงเรี ย นมี ร ะบบการบริ ห ารด ว ยตนเอง โดยให โ รงเรี ย นมี อํ า นาจ หน า ที่ และความ
รับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการไดหลากหลายแนวทาง
5. หลั กการตรวจสอบและถวงดุล มีองคก รอิส ระทํา หนา ที่ตรวจสอบคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามนโยบายของชาติ
6. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หลักการนี้เนนการมีผูนําที่เนนการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก ไมใชภาวะผูนําแบบชี้นําหรือสั่งการ
7. หลักการพัฒนาทั้งระบบ คือ มีการปรับทั้งในเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมของ
องคกร โดยในการเปลี่ยนแปลงตองใหผูเกี่ยวของในระบบทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน
8. การบู ร ณาการและการประยุ ก ต เ ป า หมาย โดยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต อ งเป น ผู
ประมวลความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น และนํามาพัฒนาปรับปรุง
แผนและแนวทางการจัดการศึกษาและกิจกรรมการศึกษา 120
มนทิพ ย ทรงกิติพิศาล ไดทํา การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัย พบวา
1. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ไดแก 1) การสนับสนุนสง เสริม 2) ระยะเวลาที่ดํา รงตํา แหนง
ผูบริหาร การสรางความสัมพันธกับชุมชน การประกันคุณภาพ และ 3) ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
พฤติกรรมการสอน การดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. โมเดลพหุระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ไดแก ปจจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา คือ การ
สนับสนุนสงเสริมของเขตพื้นที่การศึกษา ปจจัยระดับสถานศึกษา คือ การสรางความสัมพันธกับ
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ธวัชชัย รัตตัญู, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม, 2551), บทคัดยอ.
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ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหาร ปจจัยระดับ
ครู คือ การดูแลชวยเหลือนักเรียน พฤติกรรมการสอนของครู ตําแหนงหนาที่ของครู ปจจัยเหลานี้
ส ง ผลต อประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หารสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานระดับ มัธ ยมศึก ษาในพื้นที่ภาคใตข อง
ประเทศไทย 121
สมจิตร พึ่งหรรษพร ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหปจจัยเชิงระบบในการบริหารที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีผลการวิจัยสามารถ
สรุปไดดังนี้
1. ป จ จั ย การบริ ห ารที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาเครื อ ข า ยคาทอลิ ก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี กลาวคือ ปจจัยการบริหารที่สงผลตอปจจัยเชิงระบบมากที่สุด คือ ปจจัย
ระบบการเมือง รองลงมา คือ ปจจัยระบบโครงสราง ปจจัยสภาพแวดลอม ปจจัยระบบวัฒนธรรม
และปจจัยระบบปจเจกบุคคล โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
ปจจัยที่สงผลตอปจจัยระบบโครงสราง ไดแก สถานศึกษาสามารถดึงดูดคนเกง
คนดี มีความสามารถเปนเลิศ มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู รองลงมา คือ สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากรบุคคลที่พรั่งพรอมดวยภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/
ทองถิ่ น เพื่ อเป นผู ส อนและพัฒนาการเรีย นรู และสถานศึก ษามีความสัมพันธเปนเครือขา ยกับ
สถานศึกษาตางๆ สามารถรวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรคอยางมีพลัง
ปจจัยที่สงผลตอปจจัยระบบวัฒนธรรม ไดแก สถานศึกษามีการเสริมสรางให
บุ ค ลากรมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ร ว มมื อ กั น ทํ า งานเป น กลุ ม ได อ ย า งเป น กั ล ยาณมิ ต ร รองลงมา คื อ
สถานศึกษามีการเสริมสรางและพัฒนาแนวคิดจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม และ
สถานศึกษามีการนําหลักธรรมของคริสตศาสนาไปบูรณาการในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ป จ จั ย ระบบการเมื อ ง ได แ ก ผู บ ริ ห ารมี ร ะบบการคั ด สรร
คาตอบแทนและสวัสดิการ ที่สามารถรักษาบุคลากรที่เปนคนดี คนเกง และมีใจรักในวิชาชีพครู
รองลงมา คือ ผูบริหารมีการสงเสริมและจูงใจบุคลากร ผูปกครอง และชุมชนใหมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเรียนรู และผูบริหารยึดหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได
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มนทิพย ทรงกิติพิศาล, “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552), บทคัดยอ.
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ปจจัยที่สงผลตอปจจัยระบบปจเจกบุคคล ไดแก บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี มีความ
ชํานาญในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และบุค ลากร
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน และสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญได
อยางมีคุณภาพ
ปจจัยที่สงผลตอปจจัยสภาพแวดลอม ไดแก สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่มี
คุณภาพ ใชเทคโนโลยีเครือขายไรสายความเร็วสูง รองลงมา คือ สถานศึกษามีเครื่องมือ อุปกรณ
และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการปฏิ บัติ ง านอย า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล ทั นสมัย และ
เพียงพอ และสถานศึกษามีสื่อ อุปกรณหรือเทคนิควิธีก ารจัดการเรียนการสอนใหมๆ ที่นําสมัย
ดึงดูดและสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจสถานศึกษา
2. ปจจัยเชิงระบบในการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลในดานตางๆ ของสถานศึกษา
เครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีดังนี้
ประสิ ท ธิ ผลด า นการเงินของสถานศึก ษาเครือข า ยคาทอลิก สั ง กัด สัง ฆมณฑล
จันทบุรี พบวา ปจจัยระบบการเมืองและปจจัยสภาพแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลดานการเงินมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยสภาพแวดลอม
ประสิทธิผลดานผูรับบริการของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลดานผูรับบริการมากที่สุด รองลงมา คือ
ปจจัยระบบวัฒนธรรม และปจจัยระบบปจเจกบุคคล
ประสิทธิผลดานกระบวนการภายในของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรี พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลดานกระบวนการภายในมากที่สุด
รองลงมา คือปจจัยระบบปจเจกบุคคล และปจจัยระบบวัฒนธรรม
ประสิ ท ธิ ผ ลด า นการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาของสถานศึ ก ษาเครื อ ข า ยคาทอลิ ก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบวา ปจจัย สภาพแวดลอมสง ผลตอประสิทธิผลดานการเรียนรูและ
พัฒนามากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยระบบปจเจกบุคคล
3. ปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลองคการในภาพรวม สรุปไดวา ปจจัยการ
บริหารทั้ง 5 ปจจัยสงผลตอประสิทธิผลทั้ง 4 ดานของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรี ดังนี้
ปจจั ยสภาพแวดลอมสงผลตอประสิท ธิผลดา นการเรีย นรูและพัฒนามากที่สุด
รองลงมา ปจจัยสภาพแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลดานผูรับบริการเทากับสงผลตอประสิทธิผล
ดานกระบวนการภายใน และสงผลตอประสิทธิผลดานการเงิน
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ปจจัยระบบปจเจกบุคคลสงผลตอประสิทธิผลดานกระบวนการภายในมากที่สุด
รองลงมา ปจจัยระบบปจเจกบุคคลสงผลตอประสิทธิผลดานการเรียนรูและพัฒนา และสงผลตอ
ประสิทธิผลดานผูรับบริการ
ปจจัยระบบการเมืองสงผลตอประสิทธิผลดานการเงินมากที่สุด แตกลับไมสงผล
ตอประสิทธิผลดานการเรียนรูและพัฒนา ไมสงผลตอประสิทธิผลดานกระบวนการภายใน และไม
สงผลตอประสิทธิผลดานผูรับบริการ
ปจจัยระบบวัฒนธรรมสงผลตอประสิทธิผลดานผูรับบริการมากที่สุด รองลงมา
ปจจัยระบบวัฒนธรรมสงผลตอประสิทธิผลดานกระบวนการภายใน
ปจจัยระบบโครงสรางไมมีดานใดที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขาย
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปจจัยเชิงระบบที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของสถานศึกษา
เครือขา ยคาทอลิ ก สัง กั ดสัง ฆมณฑลจันทบุรี พบวา ปจจัย สภาพแวดลอมสง ผลตอประสิท ธิผ ล
องคการมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยระบบการเมือง ปจจัยระบบวัฒนธรรม ปจจัยปจเจกบุคคล
และปจจัยระบบโครงสราง ในสวนของประสิทธิผลองคการ ดานที่สงผลมากที่สุดตอประสิทธิผล
องคการ คือ ประสิทธิผลดานการเรียนรูและพัฒนา รองลงมา คือ ประสิทธิผลดานกระบวนการ
ภายใน ประสิทธิผลดานการเงิน และประสิทธิผลดานผูรับบริการ122
วัลลภ สุภิสิงห ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดใหญเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจ สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดใหญเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจ คือ รูปแบบเปนทางการ-เพื่อนรวมงาน กลาวคือ สภาพที่ควรจะเปนในการบริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจใน 4 ดาน ดังนี้
ดานวิชาการในการกําหนดจุดมุงหมาย การจัดโครงสราง ควรมีรูปแบบเปนทางการที่
มีสภาพใหผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญเปนผูนําทางดานวิชาการ มีการกําหนดจุดมุงหมายใหเปนไป
ตามหลักสูตร การจัดโครงสรางองคการมีความชัดเจนเปนไปในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลที่มุง
กระจายอํานาจ และตองมีรูปแบบเพื่อนรวมงานที่ครูผูสอนตองมีการทํางานรวมกันทั้งภายในและ

122

สมจิตร พึ่งหรรษพร, “การวิเคราะหปจจัยเชิงระบบในการบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปน
ผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 215-220.
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ภายนอก มีการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวของ ภาวะผูนํา
ของผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ ตองรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ
ดานงบประมาณ ควรมีรูปแบบเปนทางการในทุกองคประกอบ โดยมีสภาพตองการ
ใหผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารงบประมาณ
มีลักษณะที่เกี่ยวของกับการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย และงานแผนงาน จึงจําเปนตอง
เปนไปตามกฎเกณฑ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และมีการควบคุมที่เปนกระบวนการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่องคการคาดหวังไว
ดานการบริหารงานบุคคล ที่มีการกําหนดจุดมุงหมาย การจัดโครงสราง ภาวะผูนํา
ควรมีรูปแบบเปนทางการที่มีสภาพใหบุคคลยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผนทางราชการ ขาราชการครู
ทุกคนตองปฏิบัติตนอยูในกรอบที่กําหนด และตองทํางานดานการสอนรวมกัน ตองปะทะสังสรรค
กับคนในชุมชน จึงควรมีรูปแบบเพื่อนรวมงานที่ตองใชหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจึงจะ
เกิดประสิทธิผล
ดานการบริหารทั่วไป ในการกําหนดจุดมุงหมาย การจัดโครงสราง ควรมีรูปแบบเปน
ทางการที่มีสภาพใหกระจายอํานาจการบริหารจัดการดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบดวย
ตนเองทั้งหมด และตองมีรูปแบบเพื่อนรวมงานที่ครูผูสอนตองมีการทํางานรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอก มีการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาวะผูนํา ผูบริหารตองเปนนัก
ประสานที่ดี ตองรวมมือ รวมใจ จริงใจ และไมแปลกแยกจากชุมชน
ดังนั้น รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดใหญ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจจะตองมี
ลัก ษณะผสมผสานกันของรูปแบบเปนทางการกับรูป แบบเพื่อนรวมงานจึงจะทําใหโรงเรีย นมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได 123
พริ้มเพรา วราพันธุพิพิธ ไดทําการวิจัยเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเปนเลิศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามองคประกอบของจุดเดน จุดดอย
โอกาส และภาวะคุกคาม รวมถึงขอเสนอแนะแนวทางของนโยบายและกลไกลของนโยบายในดาน
โครงสราง ดานงาน ดานคน ดานวัฒนธรรม และดานเทคโนโลยี ซึ่งผลการวิจัยของขอเสนอเชิง
นโยบายเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีดังนี้
123

วัลลภ สุภิสิงห, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดใหญเพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจ” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม, 2553), 102-106.
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จุดเดนที่สําคัญ คือ 1. มีอํานาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ 2.
การกําหนดภาระงานในสถานศึกษามีกฎหมายรองรับอยางชัดเจน 3. สงเสริมใหบุคลากรเรียนตอใน
ระดับสูงขึ้น 4. มีนโยบายการสรางคานิยมของบุคลากรในสถานศึกษา และ 5. สนับสนุนใหมีระบบ
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
จุดดอยที่สําคัญ คือ 1. ขาดการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 2. ขาดระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 3. การสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงานยังไมมีประสิทธิภาพ 4. ขาดความชัดเจนในการ
กําหนดวัฒนธรรมองคการ และ 5. ความไมพรอมในการใชเทคโนโลยีของครู
โอกาสที่สําคัญ คือ 1. มีกฎหมายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 2. มีขอบเขต
ความรับ ผิ ดชอบต อกลุม เปา หมายชัดเจน 3. มีนโยบายใหทุนพัฒนาบุคลากร โดยทํา MOU กับ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร 4. สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม และ 5. บริบทสถานศึกษาเปนสังคมกึ่งเมืองและสังคมเมือง
ภาวะคุกคามที่สําคัญ คือ 1. มีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการบริหาร 2.
บทบาทหน า ที่ ใ นการจั ดการศึ ก ษาไม ชัด เจน 3. ความไม พ ร อมของบุค ลากรฝ า ยต า งๆ และ 4.
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทัศนคติแบบอนุรักษนิยมปฏิเสธหรือตอตานเทคโนโลยี
ขอเสนอแนะแนวทางของนโยบายที่สําคัญ คือ 1. ควรสงเสริมการจัดรูปแบบการจัด
การศึก ษาทองถิ่นแบบบูรณาการที่เนนการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2. สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดใหความสําคัญกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3. กระจาย
อํานาจการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงานไปยังสถานศึกษา 4. สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และ 5. นําเทคโนโลยีมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ข อ เสนอแนะกลไกลของนโยบายที่ สํ า คั ญ คื อ 1. สร า งความเข ม แข็ ง ของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน 2. จัด หลั ก สูต รการศึ ก ษาในระบบใหมี โปรแกรมอย า ง
หลากหลาย 3. มีแผนพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของบุคลากรอยางเปนระบบ 4. สรางวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 5. จัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสําหรับเปน
แหลงเรียนรูอบรม 6. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ
แนวโนมหรือกระบวนทัศนใหมในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 7. ควรจัดตั้งกรมการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการเฉพาะ 124
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พริ้มเพรา วราพันธุพิพิธ, “ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเปนเลิศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2556), บทคัดยอ.
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งานวิจัยตางประเทศ
แบชแมนและคณะ (Bachman and others) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองคกรที่
สั ม พั น ธ กั บ ประเภทอํ า นาจ ความพึง พอใจและประสิท ธิผ ลของงานในองค ก ร 5 ประเภท คื อ
ธนาคาร วิทยาลัย บริษัทประกันภัย บริษัทผลิตภัณฑเครื่องใช และบริษัทผลิตอาหาร โดยใชทฤษฎี
การแบงประเภทอํานาจของเฟรนชและเรเวน (French and Raven) 5 ประเภท ผลสรุปจากการวิจัย
ครั้งนี้คือ
1. อํานาจความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธกับความพึงพอใจและประสิทธิผลของงานอยู
ในระดับสูง
2. อํานาจตามกฎหมายและอํานาจความเชี่ยวชาญเปนประเภทอํานาจที่สําคัญที่สุดใน
การยอมตามอํานาจของผูใตบังคับบัญชา แตไมใชปจจัยที่สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของงาน
3. อํานาจอางอิง เปนประเภทอํานาจที่ผูใตบังคับบัญชายินยอมปฏิบัติตามอยูในระดับ
ปานกลาง และมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของงานในระดับสูง
4. อํานาจการใหรางวัลมีความสําคัญในระดับปานกลางในการยอมตามอํานาจของ
ผูใตบังคับบัญชาและไมมีความสัมพันธทางตรงกับประสิทธิผลของงาน
5. อํ า นาจการบั ง คั บ มี ค วามสํ า คั ญ ในระดั บ ต่ํ า สุ ด ในการยอมตามอํ า นาจของ
ผูใตบังคับบัญชา และมีความสัมพันธเชิงลบกับประสิทธิผลของงาน 125
แพทเชิน (Patchen) ไดศึกษาทฤษฎีและวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของการใชประเภท
อํานาจกับการบริหารงานในองคกร ขอสรุปที่สําคัญมีดังนี้ คือ
1. การใชอํา นาจความเชี่ยวชาญของผูบ ริหาร มีความสัมพันธในระดับสูงกับความ
เชื่อถือและเปนแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ประสิทธิผลของงาน การใชอํานาจประเภทนี้อาจทําใหบุคคลขาดความรอบคอบ ขาดการใชดุลพินิจ
ของตนในการทํางานได
2. อํานาจตามกฎหมาย จะไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาในตอนแรก แตเมื่อ
นานเขาอาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ไดดังนี้
2.1 ผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกวาผูบริหารไรอํานาจ และกอใหเกิดความไม
เชื่อถือ ไมพึงพอใจ มีการตอตานและกอใหเกิดความขัดแยงในกลุมผูใตบังคับบัญชา
Jerald G. Bachman and others, “Base of Supervisory Power: A Comparative
Study in Five Organization Settings,” in Control in Organization, ed. Arnold S.
Tannenbaum (New York: McGraw-Hill, 1968), 229-238.
125
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2.2 ถ า ขาดสมดุ ล ระหวา งอํา นาจตามกฎหมาย และอํา นาจความเชี่ย วชาญของ
ผูบังคับบัญชา อาจมีผลใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ และนํามาซึ่งความไมมีประสิทธิผลของงาน
2.3 อํานาจตามกฎหมายไมสอดคลองกับคานิยมในการทํางานสมัยใหม ซึ่งเนน
การเขามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร
2.4 ผูบังคับบัญชาที่พึ่งแตอํานาจตามกฎหมายอาจนําไปสูการยอมตามอํานาจแบบ
ไมเต็มใจ และในที่สุดก็จะเกิดการตอตานหรือเกิดความขัดแยงเพิ่มขึ้นในองคกร
3. อํานาจอางอิง เปนเรื่องของจิตใจ อํานาจนี้อาจมีผลใหบุคคลเชื่อถือ ศรัทธาอยางไร
เหตุผล มีการยอมตามอํานาจดวยความจงรักภักดี และสนับสนุนผูบังคับบัญชาในทุก ๆ เรื่อง การใช
อํา นาจประเภทนี้ อ าจมี ผ ลกระทบต อ การทํา งานประจํา เพราะจะกลายเป น การเปด โอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาเลนพรรคเลนพวกได
4. การใช อํานาจการใหรางวัล มีอิท ธิพ ลโดยตรงตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ขอจํากัดของอํานาจประเภทนี้ คือ
4.1 รางวัลที่เปนรูปธรรมที่ผูบริหารสามารถใหผูใตบังคับบัญชาได เชน การขึ้น
เงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง เปนตน
4.2 การใหรางวัลมีผลในระยะสั้น เมื่อหมดรางวัลก็หมดอํานาจประเภทนี้ไป
4.3 ผูใตบังคับบัญชาไมเห็นคุณคาหรือไมยินดีในของรางวัลนั้น
4.4 การใหรางวัลเปนความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล อาจเกิดความไมพอใจ
หรือไมเห็นดวยก็ได และอาจนํามาซึ่งความรูสึกไมพึงพอใจผูบังคับบัญชา
5. การใชอํานาจการบังคับ มีผลใหเกิดการยอมตามอํานาจแบบชั่วคราว เกิดความเกรง
กลัว โกรธเคือง ตอตาน ไมพึงพอใจ มีผลทําใหประสิทธิผลของงานต่ํา เพราะบุคคลจะเกิดการหลบ
เลี่ยงงาน ไมปฏิบัติตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
จะเห็นไดวา การใชอํานาจการใหรางวัลหรืออํานาจการบังคับนั้น ตัวผูบังคับบัญชา
ตองใหความใกลชิด ความเอาใจใสตัวผูใตบังคับบัญชา ซึ่งตางจากการใชอํานาจอางอิงและอํานาจ
ความเชี่ยวชาญ เพราะไมตองคํานึงวาจะปฏิบัติตามหรือไม เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับการยอมรับใน
การใชอํานาจประเภทนี้แลว 126
อดัมส (Adams) ไดทําการวิจัยเรื่อง “โครงสรางของการควบคุมองคกรและประเภท
อํานาจในภาควิช าของมหาวิทยาลัย และความสัมพันธระหวา งความพึงพอใจในการทํางานกับ
126

Matin Patchen, “The Locus and Basic of Influence on Organizational Decision,”
Organization Behavior and Human Performance (April, 1974): 216.
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ประสิทธิผลของงาน” ผลการวิจัยพบวา คณบดีและคณะกรรมการการบริหารควบคุมบุคคลอื่นโดย
ใชอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจตามกฎหมายมากที่สุด ใชอํานาจอางอิง อยูในระดับปานกลาง
สวนอํานาจการใหรางวัลและอํานาจการบังคับมีการใชนอยที่สุด อํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจ
อางอิงมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน อํานาจการใหรางวัลและอํานาจการ
บั ง คั บ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง ลบกั บ ความพึ ง พอใจในการทํ า งาน ส ว นอํ า นาจตามกฎหมายไม มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานและประสิทธิผลของงาน
จะแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของศาสตราจารยและสภาพแวดลอมของแตละภาควิชา 127
เนทมีเยอร (Natemeyer) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสืบสวนเชิงประจักษถึงความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูบริหาร การใชประเภทอํานาจของผูบริหารกับการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ
ของผูใตบังคับบัญชา” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารที่ใชวิธีการใหเงินหรือสิ่งตอบแทนในการควบคุม
ผูใตบังคับบัญชา จะมีความสัมพันธในเชิงลบกับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา สวนผูบริหาร
ที่ ใ ช ค วามเป น ผู เ ชี่ ย วชาญให คํ า แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ง าน ควบคุ ม ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา จะมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารที่ใชอํานาจความเชี่ยวชาญ
และอํานาจอางอิงมีความสัมพันธเชิงบวก กับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา สวนอํานาจการ
ใหรางวัล อํานาจการบังคับและอํานาจตามกฎหมาย มีความสัมพันธเชิงลบกับความพึงพอใจของ
ผูใตบังคับบัญชา 128
สเตฟเฟอร รัด (Stefferud) ไดทํ า การศึก ษาเกี่ ย วกั บ อํา นาจและอํา นาจหน า ที่ใ น
มหาวิทยาลัยอารแคนซอร ผลของการวิจัยปรากฏวา อาจารยและนักศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ โดยอาจารยมีความเห็นวา อาจารยใชอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิงกับ
นักศึกษา แตนักศึกษากลับมีความเห็นวาบรรยากาศการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมของตน

127

David R. Adams, “Organizational Control Structures and Bases of Power in
University Department and their Faculty Job Satisfaction and Professional Output Correlation,”
Dissertation Abstracts International 36 (December 1975): 3428A.
128
Water E. Natemeyer, “An Empirical Investigation of The Relationships Between
Leader Behavior, Leader Power Bases and Subordinate Performance and Satisfaction,”
Dissertation Abstracts International 36 (December 1975): 3436A.
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เปนไปในทิศ ทางอํ า นาจการบั งคั บ สวนอาจารยมีความเห็นวา สภาพแวดลอมตนไปในทิศ ทาง
อํานาจการใหรางวัล 129
ริงโรส (Ringrose) ไดทําการวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธระหวางการรับรูข องครูกับ
ประเภทอํ า นาจของครู ใ หญ ระบบการบริ ห ารในโรงเรี ย น และบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของครู ใ หญ ”
ผลการวิจัยพบวา ประเภทอํานาจของครูใหญที่ยอมรับก็คืออํานาจความเชี่ยวชาญ และอํานาจตาม
กฎหมาย และถาพิจารณาตามลําดับประเภทอํานาจที่ครูใหญใชมากที่สุด ก็คืออํานาจความเชี่ยวชาญ
อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง และอํานาจการใหรางวัล มีเพียงรอยละหาเทานั้นที่เห็นวาครูใหญ
ใชอํานาจการบังคับ นอกจากนี้ยังพบวาครูใหญที่ใชอํานาจความเชี่ยวชาญจะมีคะแนนความเปน
ผูนําสูงกวาครูใหญที่ใชอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งทําใหสามารถควบคุมครูไดดีกวา และครูใหญที่ใช
อํานาจความเชี่ยวชาญจะไดรับความไววางใจและความเชื่อถือ ศรัทธามากกวาครูใหญที่ใชอํานาจ
ตามกฎหมายอีกดวย 130
เชตตี้ (Shetty) ไดศึกษาการใชประเภทอํานาจตามหลักการแบงของเฟรนชและเรเวน
(French and Raven) ไดผลสรุปดังนี้คือ ประเภทอํานาจที่ใชและเกิดการยอมรับมากที่สุด เรียงลําดับ
คือ อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจตามกฎหมาย หรืออํานาจโดยตําแหนง อํานาจอางอิง อํานาจการ
ใหรางวัลและอํานาจการบังคับและไดใหขอสรุปในสวนของการใชอํานาจของผูบริหาร ไวดังนี้
1. ผูบริหารเผด็จการมักจะเนนการใชอํานาจโดยตําแหนง หรืออํานาจตามกฎหมาย
เพื่อใหบรรลุพฤติกรรมการบริหารมากกวาจะใชอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิงของตน
2. ผูใตบังคับบัญชาเกรงกลัวการถูกลงโทษ และมุงหวังการไดรับรางวัล จึงพอใจกับ
การใชอํานาจตามกฎหมายและอํานาจการใหรางวัลจากผูบริหาร
3. ในองคกรที่มีการกระจายอํานาจในรูปแบบคณะกรรมการ ผูบริหารโครงการ ซึ่งไม
มีอํานาจโดยตําแหนงหรืออํานาจตามกฎหมาย มักจะพึ่งพิงบุคลิกลักษณะสวนตน การสรางบารมี
ความสามารถในการจูงใจและการปรึกษาหารือ เพื่อใหผูรวมงานปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี
129

Kjin A. Stefferud, “Perception of Power and Authority at The University of
Arkansas,” Dissertation Abstracts International 36 (December 1976): 3459A.
130
Carol K. Ringrose, “Anexploratory Study of the Relationship Between the
Teacher’s Perception of the Bases of Power Used By Selected Elementary Principals, The
Management Systems of their Schools, and Selected Characteristics of the Principals,”
Dissertation Abstracts International 38 (July 1977): 59A.
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สําหรับประสิทธิภาพการใชอํานาจในองคกร เชตตี้ (Shetty) ไดใหขอเสนอแนะไว 2
ประการ คือ (1) ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับอํานาจประเภทตาง ๆ
และสามารถใชประเภทอํานาจนั้นไดอยางหลากหลายใหเหมาะสมกับสถานการณ และ (2) การใช
ประเภทอํ า นาจให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมชาติ ข องตั ว แปรการบริ ห ารงาน
ผูใตบังคับบัญชาและบรรยากาศองคการดวย 131
ชาพลิน (Chaplin) ไดศึกษาเรื่อง “การรับรูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของประเภทของ
อํานาจ” พบวา ประเภทอํานาจที่ทําใหพนักงานเชื่อฟงและปฏิบัติตามมากที่สุด คือ อํานาจความ
เชี่ยวชาญ รองลงมาคืออํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง อํานาจการใหรางวัล และอํานาจการบังคับ
ตามลําดับ 132
แคเชอร (Cachur) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานของผูบริหารระดับตนกับประเภทอํานาจของครูใหญ” พบวาผูบริหารระดับตนรับรูประเภท
อํานาจตามกฎหมายเปนเหตุผลที่ทําใหเขายอมตามอํานาจของครูใหญ อํานาจตอมาคือ อํานาจความ
เชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง และอํานาจการใหรางวัล อํานาจการบังคับเปนอํานาจที่ผูใตบังคับบัญชา
ยอมตามนอยที่สุด สวนความพึงพอใจในการทํางานนั้นเกิดขึ้นจากการที่ครูใหญใชอํานาจความ
เชี่ยวชาญ อํานาจอางอิงและอํานาจตามกฎหมาย ตามลําดับ และจะสามารถผลิตผลงานไดมากยิ่งขึ้น
ดวย 133
ซุลลิแวน (Sullivan) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการรับรูประเภท
อํานาจของครูใหญระดับประถมศึกษากับระดับความเปนอิสระของการบริหารแบบมีสวนรวม”
ผลการวิจัย พบวา
1. ครูใหญมีแนวโนมที่จะใชอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิงมากที่สุด
2. ครูใหญมักจะไมยอมใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวม ในการใชอํานาจการ
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ
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3. ครูใหญที่ใชประเภทอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิง ในระดับสูง มักยอม
ใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
4. ครูใหญที่มีความรูและไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชามักจะคิดวาตนเปน
ผูมีอํานาจเหนือบุคคลอื่น
5. ครูใ หญที่มีความเห็นวาการบริหารแบบมีสวนรวม จะชวยใหบ รรยากาศในการ
ทํางานเปนไปดวยดีแตควรจํากัดการมีสวนรวมไวสําหรับเรื่องที่สําคัญบางประการ 134
สตาโชวิ ช (Stachowicz) ไดศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความสัม พั นธ ระหวา งการรั บ รู ข องครู
การศึกษาพิเศษกับประเภทอํานาจของครูใหญระดับประถมศึกษา และผูประสานงานการศึกษากับ
ระบบบริหารภายในโรงเรียน” ผลสรุปวา การใชอํานาจของครูใหญมีผลกระทบตอระบบบริหาร
ยอย เปนอยางมาก สวนการใชอํานาจของผูประสานงานการศึกษามีผลกระทบตอระบบการบริหาร
ของโรงเรียน และประเภทอํานาจที่ครูใหญและผูประสานงานใชก็คืออํานาจความเชี่ยวชาญมากกวา
อํานาจตามกฎหมาย 135
คอปส (Copes) ไดศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวา งการรับรูข องครูถึงประเภท
อํานาจของครูใหญกับระบบบริหารในโรงเรียน” พบวา ครูกับครูใหญมีความเห็นที่แตกตางกันใน
การยอมตามประเภทอํานาจของครูใหญ แตอยางไรก็ตามเปนที่เห็นไดชัดวาอํานาจความเชี่ยวชาญ
กับอํานาจตามกฎหมายทําใหระบบบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด แตในโรงเรียน
ประถมแถบชานเมือง อํานาจความเชี่ยวชาญทําใหระบบบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด136
มุลเดอรและคณะ (Mulder and others) ไดทําการวิจัยเรื่อง อํานาจสถานการณและ
ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหาร : การศึกษาองคกรภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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การใชประเภทอํานาจตาง ๆ ของผูบริหารในสถานการณปกติและสถานการณวิกฤต และศึกษา
ความสัมพันธระหวางการใชประเภทอํานาจตามสถานการณ กับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา ในสถานการณปกติผูบริหารใชประเภทอํานาจรวมปรึกษาหารือและ
อํานาจอางอิงมากกวาในสถานการณวิกฤต อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ในสถานการณปกติการใช
อํานาจรวมปรึกษาหารือมีความสัมพันธกับการใชอํานาจอางอิงในระดับสูง สวนในสถานการณ
วิกฤตการใชอํานาจรวมปรึกษาหารือ ไมมีความสัมพันธกับอํานาจอางอิงแตมีความสัมพันธคอนขาง
สูงกับอํานาจการใหคุณและใหโทษ การใชอํานาจตามกฎหมายกับอํานาจใหคุณและใหโทษ และ
การใชอํานาจตามกฎหมายกับอํานาจเบื้องบนในสถานการณปกติและสถานการณวิกฤตมีความ
แตกต า งกั น อย างมี นัย สํ า คั ญที่ ระดับ .01 และ .04 ตามลํา ดับ แสดงใหเห็นวา ในสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลง ผูบริหารมีการใชอํานาจแตกตางกันไป
สําหรับผูบริหารที่มีประสิทธิผลการบริหารสูงจะใชอํานาจโดยตําแหนงหรืออํานาจ
ตามกฎหมายในสถานการณวิกฤตมากกวาในสถานการณปกติ และใชอํานาจรวมปรึกษาหารือใน
สถานการณปกติมากกวาในสถานการณวิกฤต ผูบริหารที่มีประสิทธิผลการบริหารสูงจะใชอํานาจ
อางอิง อํานาจความเชี่ยวชาญระดับสูงและอํานาจสูเบื้องบนมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ 137
แคมแบลล (Camball) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใชรูปแบบอํานาจเพื่อการ
พัฒนาองคกร” ในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในเมืองออนทาริโอประเทศแคนาดา วัตถุประสงคเพื่อ
คนหาแบบแผนการใชอํานาจในกระบวนการจัดสรรงบประมาณในโรงพยาบาลเพื่อเสนอแนะ
รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาองคกร แนวคิดในการวิจัยนี้อยูบนพื้นฐานการใชอํานาจ 2 แบบ
คื อ การใช อํา นาจแบบยึ ดหลั ก หนา ที่เปนหลัก (functionalist paradigm) ซึ่ง เนนการควบคุ ม
ทรั พ ยากรที่ จํ า กั ด ในสถานการณ ที่ ไ ม ป กติ และการใช อํ า นาจแบบร ว มตั ด สิ น ใจ (interpretive
paradigm) ซึ่งเนนการตัดสินใจรวมกัน พบวา ผูบริหารโรงพยาบาล บริหารงานแบบยึดหนาที่เปน
หลัก โดยรวมอํานาจการตัดสินใจไวที่ผูบริหารฝายเดียว โดยปราศจากขอมูลเพียงพอและพยายาม
ปดกั้นชองทางการสื่อสาร โดยผูบริหารหาทางเพิ่มอํานาจใหแกตนเองเพื่อเพิ่มมาตรการควบคุม
งบประมาณที่จํา กัดโดยใชวิธีสรางสถานการณวิกฤต ดานงบประมาณ ใหเกิดความกัง วลใจแก
ผูรวมงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน สรางขาวการขาดทุนที่เกิดขึ้นในปตอไป ปลอยขาวลือวาจะคัด
คนงานออก ลดจํานวนเตียงผูปวยลงหรือสรางเรื่องในภาพลบอื่น ๆ
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของในองคกร ใหมีการใชอํานาจแบบรวม
ตัดสินใจอันเปนการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและรับรูกิจกรรมที่
กําลังดําเนินอยูและเนนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกฝายเกิดความเขาใจ มีความพึงพอใจ
ในการทํางาน ซึ่งสงผลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานใหสูงขึ้น ขอคนพบนี้สามารถใช
เปนแนวทางในการพัฒนาองคกรได 138

สรุป
จากการศึกษาคนควาขอมูลทบทวนวรรณกรรมทั้งงานเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทั้ง
ประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา มีตัว
แปรที่อธิบายปจจัยการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายตัวแปร ทั้งนี้ ผูวิจัยได
คนหาปจจัยตางๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ออกเปน 5 แนวคิดโดยทบทวนมาจากหลากหลาย
นักทฤษฎี นักคิด นักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งในเรื่องของ
การเมืองในองคกร แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจ ผลประโยชน ภาวะผูนําของผูบริหาร การมีสวนรวมใน
การบริหาร และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
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Patricia Bradshaw Camball, “The Impliontions of Multiple Perspectives on Power
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บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
ทราบปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) เพื่อทราบแนวทางในการ
บริ ห ารจั ดการการเมื อ งในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา เป น ลั ก ษณะการวิ จั ย แบบผสมผสาน (mixed
methodology) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) โดยผูวิจัยไดกําหนดใหโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) ทั้ง 42 เขต เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) และมีผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน และครู ซึ่งการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัยโดยละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่ อให ก ารดํ า เนิ นการวิ จัย ในครั้ง นี้ ถูก ตองตามระเบี ย บวิ ธีวิจั ย และสอดคลอ งตาม
วั ตถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ผู วิ จัย จึ ง ไดกํา หนดรายละเอีย ดขั้น ตอนการดํา เนิ นการวิ จัย ออกเป น
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดยเริ่มดวยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ตําราตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางสถิติ เอกสารประกอบการประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ รายงานประจําป วารสาร บทความ สื่อสิ่งพิมพที่เผยแพรตางๆ อินเทอรเน็ต รวบรวมขอมูล
จากการศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากนักวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนําผลขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห และสรุป จนไดทราบ
ถึงปจจัยและแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา และนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย จากนั้นเริ่มจัดทําโครงรางงานวิจัยเพื่อนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และ
ดําเนินการสอบปกปองโครงรางการวิจัย ในขั้นตอนสุดทายเปนการปรับแกไขโครงรางการวิจัยตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกปองโครงรางการวิจัยกอนนําเสนอขออนุมัติโครงรางงานวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการทําวิจัยในขั้นตอนตอไป
97
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ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเพื่อทราบถึงปจจัยและแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะหปจจัยทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
และกํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยเริ่ ม ด ว ยการศึ ก ษา วิ เ คราะห สั ง เคราะห และสรุ ป
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ หารจั ดการการเมื องในโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาตามแนวคิ ด ของ
นักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ จากนั้นนํา
ขอสรุปที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารมาใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง (semi-structure interview) เสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบกอนดําเนินการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)โดย
ผูเชี่ยวชาญที่สัมภาษณ ประกอบดวย ระดับการวางแผนนโยบาย 3 คน ระดับนักวิชาการ 3 คน และ
ระดับปฏิบัติการ 3 คน ซึ่งผูเชี่ยวชาญทั้ง 9 คนจะตองเปนบุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิ ต และมี ค วามรู หรื อ ประสบการณท างด า นการบริ หารจั ด การการเมื องในองค ก ร จากนั้ น
ขอสรุปที่ไดจากผูเชี่ยวชาญจะนํามาประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสรางเครื่องมือ
แบบสอบถาม (questionnaire) สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ควบคุมดุษฎีนิพนธ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อ
สรุปไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาแลว นํามา
สรางเครื่องมือแบบสอบถาม และเสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามเพื่อหา
ความตรงเชิงเนื้อหาดวยวิธี IOC หลังจากนั้นมีการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ และนําเครื่องมือที่
ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดสอบหาความเที่ยงโดยการเก็บขอมูลกับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางจริง วิธีนี้เปนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการหาคาความเชื่อมั่น (reliability)
และทําการปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหมีความสมบูรณ จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษามัธยม จํานวน
100 โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง และนํามาวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยใชสถิติในการ
วิเคราะห คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อ
วิเคราะหหาปจจัยการบริหารจัดการการเมืองในองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขั้นที่ 3 การหาแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยนํา
ปจจัยการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากขั้นที่ 2 มาสรางเปนคําถามเพื่อหา
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แนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา และนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 9 คน
ในลักษณะการจัดสนทนากลุม (focus group discussion) โดยคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญทั้ง 9 คนตอง
เป น บุ ค คลที่ สํ า เร็ จการศึ ก ษาในระดับ ดุษ ฎีบั ณฑิต และมี ตํา แหน ง หนา ที่เป นผู บ ริ หารโรงเรีย น
จากนั้น นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห สังเคราะหเนื้อหา และจัดทําเปน
แนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การรวบรวมผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล สรุ ป ข อ ค น พบที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ จัดทําเปนรูปเลมรายงาน นําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมดุษฎี
นิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธใหเปนรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ขออนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาตอไป
รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัย สามารถสรุปไดตามแผนภูมิตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
ขั้นการวิจัย
ขั้นที่ 1
ศึกษาวิเคราะห
ปจจัยทางการบริหาร
จัดการการเมืองใน
โรงเรียนและกําหนด
กรอบแนวคิด

ขั้นที่ 2
วิเคราะหปจจัยการ
บริหารจัดการ
การเมืองใน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา

ขั้นดําเนินการ
ศึก ษา วิเ คราะห สั ง เคราะห และสรุป แนวคิด ทฤษฎี
รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ศึก ษา วิเคราะห และสรุ ป งานวิ จัย ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

ตัวแปรปจจัยในการ
บริหารจัดการการเมือง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling)
สรางเครื่องมือแบบสอบถาม/ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยวิธี IOC
นําแบบสอบถามไปทํา try out เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
(reliability) และปรับปรุงเครื่องมือ
สํารวจความคิดเห็นจากผูบริหารและครูในสังกัด สพม.ทั้ง 42
เขต โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 100 โรงเรียน

เก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหหาองคประกอบโดย
ใชสถิติ Exploratory Factor Analysis : EFA

ขั้นที่ 3
หาแนวทางการบริหาร
จัดการการเมืองใน
โรงเรียน

ผลลัพธ

หาแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) กับผูเ ชี่ยวชาญ 9 คน

ขั้นตอนที่ 3การรายงานผลการวิจัย
แผนภูมิที่ 4 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

เครื่องมือวิจัยที่มีความ
ตรงและความเที่ยง
นําไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง
ปจจัยการบริหาร
จัดการการเมืองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการ
การเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่ อใหงานวิจั ยครั้งนี้เปนไปตามวั ตถุ ประสงค ผูวิ จัยจึงกําหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) ที่มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว สภาวการณ
แบบไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case study design) ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนผัง
(diagram)ไดดังนี้

เมื่อ R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
X หมายถึง ตัวแปรตางๆ ที่นํามาศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง
ประชากร

ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งเปนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต
จํานวนทั้งสิ้น 2,361 1 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหผลการศึกษาสามารถเปนตัวแทนในการอธิบ ายการ
บริหารของโรงเรียนทั้งหมดได

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ขอมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 42 เขต, สืบคนเมื่อ 10 สิงหาคม 2558, จาก http://www.obec.go.th/
1
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กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง
ผู วิ จั ยทํ าการศึ กษากลุ มตั วอย างจากประชากรที่ เป นโรงเรี ยนในเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต จํานวน 2,361 โรงเรียน มีรายละเอียดตอไปนี้
1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 90 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 โรงเรียน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling)
2. ในแตละโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จะประกอบดวย ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น
400 คน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประชากร และกลุมตัวอยาง
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา

จํานวนโรงเรียน/
ประชากร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

62
52
47
43
64
54
44
55
61
60
66
99
44
27
46
53
39

ผูใหขอมูล
กลุมตัวอยาง
ผูอํานวยการ
รอง
/โรงเรียน
โรงเรียน ผูอํานวยการ

3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
4
2
1
2
2
2

3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
4
2
1
2
2
2

3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
4
2
1
2
2
2

ครู

6
4
4
4
6
4
4
4
6
4
6
8
4
2
4
4
4

รวม

12
8
8
8
12
8
8
8
12
8
12
16
8
4
8
8
8

103
ตารางที่ 3 (ตอ)
ผูใหขอมูล
กลุมตัวอยาง
ผูอํานวยการ
รอง
/โรงเรียน
โรงเรียน ผูอํานวยการ

เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา

จํานวนโรงเรียน/
ประชากร

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

50
52
63
56
81
45
55
84
35
60
83
81
37
50
66
85
42
46
59
46
47
58
39
62
58

2
2
3
2
3
2
2
3
1
3
3
3
2
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
4
2

2
2
3
2
3
2
2
3
1
3
3
3
2
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
4
2

2
2
3
2
3
2
2
3
1
3
3
3
2
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
4
2

4
4
6
4
6
4
4
6
2
6
6
6
4
4
6
8
4
4
6
4
4
4
4
8
4

8
8
12
8
12
8
8
12
4
12
12
12
8
8
12
16
8
8
12
8
8
8
8
16
8

รวม

2,361

100

100

100

200

400

ครู

รวม
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งเปน
ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีรายละเอียดของตัวแปร
ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คือ เพศ อายุ ระดั บการศึกษา ประสบการณ ในการทํางาน ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา และ
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยของการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
มั ธยมศึ กษา ซึ่ งได จากการรวบรวมวิเคราะห งานเอกสาร ทั้ งแนวคิด ทฤษฎี งานวิจั ย การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรุปจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญไดตัวแปรยอยมาทั้งหมดจํานวน 130
ตัวแปร และทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดตามสถิติวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในแตละขั้นตอนรวม 3 ฉบับ ไดแก
1. เครื่องมือแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structure interview) เปนลักษณะคําถาม
แบบปลายเป ดที่ กํ าหนดข อคํ าถามแบบกว างๆ ให ครอบคลุ มเนื้อหาที่ เกี่ ยวกับการบริ หารจั ดการ
การเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดนําไปใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ที่มีคุณสมบัติ
เป นบุ ค คลที่ สํ า เร็ จการศึ ก ษาในระดับ ดุษ ฎีบัณ ฑิตและมีค วามรูหรือประสบการณท างดา นการ
บริหารจัดการการเมืองในองคกร เพื่อนําขอมูลมาประกอบการสรางเครื่องมือวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2. เครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ที่เกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ
การเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ข อมู ลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดั บ
การศึ กษา ประสบการณ ในการทํ างาน ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา และประสบการณการ
ทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยลักษณะขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 ข อมู ลเกี่ ยวกับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป น
แบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บตัวแปรที่เกี่ยวของกับป จจัยดังกลาว ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 130 ขอ มีลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s rating scale)
ซึ่งมีความหมายดังนี้
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ระดับ 5 หมายถึง มีการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระดับสําคัญมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง มีการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระดับสําคัญมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง มีการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระดับสําคัญปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง มีการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระดับสําคัญนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง มีการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระดับสําคัญนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
3. เครื่องมือแบบสอบถามปลายเปด (open-ended questions) ใชสําหรับการสนทนา
กลุม (focus group discussion) กับผูเชี่ยวชาญ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเปนบุคคลที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมีตําแหนงหนาที่เปนผูบริหารโรงเรียน รวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหา
แนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. แบบสั มภาษณ กึ่ งโครงสราง (semi-structure interview) ผูวิจัยไดดําเนินการศึก ษา
ค นคว า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ ปจ จัย ในการบริ หารจั ดการการเมื องใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา และนําขอสรุปที่ไดจากการศึกษาวิเคราะห (content analysis) มาเปนองค
ความรูข องการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธ ยมศึกษา แลวจัดทําเปนแบบสัม ภาษณกึ่ง
โครงสราง จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และทําการปรับแกไขตามคําแนะนํา
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
2.1 รวบรวมองคความรูที่ไดจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาทําการสังเคราะหองคความรู (content synthesis) แลวนํามาสรางเปน
แบบสอบถามได จํ า นวนข อ คํ า ถามทั้ ง หมด 138 ข อ จากนั้ น นํ า ไปปรึ ก ษาอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ และทําการปรับแกไขตามคําแนะนํา
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2.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) โดยการนําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาความ
สอดคลองของขอคําถามหาความตรงเชิงเนื้อหาและสํานวนการใชภาษา ดวยการหาคาดัชนีความ
สอดคลองตามวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มี
คาดัชนีตั้งแต 0.60 ขึ้นไป ถือวามีความตรงตามเนื้อหาใชได และหลังจากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือแลว พบวา จากขอคําถามทั้งหมด 138 ขอ มีขอคําถามที่มีความตรงตามเนื้อหา
ใชไดจํานวน 130 ขอ และมีการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
2.3 การนําแบบสอบถามไปทําการหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดย
การนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10
โรงเรียน และมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน เปนผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน
1 คน และครู 2 คน รวมทั้ งสิ้ น 40 คน แล วนํ าแบบสอบถามที่ ตอบกลั บแล ว มาวิ เคราะห หาค า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ได ค า ความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.965 จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเปนแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ นําไปใชสอบถามกับกลุมตัวอยางจริง
3. แบบสอบถามปลายเปด (open-ended questions) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
หาแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหปจจัย
การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยการใชสถิติการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจไป
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จากนั้นจัดทําเปนแบบสอบถามปลายเปดภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามตามขั้นตอน
ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และสถานศึกษาที่เปนกลุม try out
ผูวิจัยมีการดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณดวยตนเอง มีการขอหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อทําการขออนุญาตเขาสัมภาษณเก็บขอมูล และมีการประสานกับทางผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และ
สถานศึกษาเพื่อขออนุญาตเขาสัมภาษณ รวมถึงการนัดหมายวัน-เวลา และสถานที่ในการเขาสัมภาษณ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 โรงเรียน (ผูใหขอมูลจํานวน 400
คน) ผูวิจัยมีการดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามโดยการใชวิธีทอดแบบสอบถามไปยังกลุม
ตัวอยาง คือการจัดสงและรับคืนทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียน
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนแลว ผูวิจัยมีการตรวจสอบความครบถวนและ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา และประสบการณการ
ทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ไดแก ความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัย
ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาจากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาสรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา
2.2 การวิ เ คราะห ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบแบบสอบถาม โดยใช วิ ธี ก าร
วิเคราะหขอมูลดวยคามัชฌิมเลขคณิต (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซึ่ง
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม มีการนําคามัชฌิมเลขคณิตที่ไดในแตละ
ขอมาเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) ดังนี้
คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสําคัญมาก
คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง
คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสําคัญนอย
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสําคัญนอยที่สุด
2.3 การวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใชสถิติ
วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีการหมุนแกนปจจัยแบบแวริแมกซ
(varimax rotation) ซึ่งขอตกลงเบื้องตนในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใชเกณฑในการเลือกปจจัยที่มีน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) มีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป คาไอเกน (eigenvalues) มากกวา 1 ขึ้นไป
และมีตัวแปรในแตละปจจัยจํานวน 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสมเปนไปตามเกณฑ
ของไคเซอร (Kaiser’s criterion)
3. การวิเคราะหหาแนวทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยนํา
ขอมูลความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (focus group discussion) ของผูเชี่ยวชาญ มาทําการวิเคราะห
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เนื้อหา (content analysis) เพื่อหาขอสรุปเปนแนวทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้ งนี้ ผูวิจัยนํ าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล

สรุป
การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ หารจั ดการการเมื องในโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ กษาเป น การวิ จั ย เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการวิจัยเปนแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ
ไมมี ก ารทดลอง มี วัตถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) ทราบปจจัย ทางการบริ หารจั ดการการเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2) ทราบแนวทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษา
ขอมูล เอกสาร ตําราตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ครั้ง นี้ ขั้นตอนที่ 2 การดํ า เนินการวิจัย โดยเริ่ม จากการศึก ษาวิเคราะหปจจัย และกํา หนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย จากนั้นนําขอสรุปที่ไดมาสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semistructure interview) เพื่อนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และนํามาประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยและสรางเครื่องมือแบบสอบถาม นําเครื่องมือมาตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี IOC เพื่อหา
ความตรงเชิงเนื้อหา และนําเครื่องมือที่ปรับปรุงคุณภาพเรียบรอยแลวไปทดสอบหาความเที่ยงดวย
การหาคาความเชื่อมั่น (reliability)โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับประชากรที่
ไมใชกลุมตัวอยาง และทําการปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหสมบูรณ จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางจริงที่เปนโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษามัธยม จํานวน 100 โรงเรียน และนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
จากนั้น นําผลการวิเคราะหไปหาแนวทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ดวย
วิธีการสนทนากลุม (focus group discussion) กับผูเชี่ยวชาญ และรวบรวมความคิดเห็นที่ไดจาก
ผูเชี่ ยวชาญมาทําการสรุปเปนประเด็น แนวทางของการวิจัยครั้งนี้ และขั้นตอนที่ 3 การรายงาน
ผลการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ จัดทําเปนรูปเลมรายงานที่สมบูรณ
ทั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้มีการเลือกตัวอยางจากประชากรที่เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้ง 42 เขต จํานวน 2,361 โรงเรียน กําหนด
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ขนาดกลุมตัวอยางจากการใชตารางประมาณการขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับ ความเชื่ อมั่ น 90% ได ก ลุม ตัวอยา งจํา นวน 100 โรงเรีย น ในแตละโรงเรีย นมีผูใ หขอมูล
โรงเรียนละ 4 คน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน
รวมผูใหขอมูล ทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1.แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semistructure interview) 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) และ 3. แบบสอบถามปลายเปด
(open-ended questions) สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage)
คามัชฌิมเลขคณิต (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามใหกับโรงเรียนมัธยมที่เปน
กลุมตัวอยาง 100 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม 400 ชุด และไดรับกลับมาครบทั้งหมด 100 โรงเรียน
400 ชุ ด คิ ดเป นร อยละ 100 และผู วิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห ข อมู ลโดยใช ตารางประกอบคํ า
บรรยายเพื่อตอบวัตถุประสงคในแตละขอ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาปจจั ย ของการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา
ประกอบดวย
1.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีการ
บริหารจัดการการเมืองในองคกร ดวยการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณความ
คิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และสรุปการวิเคราะหทั้ง 2 สวนนํามาสรางเปนขอคําถามที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
1.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เปนขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1.3 การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีการสกัด
ปจจัย (principle component analysis) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยนําผลจากการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ(exploratory factor analysis) ที่สกัดได
ตัวแปรที่สําคัญของการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา มาสรางเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนที่ 1 การศึกษาปจจัยของการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
1.1 การวิ เคราะห ข อมูล จากเอกสาร ผลงานวิจั ย และการสัม ภาษณผู เชี่ย วชาญที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยนําขอมูลจากเอกสาร ผลงาน
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วิชาการดานหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษามาทําการสังเคราะห
จากการสังเคราะหงานเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ทํ า ให ผู วิ จั ย ได ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การการเมื อ งในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ดั ง
รายละเอียดในตารางตอไปนี้
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2
3
4
5
6
7
8
9

/
/
/
/
/
/

21. ดูบิน (Dubin)

20. ลูธันส (Luthans)

19. ยุกเคิล (Yukl)

18. ลุกซ (Lukes)

17. รอบบินส (Robbins)

16. มอรเกนทัว (Morgrnthau)

15. นอรด (Nord)

14. วอเรน (Warren)

13. คอสเตอร (Coser)

12. ฟลิปโป (Flippo)

11. เนซีวิส (Knezevich)

10. ไซเดนเบอรกและสนาโดวสกี้

9. ซีน (Schein)

8. ดาหล (Dahl)

7. เวเบอร (Weber)

6. วินเตอร (Winter)

5. ทิซี่ โนแอล เอ็ม

4. เฮอรเซยและบลันชารด

สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการบรรลุ
วัตถุประสงค
มีภาวะผูนําสูง
มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร
ชวยใหบุคลากรขององคกรไดรับการประสานงาน
แนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
รักษาสถานภาพขององคกรใหมีความมั่นคง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหเปนไปตาม
เงื่อนไขของสิ่งแวดลอม
ประสานฝายตางๆ ขององคกรใหดําเนินการตาม
ลักษณะภายในองคกร

3. เทนเนนบิลท (Tennenbaurn)

1

2. ยูกิ (Yuki)

รายการ

/
/

/

/
/
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ขอ

1. สตรีฟส (Strauss)

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10 ชวยแกไขความขัดแยงระหวางสวนตางๆ
11 ชวยใหบุคลากรในองคกรบรรลุถึงความตองการ
ตางๆ
12 มีความสามารถเหนือผูอื่น
13 ความสามารถที่ทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได

/
/

/
/

/

14 ความสามารถของบุคคลที่ทําใหบุคคลอื่นทําตาม
15 การเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากร
ทั้งหลายเหนือคนอื่นๆ
16 การตัดสินใจของบุคคลที่มีผลบังคับใหผูอื่น
ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
17 อํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําใหบุคคล
เกิดการเปลี่ยนแปลง
18 ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/
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19 เปนอํานาจที่มาจากบุคลิกลักษณะเดนเฉพาะ
สวนตัว
20 อํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการบังคับ

/

/

/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
21 อํานาจมีลักษณะสั่งสมไดและเพิ่มขึ้นจากแหลง
อํานาจตางๆ
22 อํานาจสามารถเปลี่ยนไปดวยเงื่อนไขของเวลา

/

/
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23 อํานาจเปนสิ่งที่สามารถแสวงหาและพัฒนาใหมี
ความกาวหนาได
24 เปนอํานาจที่มาจากคุณวุฒิ ความรู ความเชี่ยวชาญ
ทักษะประสบการณ
25 ความสามารถที่มีทรัพยากรใหรางวัลกับบุคคลอื่น
26 เจตคติ อุดมคติของผูมีอํานาจที่มีผลตอคนอื่นๆ
27 มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง
28 ทํางานใกลชิดกับผูมีอํานาจ
29 ใหความชวยเหลือแกบุคคลอื่น
30 ไดรับการสนับสนุนจากกลุม
31 จํานวนสมาชิกที่รวมปฏิบัติงาน
32 คบคาสมาคมกับบุคคลที่มีอํานาจ
33 มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน

/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/
/
/
/
/

/
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34 มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลใหคุณ
ใหโทษผูอื่น
35 มีความรอบรู ขอมูลขาวสารตางๆที่มีประโยชน
ตอผูใตบังคับบัญชา
36 มีอํานาจรวมปรึกษาอภิปรายเพื่อแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน
37 สรางความศรัทธา ความเชื่อถือใหเกิดขึ้นระหวาง
ผูบริหารและผูรวมงาน
38 การแสวงหาการสนับสนุนเพื่อการบรรลุเปาหมาย
ที่เปนประโยชน
39 การใชอํานาจเพื่อใหกลุมไดรับตามที่ตองการ
40 การไดมาซึ่งทรัพยากรตามความตองการของตน
หรือกลุม
41 การจัดสรรปนสวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
42 บริหารเพื่อเปาหมายขององคกร
43 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนํา
44 กระบวนการตัดสินใจของผูนํา
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
45 การแขงขันระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม
ภายในองคกร
46 การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร
47 โครงสรางองคกรแบบปรามิด

/

/
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48 สภาพแวดลอมองคกรที่ขาดความมั่นคง ไม
แนนอน
49 ความรูสึกขาดความมั่นคงดานอารมณตองคอย
ประจบเอาใจนาย
50 ความตองการมีอํานาจบังคับคนอื่นในแงไมดี
51 ความขัดแยงในเรื่องสําคัญเพื่อโนมนาวใจใหผูมี
อํานาจหันมาสนับสนุนตน
52 การเมืองสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอก
53 การกระจายอํานาจขององคกร
54 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
55 ผูบริหารใชเทคนิคการบริหารงานอยางตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

/

/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
56 ผูบริหารปฏิบัติภารกิจไดทันตามกําหนดเวลา
57 ผูบ ริหารสรางกระบวนการสารสนเทศการชักนํา
ไดอยางเต็มที่
58 ผูบริหารจัดใหมีการประชุมปรึกษาเปดโอกาสให
ผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
59 ผูบริหารมีขอมูลเพียงพอที่จะใชในการ
ประกอบการตัดสินใจเรื่องตางๆ
60 การตัดสินใจของผูบริหาร

/

/

/

/
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61 จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียนใหเพียงพอตอ
การดําเนินกิจกรรม
62 การสื่อสารและประชาสัมพันธภายในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
63 ครูอาจารยใหความรวมมือกับผูบริหารในการ
ปฏิบัติหนาที่
64 ครูอาจารยในโรงเรียนมีความรักใครสามัคคีกัน
65 ครูอาจารยในโรงเรียนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
66 ผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
67 ผูบริหารมีการปรับปรุงพัฒนาความกาวหนาของ
องคกรอยูตลอดเวลา
68 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหการจัด
การศึกษาบรรลุเปาหมาย
69 ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจ

/
/

/
/
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70 ผลการปฏิบัติงานที่ไดรับผลกําไรจากงานนั้น
71 ความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
72 ลงทุนในเรื่องคน เงิน วัสดุ และเทคโนโลยีในการ
ทํางานนอยแตไดผลผลิตของงานมาก
73 มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง
74 จัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
75 ผูบริหารคอยกระตุนชักนําเปนที่พึ่งใหกับ
ผูรวมงานได

/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
76 รวมตัวกันเพื่อเปาประสงคและทัศนคติรวมกัน
77 มีอิทธิพลเหนือกลุมอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง
78 แสวงหาอิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณะตามวิธี
ทางที่กําหนด
79 มีเปาหมายวัตถุประสงคที่แนนอนเดนชัด

/

/
/
/

80 จัดสายงานบริหารงานในองคกร
81 มีจุดประสงคที่จะรักษาผลประโยชนในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดโดยเฉพาะ
82 กิจกรรมบางอยางของกลุมที่เขาไปปกปองรักษา
ผลประโยชนกลุม
83 ใชอิทธิพลกําหนดนโยบายของรัฐในการรักษา
ผลประโยชน
84 จัดโครงสรางของกลุมที่เขมแข็ง
85 มีบทบาทตอการตัดสินใจของรัฐบาล

/
/
/
/

/
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86 มีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
87 แสวงหาหลักการเพื่อความเปนธรรมใหแกทุกฝาย

/

120

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
88 ที่รวมของอํานาจที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ
89 กลุมที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนกัน
90 รวมกันทํางานรักษาผลประโยชนของกลุม

/

/

91 เขารวมมีบทบาทในวิถีทางการเมือง
92 ปกปองสิทธิและผลประโยชนของกลุม

/

/

93 เปนพลังบีบบังคับอีกกลุมหนึ่ง

120

รายการ

1

สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการบรรลุ
วัตถุประสงค
มีภาวะผูนําสูง
มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร
ชวยใหบุคลากรขององคกรไดรับการประสานงาน
แนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
รักษาสถานภาพขององคกรใหมีความมั่นคง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหเปนไปตาม
เงื่อนไขของสิ่งแวดลอม
ประสานฝายตางๆ ขององคกรใหดําเนินการตาม
ลักษณะภายในองคกร

2
3
4
5
6
7
8

9
24. แคทซและคาหน (Katz & Kahn)

/

41. มุลเดอรและคณะ (Mulder & others)

40.เฮอรเซยและโกลดสมิท(Hersey &Goldsmith)

39. เรเวนและกรุกลันสกี (Raven & Krunglanski)

38. คิมบราวและนันเนอรี่ (Kimbrough & Nunnery)

37. แนดเลอร ทัชแมน และแฮทวานี (Nadler,
Tushman and Hatvany)

36. ชารพ (Sharp)

35. แชชาแรชและลอเยอร (Bacharach &Lawyer)

34. เฟรนซและเรเวน (French & Raven)

33. สต็อกดิล (Stogdill)

32.รากินสและซันดสตรอม(Ragin & Sundstrom)

31. ฟดเลอรและเซอรเมอร (Fieldler & Chermer)

30. ไบเออรสเตท (Bierestedt)

29. สกอตและมิทเชลล (Scott and

28. ฮอรตันและฮั้นท (Horton and Hunt)

27. กอรตัน (Gorton)

26.โบลสและดาเวนพอรท (Boles & Davenport)

25. พีบอดี้ (Peabody)

23. ไซมอน (Simon)

/
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ขอ
22. กริม (Grimes)

121

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)

/

/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 ชวยแกไขความขัดแยงระหวางสวนตางๆ
11 ชวยใหบุคลากรในองคกรบรรลุถึงความตองการ
ตางๆ
12 มีความสามารถเหนือผูอื่น

/

13 ความสามารถที่ทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได

/

14 ความสามารถของบุคคลที่ทําใหบุคคลอื่นทําตาม
15 การเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากร
ทั้งหลายเหนือคนอื่นๆ
16 การตัดสินใจของบุคคลที่มีผลบังคับใหผูอื่น
ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
17 อํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําใหบุคคล
/
เกิดการเปลี่ยนแปลง
18 ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน

/

/

/

/

/
/
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
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19 เปนอํานาจที่มาจากบุคลิกลักษณะเดนเฉพาะ
สวนตัว
20 อํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการบังคับ

/

123

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
21 อํานาจมีลักษณะสั่งสมไดและเพิ่มขึ้นจากแหลง
อํานาจตางๆ
22 อํานาจสามารถเปลี่ยนไปดวยเงื่อนไขของเวลา
23 อํานาจเปนสิ่งที่สามารถแสวงหาและพัฒนาใหมี
ความกาวหนาได
24 เปนอํานาจที่มาจากคุณวุฒิ ความรู ความเชี่ยวชาญ
ทักษะประสบการณ
25 ความสามารถที่มีทรัพยากรใหรางวัลกับบุคคลอื่น

/
/
/
/

/
/

26 เจตคติ อุดมคติของผูมีอํานาจที่มีผลตอคนอื่นๆ
27 มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง

/

28 ทํางานใกลชิดกับผูมีอํานาจ
29 ใหความชวยเหลือแกบุคคลอื่น
30 ไดรับการสนับสนุนจากกลุม

/
/
/

/

/
/
/

/
/
/

31 จํานวนสมาชิกที่รวมปฏิบัติงาน
32 คบคาสมาคมกับบุคคลที่มีอํานาจ

/
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33 มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน

/
/

/
/

124

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
34 มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลใหคุณ
ใหโทษผูอื่น
35 มีความรอบรู ขอมูลขาวสารตางๆที่มีประโยชน
ตอผูใตบังคับบัญชา
36 มีอํานาจรวมปรึกษาอภิปรายเพื่อแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน
37 สรางความศรัทธา ความเชื่อถือใหเกิดขึ้นระหวาง
ผูบริหารและผูรวมงาน
38 การแสวงหาการสนับสนุนเพื่อการบรรลุเปาหมาย
ที่เปนประโยชน
39 การใชอํานาจเพื่อใหกลุมไดรับตามที่ตองการ

/
/

/
/
/

40 การไดมาซึ่งทรัพยากรตามความตองการของตน
หรือกลุม
41 การจัดสรรปนสวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
42 บริหารเพื่อเปาหมายขององคกร

124

43 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนํา

125

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
44 กระบวนการตัดสินใจของผูนํา
45 การแขงขันระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม
ภายในองคกร
46 การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร

/

/

/

47 โครงสรางองคกรแบบปรามิด

/

/

125

48 สภาพแวดลอมองคกรที่ขาดความมั่นคง ไม
แนนอน
49 ความรูสึกขาดความมั่นคงดานอารมณตองคอย
ประจบเอาใจนาย
50 ความตองการมีอํานาจบังคับคนอื่นในแงไมดี
51 ความขัดแยงในเรื่องสําคัญเพื่อโนมนาวใจใหผูมี
อํานาจหันมาสนับสนุนตน
52 การเมืองสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอก
53 การกระจายอํานาจขององคกร
54 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา

126

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
55 ผูบริหารใชเทคนิคการบริหารงานอยางตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
56 ผูบริหารปฏิบัติภารกิจไดทันตามกําหนดเวลา
57 ผูบริหารสรางกระบวนการสารสนเทศการชักนํา
ไดอยางเต็มที่
58 ผูบริหารจัดใหมีการประชุมปรึกษาเปดโอกาสให
ผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
59 ผูบริหารมีขอมูลเพียงพอที่จะใชในการ
ประกอบการตัดสินใจเรื่องตางๆ
60 การตัดสินใจของผูบริหาร

/
/
/
/
/
/
/
/
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61 จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียนใหเพียงพอตอ
การดําเนินกิจกรรม
62 การสื่อสารและประชาสัมพันธภายในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
63 ครูอาจารยใหความรวมมือกับผูบริหารในการ
ปฏิบัติหนาที่

/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
/

64 ครูอาจารยในโรงเรียนมีความรักใครสามัคคีกัน
65 ครูอาจารยในโรงเรียนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
66 ผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
67 ผูบริหารมีการปรับปรุงพัฒนาความกาวหนาของ
องคกรอยูตลอดเวลา
68 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหการจัด
การศึกษาบรรลุเปาหมาย
69 ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจ
70 ผลการปฏิบัติงานที่ไดรับผลกําไรจากงานนั้น

/
/
/
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71 ความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
72 ลงทุนในเรื่องคน เงิน วัสดุ และเทคโนโลยีในการ
ทํางานนอยแตไดผลผลิตของงานมาก
73 มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง

/

128

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
74 จัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
75 ผูบริหารคอยกระตุนชักนําเปนที่พึ่งใหกับ
ผูรวมงานได
76 รวมตัวกันเพื่อเปาประสงคและทัศนคติรวมกัน

/

/

77 มีอิทธิพลเหนือกลุมอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง

/

/

/
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78 แสวงหาอิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณะตามวิธี
ทางที่กําหนด
79 มีเปาหมายวัตถุประสงคที่แนนอนเดนชัด
80 จัดสายงานบริหารงานในองคกร
81 มีจุดประสงคที่จะรักษาผลประโยชนในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดโดยเฉพาะ
82 กิจกรรมบางอยางของกลุมที่เขาไปปกปองรักษา
ผลประโยชนกลุม
83 ใชอิทธิพลกําหนดนโยบายของรัฐในการรักษา
ผลประโยชน
84 จัดโครงสรางของกลุมที่เขมแข็ง

129

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
85 มีบทบาทตอการตัดสินใจของรัฐบาล

/

/

86 มีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
87 แสวงหาหลักการเพื่อความเปนธรรมใหแกทุกฝาย

/

88 ที่รวมของอํานาจที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ
89 กลุมที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนกัน
90
91
92
93

/

รวมกันทํางานรักษาผลประโยชนของกลุม
เขารวมมีบทบาทในวิถีทางการเมือง
ปกปองสิทธิและผลประโยชนของกลุม
เปนพลังบีบบังคับอีกกลุมหนึ่ง

129

130

9

60. ดูแวรเซ (Duverger)

59. ไซซเลอร (Zeigler)

58. กรีนเบอรก (Greenberg)

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
สิ่งแวดลอม
ประสานฝายตางๆ ขององคกรใหดําเนินการตามลักษณะ
ภายในองคกร

57. วูดตั้น (Wootton)

8

56. กริฟฟธส (Griffiths)

รักษาสถานภาพขององคกรใหมีความมั่นคง

55. แคมเบล (Campbell)

7

54. กริบ (Gibb)

แนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

53. กูด (Good)

6

52. โวลแมน (Wolman)

ชวยใหบุคลากรขององคกรไดรับการประสานงาน

51. มิลเลต (Millet)

5

50. บิดเวล (Bidwell)

สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร

49. เจคอบซัน ลอกซดอนและวิกแมน(Jacobson,
Logsdon &Weigman)

4

48. ไมล (Miles)

มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

47. ดิวบริน (Dubrin)

3

46. เครทเนอร และคินิคกิ (Kreitner & Kinicki)

มีภาวะผูนําสูง

45. เพฟฟอร (Peffer)

2

44. เคลแลนด (Clelland)

สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการบรรลุวัตถุประสงค

(Sergiovanni&Starratt)

1

43.เซอรจีโอแวนนีและสตารแรทท

รายการ

/

/
/
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ขอ

42. แลสเวลและเคเพลน (Lasswell & Kaplan)

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
10 ชวยแกไขความขัดแยงระหวางสวนตางๆ
11 ชวยใหบุคลากรในองคกรบรรลุถึงความตองการตางๆ

/

12 มีความสามารถเหนือผูอื่น
13 ความสามารถที่ทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได

/

14 ความสามารถของบุคคลที่ทําใหบุคคลอื่นทําตาม
15 การเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลายเหนือคนอื่นๆ
16 การตัดสินใจของบุคคลที่มีผลบังคับใหผูอื่นปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมาย
17 อํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําใหบุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
18 ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน
19 เปนอํานาจที่มาจากบุคลิกลักษณะเดนเฉพาะสวนตัว
20 อํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการบังคับ

/
/

/

/
/

21 อํานาจมีลักษณะสั่งสมไดและเพิ่มขึ้นจากแหลงอํานาจตางๆ
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22 อํานาจสามารถเปลี่ยนไปดวยเงื่อนไขของเวลา

132

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
23 อํานาจเปนสิ่งที่สามารถแสวงหาและพัฒนาใหมี
ความกาวหนาได
24 เปนอํานาจที่มาจากคุณวุฒิ ความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะ
ประสบการณ
25 ความสามารถที่มีทรัพยากรใหรางวัลกับบุคคลอื่น

/

/

26 เจตคติ อุดมคติของผูมีอํานาจที่มีผลตอคนอื่นๆ
27 มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง
28 ทํางานใกลชิดกับผูมีอํานาจ

/

29 ใหความชวยเหลือแกบุคคลอื่น
30 ไดรับการสนับสนุนจากกลุม
31 จํานวนสมาชิกที่รวมปฏิบัติงาน
32 คบคาสมาคมกับบุคคลที่มีอํานาจ

/
/

33 มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน

/
/
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34 มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลใหคุณใหโทษผูอื่น /
35 มีความรอบรู ขอมูลขาวสารตางๆที่มีประโยชนตอ
ผูใตบังคับบัญชา

/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
36 มีอํานาจรวมปรึกษาอภิปรายเพื่อแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน
37 สรางความศรัทธา ความเชื่อถือใหเกิดขึ้นระหวางผูบริหาร
และผูรวมงาน
38 การแสวงหาการสนับสนุนเพื่อการบรรลุเปาหมายที่เปน
ประโยชน
39 การใชอํานาจเพื่อใหกลุมไดรับตามที่ตองการ
40 การไดมาซึ่งทรัพยากรตามความตองการของตนหรือกลุม
41 การจัดสรรปนสวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
42 บริหารเพื่อเปาหมายขององคกร
43 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนํา
44 กระบวนการตัดสินใจของผูนํา

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

45 การแขงขันระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมภายในองคกร
46 การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร
47 โครงสรางองคกรแบบปรามิด
48 สภาพแวดลอมองคกรที่ขาดความมั่นคง ไมแนนอน

/
/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
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/

/
/
/
/
/
/

134

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
/
/

49 ความรูสึกขาดความมั่นคงดานอารมณคอยประจบเอาใจนาย
50 ความตองการมีอํานาจบังคับคนอื่นในแงไมดี
51 ความขัดแยงในเรื่องสําคัญเพื่อโนมนาวใจใหผูมีอํานาจหัน
มาสนับสนุนตน
52 การเมืองสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอก
53 การกระจายอํานาจขององคกร

/
/
/

/

/
/

54 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
55 ผูบริหารใชเทคนิคการบริหารงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย
56 ผูบริหารปฏิบัติภารกิจไดทันตามกําหนดเวลา

/

57 ผูบริหารสรางกระบวนการสารสนเทศชักนําไดอยางเต็มที่

/

134

58 ผูบริหารจัดใหมีการประชุมปรึกษาเปดโอกาสใหผูรวมงาน
มีสวนรวมในการตัดสินใจ
59 ผูบริหารมีขอมูลเพียงพอที่จะใชในการประกอบการ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ
60 การตัดสินใจของผูบริหาร

135

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียนใหเพียงพอตอการดําเนิน
กิจกรรม
62 การสื่อสารและประชาสัมพันธภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
63 ครูอาจารยใหความรวมมือกับผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่

/
/

64 ครูอาจารยในโรงเรียนมีความรักใครสามัคคีกัน
65 ครูอาจารยในโรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
66 ผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความตองการของ
สังคม
67 ผูบริหารมีการปรับปรุงพัฒนาความกาวหนาขององคกรอยู
ตลอดเวลา
68 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหการจัดการศึกษาบรรลุ
เปาหมาย
69 ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจ
70 ผลการปฏิบัติงานที่ไดรับผลกําไรจากงานนั้น

/
/

/
/

/
/

/

/

/

135

71 ความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายตั้งไว

/

136

ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
72 ลงทุนในเรื่องคน เงิน วัสดุ และเทคโนโลยีในการทํางาน
นอยแตไดผลผลิตของงานมาก
73 มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง

/
/

74 จัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
75 ผูบริหารคอยกระตุนชักนําเปนที่พึ่งใหกับผูรวมงานได

/

/

76 รวมตัวกันเพื่อเปาประสงคและทัศนคติรวมกัน
77 มีอิทธิพลเหนือกลุมอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง
78 แสวงหาอิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณะตามวิธีทางที่กําหนด
79 มีเปาหมายวัตถุประสงคที่แนนอนเดนชัด
80 จัดสายงานบริหารงานในองคกร
81 มีจุดประสงคที่จะรักษาผลประโยชนในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
โดยเฉพาะ
82 กิจกรรมบางอยางของกลุมที่เขาไปปกปองรักษา
ผลประโยชนกลุม
83 ใชอิทธิพลกําหนดนโยบายของรัฐในการรักษาผลประโยชน

/

/
/
/
/

136

84 จัดโครงสรางของกลุมที่เขมแข็ง

/

/

/
/
/
/
/
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ตารางที่ 4 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารตางประเทศ (ตอ)
ขอ
รายการ
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
85 มีบทบาทตอการตัดสินใจของรัฐบาล
86 มีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
87 แสวงหาหลักการเพื่อความเปนธรรมใหแกทุกฝาย
88 ที่รวมของอํานาจที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ
89 กลุมที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนกัน
90 รวมกันทํางานรักษาผลประโยชนของกลุม
91 เขารวมมีบทบาทในวิถีทางการเมือง
92 ปกปองสิทธิและผลประโยชนของกลุม
93 เปนพลังบีบบังคับอีกกลุมหนึ่ง

/
/
/
/
/

/
/
/
/

จากตารางที่ 4 พบวา ภายหลังการสังเคราะหเอกสารตางประเทศจากนักวิชาการทั้งหมด 60 คน ทําใหสามารถสังเคราะหตัวแปรการบริหารจัดการ
การเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาออกมาไดทั้งหมด 93 ตัวแปร
เมื่อมีการสังเคราะหงานเอกสารจากตางประเทศแลว ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเอกสารของไทยจากนักวิชาการไทยหลายคน จนไดตัวแปร
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังตารางตอไปนี้
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7

สามารถบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

8

มีคุณลักษณะความเปนผูนําที่ดี

9

เปนผูนําโดยใชอํานาจหนาที่ที่เปนทางการ

10 มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่น
11 เปนผูนําที่มีอํานาจการใหรางวัล

/

/
/
/
/

/

/

/

/

/
/

/
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12 มีอํานาจการบังคับ

/
/
/

15. วิรัช สงวนวงศวาน

มีภาวะผูนําสูง

14. อรุณ รักธรรม

6

13. สุปญญา กิตติวิสาร

มีความออนนอมถอมตน

/

12. ราชบัณฑิตยสถาน

5

/

/
/

11. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ

มีธรรมะประจําใจสําหรับผูนํา

/

10. สุโขทัยธรรมาธิราช

4

/
/
/

/
/
/

9. ยงยุทธ เกษสาคร

สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการบรรลุวัตถุประสงค

8. วิเชียร วิทยอุดม

3

/

7. ผะดากุล ปน ลายนาค

นําผูใตบังคับบัญชารวมมือปฏิบัติงาน

6. ประพันธ ผาสุกยืด

2

/
/
/

5. อุทัย หิรัญโต

มีความสามารถและทักษะในการบริหาร

4. ธวัช บุณยมณี

1

3. พระราชญาณวิสิฐ

รายการ

2. พระธรรมโกศาจารย

ขอ

1. กวี วงพุฒ

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย
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ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7
13 มีอํานาจตามกฎหมาย
14 มีอํานาจความเชี่ยวชาญ
15 มีอํานาจการอางอิง
16 มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการริเริ่ม
17 มีอํานาจหนาที่ประนีประนอม
18 มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

/
/
/

/
/
/

19 เปนผูนําที่ไดรับการพัฒนาฝกฝน
20 มีความพรอมและเหมาสมที่จะปฏิบัติหนาที่
21 สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร
22 ชวยใหบุคลากรขององคกรไดรับการประสานงาน
23 แนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

/

/
/

/

8

9

10 11

/

/

/
/

/
/
/

24 ประสานฝายตางๆ ขององคกรใหดําเนินการตามลักษณะภายในองคกร
25 มีความฉลาด รอบคอบ มีสติปญญาดี
26 มีความเชื่อมั่นในตนเอง

14 15

/

/
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27 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ

/
/
/

12 13

140

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7
28 รูจักควบคุมสถานการณ
29 มีทักษะการแกไขปญหา
30 มองปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย
31 เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาพิสูจนความสามารถในการบริหารงาน
32 มีความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธ
33 มีความสามารถติดตอสื่อสารและเจรจา
34 มีความตั้งใจรับผิดชอบในตําแหนงของตน
35 มีความตั้งใจปรับปรุงแกไข พัฒนาการปฏิบัติงานในองคกร
36 มีทักษะทางเทคนิคชํานาญเฉพาะดาน
37 มีทักษะทางดานจิตวิทยา
38 มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ
39 มีความคิดเห็นที่กวาง คิดริเริ่มสรางสรรค

42 มีความยุติธรรม ความเสมอภาคกับผูใตบังคับบัญชา

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

9

10 11

12 13

14 15

/
/
/

/

140

40 มีความสามารถในการรับรูและลวงรูถึงสถานการณตางๆ
41 เปนคนที่มีจิตใจหนักแนน

8

141

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7

/
/
/
/

43 มีความสามารถในการมองปญหาไดอยางมีเหตุผล
44 มีการใชเหตุผลในการวิเคราะหตัดสินใจ
45 เปนผูนําที่มีการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของทํางานอยางเหมาะสม
46 เปนผูนําที่รูจักวางแผน แบงงานใหเหมาะสมกับคน
47 เผยแพรขาวสารนโยบายใหเขาใจกวางขวางและตอเนื่อง
48 ปฏิบัติประชุมอบรมหรือสัมมนาปญหานโยบายเปนระยะสม่ําเสมอ
49 มีการแจกจายเอกสารแนวปฏิบัติแกผูเกี่ยวของทุกระดับ
50 คัดเลือกผูนําที่มีคุณลักษณะเปนนักประชาธิปไตย
51 ออกตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติงานในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ
52 ตรวจสอบควบคุมกํากับดูแลและประเมินผลเปนระบบ
53 สรางกําลังใจ ความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชา
54 ความสามารถที่ทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
55 ความสามารถของบุคคลที่ทําใหบุคคลอื่นทําตาม

/

9

10 11

/
/
/
/
/
/

/

12 13

14 15

/
/
/

/

141

56 การเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลายเหนือคนอื่นๆ
57 การตัดสินใจของบุคคลที่มีผลบังคับใหผูอื่นปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย

8
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ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7
58 อํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
อ59 ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน

/

60 เปนอํานาจที่มาจากบุคลิกลักษณะเดนเฉพาะสวนตัว
61 อํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการบังคับ

/

62 อํานาจสามารถเปลี่ยนไปดวยเงื่อนไขของเวลา
63 เปนอํานาจที่มาจากคุณวุฒิ ความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะประสบการณ

8

9

10 11

14 15

/

/
/

/

/

64 ความสามารถที่มีทรัพยากรใหรางวัลกับบุคคลอื่น
65 มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง

/

/

/

66 ทํางานใกลชิดกับผูมีอํานาจ
67 ไดรับการสนับสนุนจากกลุม
68 จํานวนสมาชิกที่รวมปฏิบัติงาน
69 คบคาสมาคมกับบุคคลที่มีอํานาจ

/
/

/
/
/
/
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70 มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน
71 มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลใหคุณใหโทษผูอื่น

12 13
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ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7

8

9

10 11

12 13

72 มีการกลอมเกลาทางสังคมดวยความเคารพเชื่อฟงผูอาวุโสหรือปฏิบัติ
สืบตอกันมา
73 มีความยุติธรรมใหแกทุกฝาย

14 15

/
/

74 มีความรอบรู ขอมูลขาวสารตางๆที่มีประโยชนตอผูใตบังคับบัญชา
75 มีอํานาจรวมปรึกษาอภิปรายเพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน

/

76 มีมุมมองการดําเนินงานขององคกรในมุมกวาง
77 ฝกฝนวิเคราะหแกปญหาขององคกร
78 คิดคนหาวิธีการทํางานเพื่อผลประโยชนขององคกรใหมากที่สุด

/

79 คิดคน พัฒนาเทคนิควิธี ขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
80 สรางความศรัทธา ความเชื่อถือใหเกิดขึ้นระหวางผูบริหารและผูรวมงาน

/

81 การไดมาซึ่งทรัพยากรตามความตองการของตนหรือกลุม
อํานาจที่ยอมรับกันตามปกติขององคกร
พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อประโยชนสวนตัว
ตองการแสวงหาอํานาจหรือรักษาอํานาจของตน
แสวงหาอํานาจและใชอํานาจเพื่อปองกันผลประโยชนสวนตัว

/

/
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82
83
84
85

/
/
/
/
/
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ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7
86 ถูกกระทําโดยพนักงานขององคกร
87 การกระทําที่คนในองคกรนํามาใชเพื่อใหผูอื่นทําบางสิ่งบางอยางใหตน
บรรลุเปาหมาย
88 การจัดสรรปนสวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
89 โครงสรางที่ใชระบบการเลือกตัวแทนเปนผูบริหารในองคกร

/

92 แสวงหาอํานาจโดยตรงดวยการผูกมิตรกับผูมีอํานาจ
93 ใหความชวยเหลืองานตางๆ เพื่อสรางความคุนเคย
94 เชื้อเชิญผูมีอาํ นาจเขารวมกิจกรรมที่สําคัญของสถานศึกษา

/

12 13

14 15

/

/

144

เปนนักสรางอุดมคติ สรางบรรทัดฐานทางสังคม
มีความกระตือรือลน ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตา
มีความรับผิดชอบสูงและเอาใจใสงาน
สรางสัมพันธภาพกับบุคคลและเครือขาย
ขอคําแนะนําจากเพื่อนรวมงาน

10 11

/

/

96
97
98
99
100

9

/

90 กลุมที่มีจํานวนมากจะไดรับผลประโยชนมาก
91 กิจกรรมที่ใหไดมาซึ่งการสนับสนุนเพื่อนําไปสูการมีอํานาจและทรัพยากร

95 เชิญผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับจากฝายตางๆภายนอกมารวมงานดวย

8

145

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7

8

9

10 11

12 13

14 15

101 หลีกเลี่ยงความผิดพลาดงายๆ ในการทํางาน
102 ขอมูลขาวสารที่จําเปนแกผูมีหนาที่ตัดสินใจในองคกร

/

103 พฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาที่คัดคานหรือตอตาน
104 สภาพแวดลอมองคกรที่ขาดความมั่นคง ไมแนนอน

/

105 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
106 ผูบ ริหารใชเทคนิคการบริหารงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

/

107 ผูบริหารปฏิบัติภารกิจไดทันตามกําหนดเวลา
108 ผูบ ริหารจัดใหมีการประชุมปรึกษาเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ
109 จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียนใหเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม

/

110 ผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม

/

111 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย
112 ผลการปฏิบัติงานที่ไดรับผลกําไรจากงานนั้น
113 ความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว

/

/

/
/

145

114 ลงทุนในเรื่องคน เงิน วัสดุ และเทคโนโลยีในการทํางานนอยแตได
ผลผลิตของงานมาก

/

/
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ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7
115
116
117
118
119

กําหนดแนวคิดในการทํางานใหชัดเจน
ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม
งานที่ทําตองเชื่อถือได
มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง
งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง

120
121
122
123
124
125
126

ผูบริหารมีศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ
มีการประเมินวัตถุประสงคของหนวยงานอยูเสมอ
จัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
สงเสริมผลงานที่ประสบความสําเร็จวามาจากสวนรวม
ผูบริหารมีสามารถดานวิสัยทัศนที่กวางไกล
ผูบริหารคอยกระตุนชักนําเปนที่พึ่งใหกับผูรวมงานได
บุคคลที่ทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค

127 รวมตัวกันเพื่อเปาประสงคและทัศนคติรวมกัน
128 มีอิทธิพลเหนือกลุมอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง
129 สงเสริมสนับสนุนเปาหมายของกลุมในการรักษาผลประโยชน

9

10 11

12 13

14 15

/

/
/
/

/
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130 รวมกันทํางานรักษาผลประโยชนของกลุม

8

147

มีความสามารถและทักษะในการบริหาร
นําผูใตบังคับบัญชารวมมือปฏิบัติงาน
สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการบรรลุวัตถุประสงค

4
5
6
7

มีธรรมะประจําใจสําหรับผูนํา
มีความออนนอมถอมตน
มีภาวะผูนําสูง
สามารถบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

8
9
10
11
12

มีคุณลักษณะความเปนผูนําที่ดี
เปนผูนําโดยใชอํานาจหนาที่ที่เปนทางการ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่น
เปนผูนําที่มีอํานาจการใหรางวัล
มีอํานาจการบังคับ

31. ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน

30. บรรพต วีระสัย และคณะ

29. วีระพล สุวรรณนันท

28. วิภาส ทองสุทธิ์

27. กลา ทองขาว

26. วิชัย ตันสิริ

25. สมหมาย ปาริจฉัตต

24. สรอยตระกูล อรรถมานะ

23. ฉันทนา จันทรบรรจง

22. สมยศ นาวีการ

21. สุเทพ พงศศรีวัฒน

20. ประชุม รอดประเสริฐ

19. พนัส หันนาคินทร

/

/

/
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1
2
3

18. ธงชัย สันติวงษ

รายการ

17. วิโรจน อาจจํานงค และคณะ

ขอ

16. สุพิณ เดชาคุปต

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)

148

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
/

13 มีอํานาจตามกฎหมาย
14 มีอํานาจความเชี่ยวชาญ
15 มีอํานาจการอางอิง
16 มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการริเริ่ม

/

17 มีอํานาจหนาที่ประนีประนอม
18 มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
19 เปนผูนําที่ไดรับการพัฒนาฝกฝน
20 มีความพรอมและเหมาสมที่จะปฏิบัติหนาที่

/

21 สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร
22 ชวยใหบุคลากรขององคกรไดรับการประสานงาน
23 แนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
24 ประสานฝายตางๆ ขององคกรใหดําเนินการตามลักษณะภายในองคกร
25 มีความฉลาด รอบคอบ มีสติปญญาดี
26 มีความเชื่อมั่นในตนเอง

/

148

27 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ

/
/

/
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ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28 รูจักควบคุมสถานการณ
29 มีทักษะการแกไขปญหา
30 มองปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย

/

31 เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาพิสูจนความสามารถในการบริหารงาน
32 มีความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธ
33 มีความสามารถติดตอสื่อสารและเจรจา
34 มีความตั้งใจรับผิดชอบในตําแหนงของตน
35 มีความตั้งใจปรับปรุงแกไข พัฒนาการปฏิบัติงานในองคกร
มีทักษะทางเทคนิคชํานาญเฉพาะดาน
มีทักษะทางดานจิตวิทยา
มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ
มีความคิดเห็นที่กวาง คิดริเริ่มสรางสรรค
มีความสามารถในการรับรูและลวงรูถึงสถานการณตางๆ
เปนคนที่มีจิตใจหนักแนน
มีความยุติธรรม ความเสมอภาคกับผูใตบังคับบัญชา
มีความสามารถในการมองปญหาไดอยางมีเหตุผล

/

149

36
37
38
39
40
41
42
43

/

150

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
44 มีการใชเหตุผลในการวิเคราะหตัดสินใจ
45 เปนผูนําที่มีการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของทํางานอยางเหมาะสม

/

46 เปนผูนําที่รูจักวางแผน แบงงานใหเหมาะสมกับคน
47 เผยแพรขาวสารนโยบายใหเขาใจกวางขวางและตอเนื่อง
48 ปฏิบัติประชุมอบรมหรือสัมมนาปญหานโยบายเปนระยะสม่ําเสมอ
49 มีการแจกจายเอกสารแนวปฏิบัติแกผูเกี่ยวของทุกระดับ
50 คัดเลือกผูนําที่มีคุณลักษณะเปนนักประชาธิปไตย
51 ออกตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติงานในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ
52 ตรวจสอบควบคุมกํากับดูแลและประเมินผลเปนระบบ
53 สรางกําลังใจ ความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชา
54 ความสามารถที่ทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
55 ความสามารถของบุคคลที่ทําใหบุคคลอื่นทําตาม
56 การเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลายเหนือคนอื่นๆ

/
/

/

150

57 การตัดสินใจของบุคคลที่มีผลบังคับใหผูอื่นปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
58 อํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง

/

151

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
59 ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน
60 เปนอํานาจที่มาจากบุคลิกลักษณะเดนเฉพาะสวนตัว
61 อํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการบังคับ
62 อํานาจสามารถเปลี่ยนไปดวยเงื่อนไขของเวลา
63 เปนอํานาจที่มาจากคุณวุฒิ ความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะประสบการณ
64 ความสามารถที่มีทรัพยากรใหรางวัลกับบุคคลอื่น
65 มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง
66 ทํางานใกลชิดกับผูมีอํานาจ
67 ไดรับการสนับสนุนจากกลุม
68 จํานวนสมาชิกที่รวมปฏิบัติงาน

/
/
/

/

/

/

/
/
/

/

/
/
/

/

69 คบคาสมาคมกับบุคคลที่มีอํานาจ
70 มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน
71 มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลใหคุณใหโทษผูอื่น

151

72 มีการกลอมเกลาทางสังคมดวยความเคารพเชื่อฟงผูอาวุโสหรือปฏิบัติ
สืบตอกันมา

152

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
73 มีความยุติธรรมใหแกทุกฝาย

/

74 มีความรอบรู ขอมูลขาวสารตางๆที่มีประโยชนตอผูใตบังคับบัญชา

/

/

/

/

75 มีอํานาจรวมปรึกษาอภิปรายเพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
76 มีมุมมองการดําเนินงานขององคกรในมุมกวาง
77 ฝกฝนวิเคราะหแกปญหาขององคกร
78 คิดคนหาวิธีการทํางานเพื่อผลประโยชนขององคกรใหมากที่สุด
79 คิดคน พัฒนาเทคนิควิธี ขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
80 สรางความศรัทธา ความเชื่อถือใหเกิดขึ้นระหวางผูบริหารและ
ผูรวมงาน
81 การไดมาซึ่งทรัพยากรตามความตองการของตนหรือกลุม
82 อํานาจที่ยอมรับกันตามปกติขององคกร
83 พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อประโยชนสวนตัว
84 ตองการแสวงหาอํานาจหรือรักษาอํานาจของตน
85 แสวงหาอํานาจและใชอํานาจเพื่อปองกันผลประโยชนสวนตัว

/
/
/

/

/
/

/

/
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86 ถูกกระทําโดยพนักงานขององคกร

/

153

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
87 การกระทําที่คนในองคกรนํามาใชเพื่อใหผูอื่นทําบางสิ่งบางอยางให
ตนบรรลุเปาหมาย
88 การจัดสรรปนสวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
89 โครงสรางที่ใชระบบการเลือกตัวแทนเปนผูบริหารในองคกร
90 กลุมที่มีจํานวนมากจะไดรับผลประโยชนมาก
91 กิจกรรมที่ใหไดมาซึ่งการสนับสนุนเพื่อนําไปสูการมีอํานาจและ
ทรัพยากร
92 แสวงหาอํานาจโดยตรงดวยการผูกมิตรกับผูมีอํานาจ
93 ใหความชวยเหลืองานตางๆ เพื่อสรางความคุนเคย
94 เชื้อเชิญผูมีอํานาจเขารวมกิจกรรมที่สําคัญของสถานศึกษา
95 เชิญผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับจากฝายตางๆภายนอกมารวมงานดวย
96 เปนนักสรางอุดมคติ สรางบรรทัดฐานทางสังคม
97 มีความกระตือรือลน ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตา
98 มีความรับผิดชอบสูงและเอาใจใสงาน

/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
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99 สรางสัมพันธภาพกับบุคคลและเครือขาย

/

154

ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
/
/

100 ขอคําแนะนําจากเพื่อนรวมงาน
101 หลีกเลี่ยงความผิดพลาดงายๆ ในการทํางาน

/
/
/

102 ขอมูลขาวสารที่จําเปนแกผูมีหนาที่ตัดสินใจในองคกร
103 พฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาที่คัดคานหรือตอตาน
104 สภาพแวดลอมองคกรที่ขาดความมั่นคง ไมแนนอน
105 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
106 ผูบริหารใชเทคนิคการบริหารงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

/

/
/

107 ผูบริหารปฏิบัติภารกิจไดทันตามกําหนดเวลา
108 ผูบริหารจัดใหมีการประชุมปรึกษาเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ
109 จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียนใหเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม

/

110 ผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม
111 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย
112 ผลการปฏิบัติงานที่ไดรับผลกําไรจากงานนั้น
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113 ความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว

/
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ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
114 ลงทุนในเรื่องคน เงิน วัสดุ และเทคโนโลยีในการทํางานนอยแตได
ผลผลิตของงานมาก
115 กําหนดแนวคิดในการทํางานใหชัดเจน

/
/

116 ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม

/

117 งานที่ทําตองเชื่อถือได

/

118 มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง

/
/

/

119 งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง

/

120 ผูบริหารมีศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ
121 มีการประเมินวัตถุประสงคของหนวยงานอยูเสมอ
122 จัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน

/

/

123 สงเสริมผลงานที่ประสบความสําเร็จวามาจากสวนรวม
124 ผูบริหารมีสามารถดานวิสัยทัศนที่กวางไกล
125 ผูบริหารคอยกระตุนชักนําเปนที่พึ่งใหกับผูรวมงานได

/

126 บุคคลที่ทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค

/

/

/
/

/
/

/

/

/
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127 รวมตัวกันเพื่อเปาประสงคและทัศนคติรวมกัน

/

/

/
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ตารางที่ 5 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารไทย (ตอ)
ขอ
รายการ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
128 มีอิทธิพลเหนือกลุมอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง
129 สงเสริมสนับสนุนเปาหมายของกลุมในการรักษาผลประโยชน
130 รวมกันทํางานรักษาผลประโยชนของกลุม

/

/

จากตารางที่ 5 พบว า จากการรวบรวมเอกสารไทยที่เกี่ย วของกับ การวิจัย เรื่องการบริหารจั ดการการเมื องในโรงเรี ย นมั ธ ยมยมศึ ก ษาจาก
นักวิชาการไทยทั้งหมด 31 คนแลว และไดทําการสังเคราะหงานจนไดตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาออกมาทั้งหมด 130 ตัวแปร
ตามตาราง
เมื่ อผู วิจัย ไดทํ า การสัง เคราะหง านที่ม าจากเอกสารตา งประเทศและเอกสารไทยเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดมี ก ารค นคว าเพิ่ มเติ มในสวนที่เป น
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งผลงานวิจัยในประเทศและผลงานวิจัยตางประเทศ และทําการสังเคราะหงานเพื่อใหไดตัวแปรเพิ่มเติม ดังตารางตอไปนี้
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1

รายการ

3

อํานาจอางอิงสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน

4

การใชอํานาจบังคับมากสงผลทางลบตอ
/
ประสิทธิผลของงาน
อํานาจความเชี่ยวชาญของผูบริหารมี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชา
ความสมดุลระหวางอํานาจตามกฎหมายและ
อํานาจเชี่ยวชาญมีผลตอประสิทธิภาพของงาน
อํานาจอางอิงมีผลใหบุคคลเชื่อถือ ศรัทธาดวย
ความจงรักภักดี

5

6
7

/

/
/

/ / /

/ /

/

/

/
/

/

/
/

/
/ / /
/
/

/ /

/

/
/

/

/

/

/ / / / /

/

/

/
/

/

/
/

/ /
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2

อํานาจมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
/
ผูใตบังคับบัญชา
อํานาจมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน /

12. คอปส (Copes)
13. มุลเดอรและคณะothers)
14. แคมเบลล (Camball)
15. อิศรัฎฐ รินไธสง
16.สุรัตน ศรีดาเดช
17. อนุสรณ ยกให
18. มนทิพย ทรงกิติพิศาล
19. พริ้มเพรา วราพันธุพิพิธ
20. ปติชาย ตันปติ
21. อภิชัย นุชเนื่อง
22. วัลลภ สุภิสิงห
23. ธวัชชัย รัตตัญู
24. สมบูรณ นนทสกุล
25. สมจิตร พึ่งหรรษพร

ขอ

1. แบชแมนและคณะ
2. แพทเชิน (Patchen)
3. อดัมส (Adams)
4. เนทมีเยอร (Natemeyer)
5. สเตฟเฟอรรัด (Stefferud)
6. ริงโรส (Ringrose)
7. เชตตี้ (Shetty)
8. ชาพลิน (Charplin)
9. แคเชอร (Cachur)
10. ซุลลิแวน (Sullivan)
11. สตาโชวิช (Stachowicz)

ตารางที่ 6 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ 6 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
8

อํานาจการใหรางวัลมีผลตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
9 การใชอํานาจบังคับมีผลใหเกิดความไมพึง
พอใจ ตอตาน หลบเลี่ยงงาน
10 อํานาจเชี่ยวชาญทําใหเกิดภาวะผูนํา

/

/

/ / /

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ / / /

/

/ / / /

/

/ / / /

/

/ /

/ / /

/

/ / / / / /
/

/ /
/

/ /

/
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11 อํานาจเชี่ยวชาญทําใหเกิดความเชื่อถือศรัทธา
จากผูใตบังคับบัญชา
12 บุคลิกลักษณะสวนตัวของผูบริหารมีผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของผูรวมงาน
13 การสรางบารมีของผูบริหารมีผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของผูรวมงาน
14 ความสามารถในการจูงใจของผูบริหารมีผล
ตอความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูรวมงาน
15 การปรึกษาหารือของผูบริหารมีผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของผูรวมงาน

/ / /
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ตารางที่ 6 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 ผูบริหารใชประเภทอํานาจไดเหมาะสมกับ
สถานการณและสิ่งแวดลอม
17 ผูบริหารใชอํานาจเชี่ยวชาญเพือ่ ให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ
18 อํานาจอางอิงของผูบริหารมีไวให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ
19 การบริหารแบบมีสวนรวมชวยสราง
บรรยากาศในการทํางาน
20 มีการกระจายอํานาจใหบุคลากรปฏิบัติงาน
แบบมีสวนรวม
21 ระดมทรัพยากรจากภายนอกเขามาใน
สถานศึกษา
22 วางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด
23 ผูบริหารมีการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมอยู
เสมอ

/

/ / /

/

/ /

/ /

/

/ / / /

/ /

/

/ / / / /

/

/

/

/ / /
/ /

/ / / / / / / / / /
/ / / / /

/ / /

/ /

/ /

/

/ /

/

/

/ /

/

/
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160

ตารางที่ 6 ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ)
ขอ
รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
24 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกล
ยุทธใหชัดเจน
25 มีการประสานงานรวมกับชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

/ /

/ /

/ / / / /

/

/
/ / /

จากตารางที่ 6 พบวา การคนควาในสวนที่เปนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งผลงานวิจัยในประเทศและผลงานวิจัยตางประเทศจากงานวิจัยทั้งหมด 25
เรื่อง และนํางานวิจัยทั้งหมดมาทําการสังเคราะหจนไดตัวแปรเพื่อการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด 25 ตัวแปร
ภายหลังจากการคนควางานจากเอกสารตางๆ เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางดานการบริหารจัดการ
การเมืองในองคกรจํานวน 9 คน ในระดับนโยบาย ระดับนักวิชาการ และระดับปฏิบัติการ ไดตัวแปรที่มาจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง
9 คน ดังตารางตอไปนี้

160

161

1 ไดรับขอมูลการจัดการที่เหมาะสมจาก
ผูบริหาร
2 บริหารงานแบบมีสวนรวม

/

3 ผูบริหารใชความรูความสามารถพัฒนา
องคกร
4 สรางความสามัคคีในกลุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5 จัดการทรัพยากรเรื่องบุคลากร เงิน วัสดุ
อุปกรณ และการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาใหเหมาะสม
6 สรางแรงจูงใจใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7 ผูบริหารมีภาวะผูนํา

/

8 ผูบริหารสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นกับ
ครู ผูปกครอง นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา
9 ผูบริหารมีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ

9. ดร.สุริยะ ทวีบุญญาวัตร

8. ดร.ชาญณรงค แกวเล็ก

7. ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ

6. ผศ.ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง

5. รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ

4. ดร.คณิต สุขรัตน

3. ดร.เกรียงพงษ ภูมิราช

รายการ

2. ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต

ขอ

1. วาที่ ร.ต. ดร.อานนท สุขภาคกิจ

ตารางที่ 7 ตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

10 ผูบริหารมีทักษะการคิดเชิงระบบ

/

/

11 ผูบริหารมีทักษะการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ
12 ผูบริหารมีทักษะการเลือกใชคน

/

/

13 ความไมแนนอนหรือการเปลี่ยนแปลง
ของผูนําองคกร

/

/

/

/

162
ตารางที่ 7 ตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ขอ

รายการ

14 สิ่งแวดลอมโดยรอบของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก
15 อิทธิพลจากชุมชนที่สงผลตอการบริหาร
สถานศึกษา
16 การเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคกร
17 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารงานในองคกร
18 เสริมสรางพลังอํานาจดานโครงสราง
19 เสริมสรางพลังอํานาจดานจิตใจ
20 เสริมสรางพลังอํานาจสําหรับผูบริหาร
ในฐานะผูนํา
21 วัฒนธรรมโรงเรียน
22 คานิยมของครูและผูบริหาร
23 จริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบใน
การทํางานกับผูอื่น
24 การรวมมือทํางานกับผูอื่น
25 ผูบริหารมีความยุติธรรม โปรงใส
26 การบริหารจัดการงบประมาณอยาง
เหมาะสม
27 การบริหารจัดการคนใหทําหนาที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
28 บริหารงานโดยมอบหมายภาระงานที่
เหมาะสมกับความตองการและตรงตาม
หนาที่ใหกับบุคลากร
29 สรางความพึงพอใจกับผูปฏิบัติหนาที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

/
/

/

/

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/

/

/

/
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ตารางที่ 7 ตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ขอ

รายการ

1.

2.

3.

4.

5.

30 ศึกษาที่มาของการเกิดการเมืองในองคกร
ประเภทอํานาจ และผลประโยชนใน
องคกร
31 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนฝายการเมือง
ที่ใหการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูตาม
ภารกิจของสถานศึกษา
32 ผูนํามีวิสัยทัศนที่จริงใจในการทํางาน
ตามภารกิจ
33 เปนผูนําทางวิชาการ
34 ควบคุมกํากับติดตามพฤติกรรมการให
ขาวกับองคกรภายนอก
35 เขาหาผูมีอิทธิพลทองถิ่นเพื่อขอ
คําปรึกษา ความคิดเห็น และหาวิธีการ
ทางออกรวมกัน
36 บริหารจัดการเรื่องอํานาจของผูบริหาร
กับผลประโยชนใหเกิดความสมดุลใน
โรงเรียน

6.

7.

8.

9.

/
/
/
/
/
/
/

จากประเด็นขอคําถามในตารางที่ 4-7 ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหขอมูลทั้งหมดจนได
จํานวนตัวแปรทั้งสิ้น 138 ขอ จากนั้น ผูวิจัยไดนําตัวแปรทั้ง 138 ขอมาสรางเปนเครื่องมือ และนําไป
ทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) กับ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับ
วัตถุประสงค IOC (Index of Item Objective Congruence) จนไดขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5
ขึ้นไป จํานวน 130 ขอ และทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามบางขอตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
จากนั้น นําเครื่องมือการวิจัยที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเรียบรอยแลวมาทําการ
ทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนมัธยมที่ไมใชกลุมตัวอยางเดียว จํานวน 10
โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน1
คน และครู 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมดจํานวน 40 คน และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability)
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ของแบบสอบถาม ด ว ยการคํ า นวณหาค า สัม ประสิท ธิ์แ อลฟ า (α-coefficient) ตามวิ ธีก ารของ
ครอนบาค (Cronbach) ไดผลการวิเคราะหคาสัมประสิท ธิ์ความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 0.965 ซึ่งถือวาเครื่องมือมีความเที่ยงอยูในระดับที่ใชได สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดตอไป
1.2 การวิ เ คราะห ข อ มูล จากแบบสอบถามที่ เ ป นข อมู ล สถานภาพทั่วไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จากกลุมตัวอยางจํานวน 100 โรงเรียน และมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน1 คน และครู 2 คน รวมผูใหขอมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้นจํานวน 400 คน โดยแสดงผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จําแนกตาม เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ ใ นการทํ า งาน ตํ า แหน ง หน า ที่ ห ลั ก ในสถานศึ ก ษา และ
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน และใชการวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่
(frequency) และรอยละ (percentage) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 8 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ครู
โรงเรียน
โรงเรียน

รวม
จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

90 90.00
10 10.00
100 100.00

59 59.00
41 41.00
100 100.00

77 38.50
123 61.50
200 100.00

226 56.50
174 43.50
400 100.00

5 5.00
44 44.00
51 51.00
100 100.00

12
32
110
46
200

12 3.00
37 9.25
192 48.00
159 39.75
400 100.00

อายุ
นอยกวา 31 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

38 38.00
62 62.00
100 100.00

6.00
16.00
55.00
23.00
100.00

165
ตารางที่ 8 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ครู
โรงเรียน
โรงเรียน

รวม
จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ประสบการณการทํางาน
นอยกวา 11 ป
11-20 ป
21-30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม
ประสบการณการทํางาน
ในตําแหนงปจจุบัน
นอยกวา 6 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26 ปขึ้นไป
รวม

83 83.00
17 17.00
100 100.00

98 98.00
2 2.00
100 100.00

75 37.50
122 61.00
3 1.50
200 100.00

75 18.75
303 75.75
22 5.50
400 100.00

1 1.00
40 40.00
59 59.00
100 100.00

1 1.00
9 9.00
50 50.00
40 40.00
100 100.00

17
27
117
39
200

8.50
13.50
58.50
19.50
100.00

18 4.50
37 9.25
207 51.75
138 34.50
400 100.00

1 1.00
1 1.00
3 3.00
14 14.00
81 81.00
100 100.00

4 4.00
6 6.00
2 2.00
3 3.00
18 18.00
67 67.00
100 100.00

14 7.00
7 3.50
9 4.50
16 8.00
54 27.00
100 50.00
200 100.00

18 4.50
14 3.50
12 3.00
22 5.50
86 21.50
248 62.00
400 100.00

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ที่เปนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 100 คน
รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 100 คน และครู จํานวน 200 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 400 คน แยก
เปนเพศชาย จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 เพศหญิง จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50
สถานภาพดานอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอายุ 41-50 ป จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ
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48.00 ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 75.75 ดานระยะเวลาการทํางาน พบวา สวนใหญมีประสบการณใน
การทํางานอยูที่ 21-30 ป จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.75 และมีประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงปจจุบันมากที่สุด 26 ปขึ้นไป จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 62.00
สําหรับดานการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการบริหารจัดการการเมือง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 130 ขอ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลดวยการหาคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅
)
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
1 ผูบริหารมีความสามารถและทักษะในการบริหาร
2 ผูบ ริหารสามารถแนะใหผูใตบังคับบัญชารวมมือ
ปฏิบัติงาน
3 ผูบริหารสามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค
4 ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง
5 ผูบริหารเปนผูนําที่มีอํานาจในการใหรางวัล
6 ผูบริหารมีอํานาจการบังคับ
7 ผูบริหารมีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค
8 ผูบริหารเปนผูนําที่ไดรับการพัฒนาฝกฝน
9 ผูบริหารมีความพรอมและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หนาที่
10 ผูบริหารสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร
11 ผูบริหารอํานวยความสะดวกใหผูใตบังคับบัญชาไดรับ
การประสานงานจากภายนอก

4.80

.492

มากที่สุด

4.69

.557

มากที่สุด

4.74

.499

มากที่สุด

4.71
4.21
4.08

.540
.549
.536

มากที่สุด
มาก
มาก

4.55

.564

มากที่สุด

4.68

.552

มากที่สุด

4.67

.549

มากที่สุด

4.62

.572

มากที่สุด

4.52

.645

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
12 ผูบริหารแนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
13 ผูบ ริหารประสานฝายตางๆ ขององคกรใหดําเนินการ
ตามลักษณะงานภายในองคกร
14 ผูบริหารชวยใหผูใตบังคับบัญชาบรรลุถึงความตองการ
ตางๆ
15 ผูบริหารมีทักษะในการแกไขปญหา
16 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาพิสูจน
ความสามารถในการบริหารงาน
17 ผูบริหารมีความสามารถในการติดตอสื่อสารและเจรจา
18 ผูบริหารมีทักษะทางเทคนิคชํานาญเฉพาะดาน
19 ผูบริหารมีความสามารถเหนือบุคคลอื่น
20 ผูบริหารมีความสามารถทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
21 ผูบริหารมีความสามารถที่ทําใหบุคคลอื่นทําตามได
22 ผูบริหารเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลาย
เหนือบุคคลอื่น
23 ผูบริหารมีการตัดสินใจที่มีผลบังคับใหบุคคลอื่นปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมาย
24 ผูบริหารมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลง
25 ผูบริหารใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
โรงเรียน
26 อํานาจของผูบริหารเปนอํานาจที่มาจากบุคลิกลักษณะ
เดนเฉพาะสวนตัว

4.66

.552

มากที่สุด

4.70

.563

มากที่สุด

4.63

.588

มากที่สุด

4.61

.590

มากที่สุด

4.53

.617

มากที่สุด

4.64
4.30
4.34
4.60
4.60

.570
.665
.686
.656
.621

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.25

.878

มาก

4.70

.601

มากที่สุด

4.68

.646

มากที่สุด

4.26

.873

มาก

4.48

.693

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
27 อํานาจของผูบริหารเปนอํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบ
เปนมาตรการบังคับ
28 อํานาจของผูบริหารสามารถเปลี่ยนไปดวยเงื่อนไขของ
เวลา
29 อํานาจของผูบริหารเปนอํานาจที่มาจากคุณวุฒิ ความรู
ความเชี่ยวชาญ และทักษะประสบการณ
30 ผูบริหารมีทรัพยากรที่สามารถใหรางวัลกับบุคคลอื่น
31 ผูบริหารมีเจตคติ อุดมคติที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่น
32 ผูบริหารมีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง
33 ผูบริหารใหความชวยเหลือแกบุคคลอื่น
34 ผูบริหารไดรับการสนับสนุนจากกลุม
35 ผูบริหารมีจํานวนสมาชิกที่รวมปฏิบัติงานอยางพอเพียง
36 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
37 ผูบริหารมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
ใหคุณใหโทษแกบุคคลอื่น
38 ผูบริหารมีความยุติธรรมใหแกทุกฝาย
39 ผูบริหารมีความรอบรู ขอมูลขาวสารตางๆที่เปน
ประโยชนแกผูใตบังคับบัญชา
40 ผูบริหารมีอํานาจรวมปรึกษาอภิปรายเพื่อแกไขปญหา
ในการปฏิบัติงาน
41 ผูบริหารสรางความศรัทธา ความเชื่อถือใหเกิดขึ้น
ระหวางผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
42 ผูบริหารแสวงหาทรัพยากรตามความตองการของตน
หรือกลุม

4.55

.631

มากที่สุด

4.40

.665

มาก

4.59

.578

มากที่สุด

4.20
4.32
4.24
4.39
4.37
4.62
4.64

.642
.665
.718
.689
.635
.563
.540

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.34

.810

มาก

4.63

.590

มากที่สุด

4.67

.576

มากที่สุด

4.53

.671

มากที่สุด

4.61

.594

มากที่สุด

4.06

.895

มาก
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ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
43 ผูบริหารแสวงหาอํานาจและใชอํานาจเพื่อปองกัน
ผลประโยชนสวนตัว
44 ผูบริหารมีการใชใหบุคคลอื่นทําบางสิ่งบางอยางเพื่อให
ตนบรรลุเปาหมาย
45 ผูบริหารมีการจัดสรรปนสวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
46 ผูบริหารมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการมีอํานาจ
และทรัพยากร
47 ผูบริหารบริหารงานเพื่อเปาหมายขององคกร
48 ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา
49 ผูบริหารมีกระบวนการตัดสินใจของผูนํา
50 องคกรภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง
51 สภาพแวดลอมขององคกรขาดความมั่นคง ไมแนนอน
52 การเมืองสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอกสงผล
กระทบตอการบริหารจัดการ
53 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
54 ผูบริหารใชเทคนิคการบริหารงานอยางตอเนื่องเพื่อให
บรรลุเปาหมาย
55 ผูบริหารปฏิบัติภารกิจไดทันตามกําหนดเวลา
56 ผูบริหารจัดใหมีการประชุมปรึกษาเพื่อเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ
57 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรภายในองคกรไดเพียงพอตอ
การดําเนินกิจกรรม

4.06

.951

มาก

4.31

.848

มาก

4.44

.615

มาก

4.53

.637

มากที่สุด

4.69

.509

มากที่สุด

4.65

.542

มากที่สุด

4.65
4.34
3.91

.599
.732
.967

มากที่สุด
มาก
มาก

4.38

.859

มาก

4.69

.541

มากที่สุด

4.66

.549

มากที่สุด

4.68

.537

มากที่สุด

4.59

.607

มากที่สุด

4.71

.566

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
58 ผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือกับผูบริหารในการ
ปฏิบัติหนาที่
59 ผูใตบังคับบัญชามีความสามารถในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
60 โรงเรียนผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
61 ผูบริหารมีการปรับปรุงพัฒนาความกาวหนาขององคกร
อยูตลอดเวลา
62 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูเพื่อใหการจัดการศึกษา
บรรลุเปาหมาย
63 ผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาทําใหองคกรเกิด
การพัฒนา
64 ผูบริหารมีความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
65 ผูบริหารใชทรัพยากรในการบริหารจัดการนอยแตได
ผลผลิตของงานมาก
66 ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมเที่ยงธรรม
โปรงใส
67 ผูบริหารมีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง
68 ผูบริหารมีศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ
69 ผูบริหารจัดสรรผูใตบังคับบัญชาไดเหมาะสมกับงาน
70 ผูบริหารคอยกระตุนและเปนที่พึ่งใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาได

4.63

.598

มากที่สุด

4.63

.594

มากที่สุด

4.53

.596

มากที่สุด

4.65

.558

มากที่สุด

4.61

.545

มากที่สุด

4.65

.538

มากที่สุด

4.67

.524

มากที่สุด

4.61

.631

มากที่สุด

4.49

.653

มาก

4.47
4.36
4.54

.648
.657
.620

มาก
มาก
มากที่สุด

4.64

.544

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
71 ผูใตบังคับบัญชาทุกฝายในองคกรมีทัศนคติรวมกันเพื่อ
เปาประสงคในสิ่งเดียวกัน
72 ผูบริหารมีอิทธิพลเหนือกลุมอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง
73 ผูใตบังคับบัญชาทุกฝายรวมกันทํางานเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกลุม
74 ผูบริหารใชอํานาจสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน
75 การใชอํานาจบังคับของผูบริหารสงผลทางลบตอ
ประสิทธิผลของงาน
76 อํานาจความเชี่ยวชาญของผูบริหารมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
77 ความสมดุลระหวางอํานาจตามกฎหมายกับอํานาจ
เชี่ยวชาญมีผลตอประสิทธิภาพของงาน
78 อํานาจอางอิงสงผลใหบุคคลมีความเชื่อถือ ศรัทธา ดวย
ความจงรักภักดี
79 อํานาจการใหรางวัลสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชา
80 การใชอํานาจบังคับมีผลทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
ไมพึงพอใจ ตอตาน และหลบเลี่ยงงาน
81 ผูบริหารมีอํานาจเชี่ยวชาญทําใหเกิดภาวะผูนํา
82 อํานาจเชี่ยวชาญทําใหเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา จาก
ผูใตบังคับบัญชา
83 บุคลิกลักษณะสวนตัวของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จ
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา

4.67

.555

มากที่สุด

4.43

.683

มาก

4.43

.756

มาก

4.56

.619

มากที่สุด

4.54

.755

มากที่สุด

4.72

.562

มากที่สุด

4.34

.720

มาก

4.37

.738

มาก

4.39

.742

มาก

4.03

.968

มาก

4.61

.591

มากที่สุด

4.48

.637

มาก

4.49

.637

มาก

172
ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
84 การสรางบารมีของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูรวมงาน
85 ความสามารถในการจูงใจของผูบริหารสงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา
86 การปรึกษาหารือของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา
87 ผูบริหารใชประเภทอํานาจไดเหมาะสมกับสถานการณ
และสภาพแวดลอม
88 ผูบริหารใชอํานาจเชี่ยวชาญเพื่อใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการตัดสินใจ
89 อํานาจอางอิงของผูบริหารมีไวใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการตัดสินใจ
90 การบริหารแบบมีสวนรวมชวยสรางบรรยากาศการ
ทํางานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
91 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม
92 ผูบริหารมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเขามาเพื่อ
พัฒนาองคกร
93 ผูบริหารมีการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีจํากัด
94 ผูบริหารมีการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ
95 ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
และกลยุทธไดชัดเจน
96 ผูบริหารมีการประสานงานกับชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.48

.671

มาก

4.61

.582

มากที่สุด

4.57

.592

มากที่สุด

4.48

.600

มาก

4.31

.687

มาก

4.48

.621

มาก

4.68

.559

มากที่สุด

4.62

.575

มากที่สุด

4.68

.561

มากที่สุด

4.68
4.59

.550
.546

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

.524

มากที่สุด

4.59

.549

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
97 ผูใตบังคับบัญชาไดรับขอมูลการจัดการที่เหมาะสมจาก
ผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
98 ผูบริหารมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม
99 ผูบริหารใชความรูความสามารถพัฒนาองคกร
100 ผูบริหารสรางความสามัคคีในกลุมผูใตบังคับบัญชา
101 ผูบริหารจัดการทรัพยากรเรื่องบุคลากร เงิน วัสดุ
อุปกรณ และการบริหารจัดการในองคกรไดเหมาะสม
102 ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชา
103 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดขึ้นกับ
ผูใตบังคับบัญชา นักเรียน และผูปกครอง
104 ผูบริหารมีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ
105 ผูบริหารมีทักษะการคิดเชิงระบบ
106 ผูบริหารมีทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ
107 ผูบริหารมีทักษะการเลือกใชคน
108 การเปลี่ยนแปลงของผูนําองคกรมีความไมแนนอน
109 สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมีผลตอการบริหาร
องคกร
110 ชุมชนมีอิทธิพลที่สงผลตอการบริหารองคกร
111 การเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใน
องคกรมีผลตอการบริหาร
112 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานในองคกรมี
ผลตอการบริหาร
113 ผูบริหารมีการเสริมสรางพลังอํานาจดานโครงสราง

4.65

.543

มากที่สุด

4.69
4.67
4.60

.533
.540
.562

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

.548

มากที่สุด

4.64

.609

มากที่สุด

4.67

.580

มากที่สุด

4.68
4.65
4.63
4.49
4.03

.546
.583
.583
.653
.808

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.45

.619

มาก

4.40

.648

มาก

4.50

.625

มากที่สุด

4.52

.605

มากที่สุด

4.60

.570

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
114 ผูบริหารมีการเสริมสรางพลังอํานาจดานจิตใจตอ
ผูใตบังคับบัญชา
115 ผูบริหารมีการเสริมสรางพลังอํานาจในฐานะผูนํา
116 ผูบริหารสรางวัฒนธรรมโรงเรียนใหเปนหนึ่งเดียว
117 คานิยมของผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารมีผลตอการ
บริหารองคกร
118 ผูบริหารมีจริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบในการ
ทํางานกับบุคคลอื่น
119 ผูบริหารมีการรวมมือทํางานกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
120 ผูบริหารมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม
121 ผูบริหารมีการบริหารจัดการคนใหทําหนาที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
122 ผูบริหารบริหารงานโดยมอบหมายภาระงานที่เหมาะสม
กับความตองการและตรงตามหนาที่ใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา
123 ผูบริหารสรางความพึงพอใจใหกับผูใตบังคับบัญชา
124 ผูบริหารมีการศึกษาที่มาของการเกิดการเมืองในองคกร
ประเภทอํานาจ และผลประโยชนในองคกร
125 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนฝายการเมืองที่ใหการ
สงเสริมพัฒนาการเรียนรูตามภารกิจขององคกร
126 ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่จริงใจในการทํางานตามภารกิจ
127 ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการ

4.55

.586

มากที่สุด

4.58
4.63

.591
.578

มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

.595

มากที่สุด

4.56

.630

มากที่สุด

4.72

.497

มากที่สุด

4.70

.529

มากที่สุด

4.71

.523

มากที่สุด

4.75

.507

มากที่สุด

4.68

.564

มากที่สุด

4.59

.611

มากที่สุด

4.06

.759

มาก

4.84
4.82

.410
.458

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 9 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ)
(n=100)
ระดับ
(𝑥̅ )
S.D.
ขอ
ตัวแปร
ความสําคัญ
128 ผูบริหารควบคุมกํากับติดตามพฤติกรรมการใหขาวกับ
องคกรภายนอก
129 ผูบริหารเขาหาผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเพื่อขอคําปรึกษา
ความคิดเห็น และหาทางออกรวมกัน
130 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรื่องอํานาจของผูบริหารกับ
ผลประโยชนในองคกรใหมีความสมดุล
คามัชฌิมเลขคณิตรวม

4.62

.615

มากที่สุด

4.46

.659

มาก

4.81

.477

มากที่สุด

4.54

.618

มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบวา ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง
130 ขอ ในภาพรวมมีระดับความสําคัญมากที่สุด คามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) เทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.618 โดยคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) ของแตละขออยูระหวาง 3.91-4.84 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.410-0.968 สําหรับขอคําถามที่มีคามัชฌิมเลขคณิต
(𝑥̅ ) สูงที่สุด เทากับ 4.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.410 คือ ขอ 126 ผูบริหารมี
วิสัยทัศนที่จริงใจในการทํางานตามภารกิจ และขอคําถามที่มีคามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) ต่ําสุด เทากับ
3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.967 คือ ขอ 51 สภาพแวดลอมขององคกรขาดความ
มั่นคง ไมแนนอน
1.3 การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีการสกัดปจจัย
(principle component analysis) เพื่อ ทราบปจ จัย ในการบริห ารจั ดการการเมือ งในโรงเรีย น
มั ธ ยมศึ ก ษา โดยข อ ตกลงเบื้ อ งต น ที่ สํ า คั ญ คื อ การทดสอบความเหมาะสมของตั ว แปรและ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบ 2 คา คือ 1) คา KMO (Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy) ใชวัดความเหมาะสมของขอมูล มีคาสัมประสิทธิ์ที่อยู
ระหวาง 0-1 และ 2) คาการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ใชทดสอบความสัมพันธของตัว
แปรตางๆ วามีความสัมพันธกันหรือไม และจากการวิเคราะหสามารถสรุปผลไดดังนี้
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ตารางที่ 10 คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

0.962
51065.274

df

8385

Sig.

0.000

จากตารางที่ 10 พบวา คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) มีคาเทากับ 0.962 ซึ่งคาเขาใกล 1.00 แสดงวา ขอมูลมีความเพียงพอ มีความสัมพันธกัน
และมีความเหมาะสม และเมื่อทดสอบดวย Bartlett's Test of Sphericity พบวา มีคา Chi-Square ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา คาแมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรมีความสัมพันธกัน ทําใหสามารถนํา
ขอมูลไปวิเคราะหปจจัย (factor analysis) ตอไปได
การวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยวิธีการสกัด
ปจจัยองคประกอบหลัก (principal component analysis) ดวยวิธีการหมุนแกนปจจัยแบบแวริแมกซ
(varimax rotation) มีขอตกลงเบื้องตนในการกําหนดเลือกองคประกอบสําหรับการวิจัยครั้งนี้คือ 1)
มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 2) มีคาไอเก็น (eigenvalues) ที่มีคา
มากกวา 1.00 และ 3) มีตัวแปรในแตละองคประกอบจํานวนตั้งแต 3 ตัวแปร ขึ้นไป
จากผลการวิเคราะหโดยการสกัดองคประกอบ (factor extraction) พบวา ตัวแปร
องคประกอบปจจัยการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถจัดกลุมองคประกอบ
ไดทั้งหมด 19 องคประกอบ และมีคาไอเกน (eigenvalues) มากกวา 1 ขึ้นไป ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 11 องคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared
Loadings

Rotation Sums of Squared
Loadings

องค
คารอยละของ
คารอยละของ
คารอยละของ
คารอยละของ
คารอยละของ
คารอยละของ
ประกอบ
ความ
ความ
ความ
ความ
คาความ
ความ
คาความ
ความ
(compo คาความ
แปรปรวน
แปรปรวน
แปรปรวน
แปรปรวน แปรปรวน
nent) แปรปรวน แปรปรวน สะสม แปรปรวน แปรปรวน
สะสม
สะสม
(eigenvalues)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(eigenvalues) (% of
(% of
(eigenvalues) (% of
(Cumulative%
(Cumulative%
(Cumulative%
Variance)
Variance)
Variance)
of Variance)
of Variance)
of Variance)

52.745 40.573
9.346 7.189
4.057 3.120
3.338 2.568
3.185 2.450
2.436 1.874
2.385 1.835
2.160 1.661
1.751 1.347
1.625 1.250
1.607 1.236
1.416 1.090
1.354 1.042
1.282
.986
1.247
.960
1.146
.882
1.114
.857
1.068
.822
1.022
.786

40.573 52.745
47.763 9.346
50.883 4.057
53.451 3.338
55.901 3.185
57.775 2.436
59.610 2.385
61.271 2.160
62.618 1.751
63.869 1.625
65.105 1.607
66.194 1.416
67.236 1.354
68.222 1.282
69.181 1.247
70.063 1.146
70.920 1.114
71.742 1.068
72.528 1.022

40.573
7.189
3.120
2.568
2.450
1.874
1.835
1.661
1.347
1.250
1.236
1.090
1.042
.986
.960
.882
.857
.822
.786

40.573 17.494
47.763 16.861
50.883 10.409
53.451 9.326
55.901 5.430
57.775 5.073
59.610 4.739
61.271 3.756
62.618 3.263
63.869 2.457
65.105 2.436
66.194 2.006
67.236 1.924
68.222 1.787
69.181 1.710
70.063 1.533
70.920 1.517
71.742 1.312
72.528 1.254

13.457
12.970
8.007
7.174
4.177
3.902
3.646
2.889
2.510
1.890
1.874
1.543
1.480
1.375
1.315
1.179
1.167
1.009
.965

13.457
26.428
34.434
41.608
45.785
49.687
53.333
56.222
58.732
60.622
62.496
64.039
65.518
66.893
68.209
69.388
70.555
71.564
72.528

จากตารางที่ 11 แสดงจํ านวนองค ประกอบการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรีย น
มั ธ ยมศึ ก ษา พบว า องค ป ระกอบที่ มี ค า ไอเก็ น (eigenvalues) มากกว า 1 ขึ้ น ไป มี จํ า นวน 19
องคประกอบ เมื่อหมุนแกนแลวอธิบายความแปรปรวนไดทั้งหมดรอยละ 72.528 และเมื่อพิจารณา
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ตามขอตกลงเบื้องตนในการกําหนดเลือกองคประกอบแลว พบวา จํานวนองคประกอบที่เปนไป
ตามขอตกลงเบื้องตนมี 6 องคประกอบ และเมื่อพิจารณาจากการหมุนแกนปจจัยแบบแวริแมกซ
(varimax rotation) แลว สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดรอยละ 49.687 และ
เมื่อแยกพิจารณาทีละองคประกอบ พบวา
องคประกอบที่ 1 มีคาไอเก็น (eigenvalues) สูงสุดเทากับ 17.494
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 13.457
องคประกอบที่ 2 มีคาไอเก็น (eigenvalues) เทากับ 16.861
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 12.970
องคประกอบที่ 3 มีคาไอเก็น (eigenvalues) เทากับ 10.409
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.007
องคประกอบที่ 4 มีคาไอเก็น (eigenvalues) เทากับ 9.326
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 7.174
องคประกอบที่ 5 มีคาไอเก็น (eigenvalues) เทากับ 5.430
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 4.177
องคประกอบที่ 6 มีคาไอเก็น (eigenvalues) เทากับ 5.073
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 3.902
เมื่อพิจารณาที่คาน้ําหนักของตัวแปรในแตละองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ สามารถ
สรุปรายละเอียดแตละองคประกอบ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 12 จํานวนตัวแปร และคาน้ําหนักองคประกอบการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
คาน้ําหนักองคประกอบ
องคประกอบที่
จํานวนตัวแปร
(factor loading)
1
16
0.561 - 0.735
2
16
0.560 - 0.764
3
7
0.553 - 0.755
4
6
0.563 - 0.752
5
5
0.578 - 0.710
6
3
0.561 - 0.725
รวม
53
0.553 - 0.764
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จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีจํา นวนทั้ ง สิ้น 6 องคป ระกอบ รวมตัวแปรอธิบ ายองค ป ระกอบได 53 ตัวแปร มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.553–0.764 แยกออกเปน องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 16
ตัวแปร องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 16 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรอธิบาย
องคประกอบ 7 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 มี
ตัวแปรอธิบายองคประกอบ 5 ตัวแปร และองคประกอบที่ 6 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 3 ตัวแปร
การวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ในแตละองคประกอบ ผูวิจัยได
อธิบายรายละเอียดและตั้งชื่อองคประกอบใหสอดคลองกับตัวแปร ดังนี้
ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 1
อันดับ ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ขอความ

122 บริหารงานโดยมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความตองการและ
ตรงตามหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชา
119 มีการรวมมือทํางานกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
121 มีการบริหารจัดการคนใหทําหนาที่ไปในทิศทางเดียวกัน
123 สรางความพึงพอใจใหกับผูใตบังคับบัญชา
120 มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม
95 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธไดชัดเจน
124 มีการศึกษาที่มาของการเกิดการเมืองในองคกร ประเภทอํานาจ และ
ผลประโยชนในองคกร
98 มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม
93 มีการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีจํากัด
97 ผูใตบังคับบัญชาไดรับขอมูลการจัดการที่เหมาะสมจากผูบริหารอยาง
สม่ําเสมอ
90 การบริหารแบบมีสวนรวมชวยสรางบรรยากาศการทํางานในองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ
91 มีการกระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม
118 มีจริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบในการทํางานกับบุคคลอื่น
104 มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.735
0.717
0.717
0.710
0.690
0.658
0.657
0.633
0.611
0.607
0.601
0.594
0.590
0.583

180
ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 1 (ตอ)
อันดับ ตัวแปร
15
16

ขอความ

92 มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเขามาเพื่อพัฒนาองคกร
117 คานิยมของผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารมีผลตอการบริหารองคกร
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.573
0.561
= 17.494
= 13.457
= 13.457

จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ จํานวน 16 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.561 - 0.735 มีคาความแปรปรวนของ
องคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 17.494 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 13.457 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent) เทากับ 13.457 และ
เมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปรกับองคประกอบอื่นๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญ
มากที่สุดเปนอันดับ 1 ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 1 นีว้ า “การสงเสริมการมีสวนรวมในองคกร”
ตารางที่ 14 องคประกอบที่ 2
อันดับ ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8

25
42
52

ขอความ

ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน
แสวงหาทรัพยากรตามความตองการของตนหรือกลุม
การเมืองสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอกสงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการ
79 อํานาจการใหรางวัลสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา
108 การเปลี่ยนแปลงของผูนําองคกรมีความไมแนนอน
77 ความสมดุลระหวางอํานาจตามกฎหมายกับอํานาจเชี่ยวชาญมีผลตอ
ประสิทธิภาพของงาน
78 อํานาจอางอิงสงผลใหบุคคลมีความเชื่อถือ ศรัทธา ดวยความจงรักภักดี
43 แสวงหาอํานาจและใชอํานาจเพื่อปองกันผลประโยชนสวนตัว

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.764
0.763
0.736
0.734
0.708
0.693
0.686
0.666
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ตารางที่ 14 องคประกอบที่ 2 (ตอ)
อันดับ ตัวแปร
9
10
11
12
13
14
15
16

80

ขอความ

การใชอํานาจบังคับมีผลทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความไมพึงพอใจ
ตอตาน และหลบเลี่ยงงาน
125 สงเสริมสนับสนุนฝายการเมืองที่ใหการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูตาม
ภารกิจขององคกร
51 สภาพแวดลอมขององคกรขาดความมั่นคง ไมแนนอน
32 มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง
128 ควบคุมกํากับติดตามพฤติกรรมการใหขาวกับองคกรภายนอก
27 อํานาจของผูบริหารเปนอํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการ
บังคับ
129 เขาหาผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเพื่อขอคําปรึกษา ความคิดเห็น และหาทาง
ออกรวมกัน
85 ความสามารถในการจูงใจของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.655
0.649
0.629
0.585
0.580
0.579
0.569
0.560
= 16.861
= 12.970
= 26.428

จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ จํานวน 16 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.560 - 0.764 มีคาความแปรปรวนของ
องคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 16.861 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 12.970 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent) เทากับ 26.428 และ
เมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปรกับองคประกอบอื่นๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับที่ 2 ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 2 นีว้ า “การใชอํานาจ”

182
ตารางที่ 15 องคประกอบที่ 3
อันดับ ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7

69
67
66
68
70
38
107

ขอความ
จัดสรรผูใตบังคับบัญชาไดเหมาะสมกับงาน
มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง
ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมเที่ยงธรรมโปรงใส
มีศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ
คอยกระตุนและเปนที่พึ่งใหกับผูใตบังคับบัญชาได
มีความยุติธรรมใหแกทุกฝาย
มีทักษะการเลือกใชคน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.755
0.708
0.701
0.700
0.655
0.569
0.553
= 10.409
= 8.007
= 34.434

จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ จํานวน 7 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.553 - 0.755 มีคาความแปรปรวนของ
องคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 10.409 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 8.007 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent) เทากับ 34.434 และ
เมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปรกับองคประกอบอื่นๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับที่ 3 ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 3 นีว้ า “ประสิทธิภาพการบริหารงาน”
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ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 4
อันดับ ตัวแปร
1
2
3
4
5
6

2
3
1
7
4
15

ขอความ
สามารถแนะใหผูใตบังคับบัญชารวมมือปฏิบัติงาน
สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
มีความสามารถและทักษะในการบริหาร
มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
มีภาวะผูนําสูง
มีทักษะในการแกไขปญหา
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.752
0.752
0.676
0.619
0.603
0.563
= 9.326
= 7.174
= 41.608

จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ จํานวน 6 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.563 - 0.752 มีคาความแปรปรวนของ
องคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 9.326 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 7.174 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent) เทากับ 41.608 และ
เมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปรกับองคประกอบอื่นๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับที่ 4 ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 4 นี้วา “ภาวะผูนําของผูบริหาร”
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ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 5
อันดับ ตัวแปร
1
2
3

44
75
37

4

24

5

22

ขอความ
มีการใชใหบุคคลอื่นทําบางสิ่งบางอยางเพื่อใหตนบรรลุเปาหมาย
การใชอํานาจบังคับของผูบริหารสงผลทางลบตอประสิทธิผลของงาน
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถใหคุณใหโทษแกบุคคล
อื่น
มีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
เปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลายเหนือบุคคลอื่น
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.710
0.650
0.627
0.588
0.578
= 5.430
= 4.177
= 45.785

จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ จํานวน 5 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.578 - 0.710 มีคาความแปรปรวนของ
องคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 5.430 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 4.177 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent) เทากับ 45.785 และ
เมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปรกับองคประกอบอื่นๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับที่ 5 ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 5 นี้วา “ผลประโยชนภายในองคกร”

185
ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 6
อันดับ ตัวแปร
1
2
3

18
19
20

ขอความ
มีทักษะทางเทคนิคชํานาญเฉพาะดาน
มีความสามารถเหนือบุคคลอื่น
มีความสามารถทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ

0.725
0.711
0.561
= 5.073
= 3.902
= 49.687

จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบที่ 6 มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ จํานวน 3 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรอยูระหวาง 0.561 - 0.725 มีคาความแปรปรวนของ
องคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 5.073 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)
เทากับ 3.902 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percent) เทากับ 49.687 และ
เมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปรกับองคประกอบอื่นๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับที่ 6 ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 6 นี้วา “ทักษะความสามารถของผูบริหาร”

186
จากผลการวิเคราะหปจจัยของการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัด
องคประกอบได 6 องคประกอบ สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้

การสงเสริมการมี
สวนรวมใน
ทักษะ
ความสามารถของ

การใชอํานาจ
การบริหารจัดการ
การเมืองใน
โรงเรียน

ผลประโยชน
ภายในองคกร

ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร

แผนภูมิที่ 5 องคประกอบการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากแผนภู มิ ที่ 5 สรุ ป ผลการวิเคราะหองคป ระกอบการบริหารจัดการการเมืองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวย 6
ปจจัย คือ 1) การสงเสริมการมีสวนรวมในองคกร 2) การใชอํานาจ 3) ประสิทธิภาพการบริหารงาน
4) ภาวะผูนําของผูบริหาร 5) ผลประโยชนภายในองคกร และ6) ทักษะความสามารถของผูบริหาร

187
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เมื่อไดผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนที่
เรี ย บร อ ยแล ว ขั้ น ตอนต อ มา ผู วิ จั ย ได ส รุ ป ตั ว แปรอธิ บ ายองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในแต ล ะ
องคประกอบ และนํามาสรางเปนแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยจัดใหมีการสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดาน
บริ หารได ร วมแสดงความคิ ด เห็ นเกี่ย วกั บ แนวทางในการบริ หารจั ด การการเมื อ งในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ซึ่งผลจากการสนทนากลุมสามารถสรุปแยกเปนประเด็นที่สําคัญได ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ดานการสงเสริมการมีสวนรวมในองคกร
1. บริ หารงานโดยมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับ ความตอ งการและตรงตามหนา ที่ ใ หกั บ
ผูใตบังคับบัญชา
1. มอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความตองการ ความถนัดของบุคคล
2. จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติความรูความสามารถใหตรงกับสายงานในหนาที่
3. พัฒนาความรูสึกรับผิดชอบในหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา
4. เขาใจตอการทํางานและวัตถุประสงครวมกันของบุคคลในองคกร
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนระยะ
2. มีการรวมมือทํางานกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. มีการรวมมือทํางานกับบุคคลอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
2. จูงใจใหเกิดการสรางกระบวนการความคิดใหเกิดในทุกกลุมงาน
3. สรางศรัทธาความเชื่อมั่นตอตนเองและกลุม
3. มีการบริหารจัดการคนใหทําหนาที่ไปในทิศทางเดียวกัน
1. จัดทําแผนบุคลากรขึ้น เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ
2. บริหารจัดสรรบุคคลใหทําหนาที่ไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายขององคกร
3. ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับความสามารถและทักษะของการบริหารงานบุคคล
4. จัดหาบุคลากรประจําตําแหนงที่ขาดแคลนอยางเรงดวน
5. สนับสนุนใหมีการฝกอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากรแตละคนในองคกร
6. เปดโอกาสใหบุคลากรมีความกาวหนาทางดานสายงานตนเอง
4. สรางความพึงพอใจใหกับผูใตบังคับบัญชา
1. สรางความพึงพอใจใหกับผูใตบังคับบัญชาในองคกร
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2. ระดมความคิดของผูที่มีสวนเกี่ยวของในองคกรเพื่อสรางความรวมมือในการทํางาน
3. ปรับปรุงบุคลิกภาพใหมีลักษณะดึงดูดสวนบุคคล
4. พยายามปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชาทุกระดับนําไปปฏิบัติอยางถูกตองและตอเนื่อง
5. มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม
1. มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม
2. กําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญของการระดมทรัพยากร
3. จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
6. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธไดชัดเจน
1. จัดทํายุทธศาสตรสําหรับการบริหารจัดการองคกร
2. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธไดชัดเจน
3. กําหนด วิธีการ แนวทางในการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ขององคกร
4. สื่อสารถายทอดแผนปฏิบัติการใหผูใตบังคับบัญชาทุกฝายไดนําไปปฏิบัติ
7. มีการศึกษาที่มาของการเกิดการเมืองในองคกร ประเภทอํานาจ และผลประโยชนในองคกร
1. ศึกษาขอมูล วิเคราะหสภาพแวดลอมเบื้องตน (SWOT) ในการวางแผนเชิงกลยุทธ
2. ศึกษาที่มาของการเกิดการเมืองในองคกร อํานาจ และผลประโยชนในองคกร
3. จัดสรรทรัพยากรดานการเงินและดานอื่นๆ พรอมใชสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
4. สนับสนุนใหระดับผูบริหาร ผูใตบังคับบัญชา และผูมีสวนเกี่ยวของภายในองคกร
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
8. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม
1. กําหนดนโยบายเพื่อสรางการมีสวนรวมของบุคคลในองคกร
2. เรียนรูการทํางานเปนกลุมวามีขั้นตอนอยางไร
3. สรางขายงานที่มีการพึ่งพาตอกันทั้งเพื่อนรวม ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา
4. เปดใจกวางยอมรับความคิดเห็นของทุกภาคสวน
9. มีการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีจํากัด
1. กําหนดเปาหมายของการระดมทรัพยากรใหชัดเจน
2. มีการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีจํากัด
10. ผูใตบังคับบัญชาไดรับขอมูลการจัดการที่เหมาะสมจากผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
1. ใหผูใตบังคับบัญชาไดรับขอมูลการจัดการที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
2. สนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเปนแบบอยางได
3. จัดใหมีการรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ภายในองคกร
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11. การบริหารแบบมีสวนรวมชวยสรางบรรยากาศการทํางานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
1. สรางบรรยากาศการทํางานในองคกรแบบมีสวนรวม
2. สรางแรงกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
3. ลดและขจัดความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชาที่ขัดแยงกับเปาหมายขององคกร
4. เปดโอกาสใหทุกคนในองคกรไดแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ
12. มีการกระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม
1. จัดทํายุทธศาสตรที่ชัดเจนในการสรางการมีสวนรวม
2. กระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม
3. วางแผนไวลวงหนาโดยมีระยะเวลา
4. สงเสริมผูใตบังคับบัญชาไดมีการเรียนรูในกิจกรรมของตนหรือหนาที่ของตนเอง
อยางตอเนื่อง
13. มีจริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบในการทํางานกับบุคคลอื่น
1. สรางความกลาตอการแสดงออกของผูใตบังคับบัญชา
2. หาแนวคิดและวิธีการในการทําสิ่งตางๆ ใหดีขึ้นเสมอตลอดเวลา
3. เขาใจตอนโยบายและวัตถุประสงครวมกันของบุคคลในองคกร
4. สรางจริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบในการทํางานอยางมีสวนรวมในองคกร
14. มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ
1. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนของการทําโครงการ
2. รวมพัฒนาแผนการดําเนินงานขององคกรเปนระยะ
3. จัดทําแผนปฏิบัติการที่สําคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. สรางแรงจูงใจกระตุนใหทุกฝายปฏิบัติงานแผนกลยุทธที่วางไว
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจากแผนกลยุทธเปนระยะๆ
15. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเขามาเพื่อพัฒนาองคกร
1. จัดการระดมทรัพยากรจากภายนอกเขามาพัฒนาองคกร
2. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับชุมชนและผูมีสวนไดเสีย
3. สนับสนุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในทุกกิจกรรมขององคกร
16. คานิยมของผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารมีผลตอการบริหารองคกร
1. คัดเลือกคานิยมแบบมีสวนรวมที่ผูอยูในองคกรเขาใจไดอยางงาย และเหมาะกับการ
นําไปปรับใชในการทํางานได
2. อธิบายใหผูใตบังคับบัญชาทุกฝายเขาใจถึงขอดีของคานิยมแบบมีสวนรวม
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3. ใชโอกาสในการประชุมทุกครั้งพูดถึงคานิยมรวมกอนเขาเนื้อหาการประชุม
4. ผูบริหารทําตัวใหเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามคานิยมรวม ใหผูใตบังคับบัญชา
เห็นเปนตัวอยางเสมอๆ
องคประกอบที่ 2 ดานการใชอํานาจ
1. ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน
1. หลีกเลี่ยงการใชอํานาจโดยไมจําเปน
2. พึงเขาใจเสมอวาทุกฝายในองคกรตองการอํานาจ
2. แสวงหาทรัพยากรตามความตองการของตนหรือกลุม
1. มีความซื่อสัตยและจริงใจกับผูอื่น
2. คํานึงถึงเสมอวาภายในองคกร มีการรวมกลุมตางๆ เขาไวดวยกัน ยอมมีเรื่องของ
อํานาจและความขัดแยงเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไมได
3. การเมืองสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอกสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ
1. แสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองคกรอยางเหมาะสม
2. วิเคราะหสถานการณการเมือง สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอกที่จะสงผล
กระทบตอการบริหารภายในองคกร
3. เปดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายชองทาง เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เพื่อให
ไดขอมูลขาวสารที่รวดเร็วขึ้น
4. อํานาจการใหรางวัลสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
1. ผูนําตองไววางใจผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา
5. การเปลี่ยนแปลงของผูนําองคกรมีความไมแนนอน
1. วางแผนการบริหารความเสี่ยงสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอน
2. หาโอกาสเขารวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ เชน การสัมมนา การประชุม เพื่อใหมี
โอกาสรับทราบขอมูลนวัตกรรมใหมๆมากขึ้น
3. โนมนาวบุคลากรภายในองคกรใหยอมรับและเห็นถึงความจําเปนที่ตองมีการ
เปลี่ยนแปลง
6. ความสมดุลระหวางอํานาจตามกฎหมายกับอํานาจเชี่ยวชาญมีผลตอประสิทธิภาพของงาน
1. ติดตามสถานการณภายนอกใหทันกับการพัฒนางานภายในองคการ
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2. ดําเนินการใชอํานาจเพื่อในการรักษาระเบียบวินัยอยางสม่ําเสมอและเปนแบบอยาง
เดียวกัน
7. อํานาจอางอิงสงผลใหบุคคลมีความเชื่อถือ ศรัทธา ดวยความจงรักภักดี
1. ปฏิบัติตนเหมือนกับที่ตองการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
2. สรางความเชื่อมั่นและกลาตัดสินใจ
8. แสวงหาอํานาจและใชอํานาจเพื่อปองกันผลประโยชนสวนตัว
1. ผูบริหารตองปกปองผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชาและองคกร
9. การใชอํานาจบังคับมีผลทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความไมพึงพอใจ ตอตาน และหลบเลี่ยงงาน
1. ใหพนักงานไดทราบกฎและการลงโทษจากการละเมิด เพื่อปองกันการละเมิด
ขอบังคับ
2. แสดงความเขาใจในสถานการณที่รับผิดชอบอยางมั่นใจ
10. สงเสริมสนับสนุนฝายการเมืองที่ใหการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูตามภารกิจขององคกร
1. เขาใจเปาหมายขององคกรที่ชัดเจน
2. ผูใตบังคับบัญชาเขาใจถึงการทํางานรวมกันเปนทีม
3. วางแผนยุทธศาสตรการบริหารองคกรในระยะยาว
11. สภาพแวดลอมขององคกรขาดความมั่นคง ไมแนนอน
1. วิเคราะหสภาพแวดลอมของภายในองคกรอยางาละเอียด
2. กระตุนใหบุคลากรภายในองคกรมีความตื่นตัวตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
3. จัดฝกอบรมทักษะการทํางานของบุคลากรใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
4. สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชารับนวัตกรรมใหมๆ ที่มีความสอดคลองกับการ
พัฒนาองคกร
12. มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง
1. การใชบทลงโทษตองมีคําเตือนกอนการลงโทษ
13. ควบคุมกํากับติดตามพฤติกรรมการใหขาวกับองคกรภายนอก
1. วางแผนสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับบุคคลากรภายในองคกร และ
ผูเกี่ยวของ
2. ควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามขอตกลงและกฎระเบียบขององคกรอยาง
เครงครัด
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14. อํานาจของผูบริหารเปนอํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการบังคับ
1. สั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยคําสั่งที่สุภาพ จริงใจ และชัดเจน
2. การออกคําสั่งตองมีความถูกตองเหมาะสมและชอบธรรมตอสถานการณ
15. เขาหาผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเพื่อขอคําปรึกษา ความคิดเห็น และหาทางออกรวมกัน
1. ปรับปรุงกลยุทธขององคกรอยางตอเนื่อง
2. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนรอบขาง และผูมีสวนไดเสีย เชน ครู นักเรียน
ผูปกครอง และสมาคมศิษยเกา
16. ความสามารถในการจูงใจของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูใตบังคับบัญชา
1. สรางแรงจูงใจที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา
2. ปรับทัศนคติการทํางานของบุคลากรในองคกรใหมองไปในทิศทางเดียวกัน
3. พัฒนาความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา
องคประกอบที่ 3 ดานประสิทธิภาพการบริหารงาน
1. จัดสรรผูใตบังคับบัญชาไดเหมาะสมกับงาน
1. จัดสรรงานใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชา
2. พิจารณาเลือกจากงานที่เคยทําหรือเคยมีประสบการณ
3. เลือกคนที่เขาใจงานเขาทํางานในตําแหนงที่เหมาะสม
4. จัดทําแผนกําลังคนสํารอง เพื่อเตรียมความพรอม
2. มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง
1. ใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง
2. กระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม
3. สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความรูใหมๆ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
4. รวมรับผิดชอบแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา
3. ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมเที่ยงธรรมโปรงใส
1. บริหารงานดวยความยุติธรรม โปรงใส และใหความเสมอภาคกับทุกคน
2. คอยรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ
3. กลาตัดสินใจโดยใชมาตรฐานเดียวกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน
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4. บริหารดวยความจริงใจ โดยไมใชอารมณมามีสวนในการตัดสินใจ
4. มีศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ
1. ใชศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ
2. สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจและสามารถแสดงความ
คิดเห็นได
3. รับฟงสิ่งที่คนอื่นคิด โดยสอบถามขอมูลรอบดานจากหัวหนางาน หรือเพื่อน
รวมงาน
5. คอยกระตุนและเปนที่พึ่งใหกับผูใตบังคับบัญชาได
1. คอยกระตุนใหกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
2. สนับสนุนทรัพยากรใหเพียงพอตอการบริหารองคกร
3. เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนาตนเอง
4. เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดกาวหนาในสายอาชีพ
6. มีความยุติธรรมใหแกทุกฝาย
1. เปนคนมีเหตุผลในการบริหารองคกร
2. รูจักแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องงานออกจากกัน
3. ไมแบงพรรค แบงพวก วางตัวเปนกลาง ใหความยุติธรรมกับทุกฝายเทากัน
4. ฝกฝนตนใหรูจักใจแข็ง เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว
7. มีทักษะการเลือกใชคน
1. ปรับวิธีการทํางาน โดยการกระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชา
2. เขาใจคนกอนใชคน มองคนจากจุดแข็งที่มี
3. เลือกคนจากลักษณะนิสัยใหเหมาะกับประเภทงาน
4. เลือกคนที่เปนที่ยอมรับเขามารวมงาน เพื่อทํางานไดอยางราบรื่น
องคประกอบที่ 4 ดานภาวะผูนําของผูบริหาร
1. สามารถแนะใหผูใตบังคับบัญชารวมมือปฏิบัติงาน
1. ชี้แนะใหผูใตบังคับบัญชารวมมือปฏิบัติงานที่กําหนดไว
2. มอบหมายงานใหตรงกับเปาหมายขององคกร
3. ตรวจสอบติดตามงานอยางตอเนื่องเปนระยะ
4. สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคับบัญชา
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5. สรางระบบการบริหารในปจจุบัน ใหตรงกับความเปนจริงที่ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือรายละเอียดในการทํางาน ควรแจงให
ผูใตบังคับบัญชาทราบอยางทันเวลา
2. สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
1. บริหารงานอยางเปนระบบ
2. มีการวางแผนงานไดตรงเปาหมายขององคกร
3. กําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานใหสอดคลองกับองคกร
4. แกไขปญหาไดเหมาะสม
5. ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานบอยเกินไป
3. มีความสามารถและทักษะในการบริหาร
1. พัฒนาความสามารถและทักษะในการบริหาร
2. สรางทิศทางการทํางานใหชัดเจน
3. กําหนดวิสัยทัศน และสรางกลยุทธ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จําเปน
4. รวบรวมบุคคลใหเปนเครือขาย เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายองคกร
4. มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
1. พูดชื่นชมงานที่สําเร็จแลวหรืออาจเสร็จแคบางสวนกับผูใตบังคับบัญชา
2. เรียกพูดคุยผูใตบังคับบัญชาที่มีปญหา เพื่อถามถึงปญหาและรวมกันแกไข
3. พัฒนาเสนทางอาชีพของผูใตบังคับบัญชา เชน เลื่อนขั้นจากการวัดผลการทํางาน
4. ชี้แจงใหชัดเจนถึงความคาดหมายที่ตองการในการปฏิบัติงานแตละอยาง
5. แบงงานใหผูใตบังคับบัญชาแตละคนทํา โดยมีเนื้องานที่หลากหลาย ไมซ้ําซากจําเจ
6. แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวางานที่ทํากอประโยชนตอองคกรมากแคไหน
7. ชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาสิ่งที่ทํามีความหมายมากเพียงใดตอองคกร
8. ติชมหรือชี้แนะการทํางานของผูใตบังคับบัญชาไมวาจะดานบวกหรือดานลบ
9. ใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชาในการรับผิดชอบงานที่เขาทํา
10. เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดประสบความสําเร็จในสายงานที่ทํา
11. สรางความลึกซึ้งของงานดวยการพัฒนาความสามารถที่แตละคนทํา ดวยการสงไป
ฝกอบรมความรูเพิ่มเติม
5. มีภาวะผูนําสูง
1. มีความกลาตัดสินใจ หรือตัดสินใจอยางเด็ดขาด
2. แสดงความรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้นของทีม
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3. เปนผูที่พูดจริง ทําจริง จิตใจมั่นคง
4. มีการสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกันในงานที่ตองทํา ภายในองคกร
5. สรางความรวมมือ ใชการโนมนาวใหเกิดการทํางานเปนทีม
6. มีทักษะในการแกไขปญหา
1. มีทักษะในการแกไขปญหา
2. กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็นเพื่อปกปองผูใตบังคับบัญชาในเรื่องตางๆ
3. เปนที่พึ่งพิง เวลาที่เกิดปญหาระหวางปฏิบัติงาน
4. ใชการจูงใจและกระตุนจุดประกายใหผูใตบังคับบัญชาเกิดพลังที่จะฝาฟนอุปสรรค
ที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง
0

0

0

องคประกอบที่ 5 ดานผลประโยชนภายในองคกร
1. มีการใชใหบุคคลอื่นทําบางสิ่งบางอยางเพื่อใหตนบรรลุเปาหมาย
1. แสวงหาอํานาจโดยตรง ดวยการผูกมิตรกับผูมีอํานาจ
2. ใหความชวยเหลืองานตางๆ ของผูมีอํานาจ เพื่อสรางความสนิทสนม
3. เชื้อเชิญผูมีอํานาจเขารวมกิจกรรมที่สําคัญของสถานศึกษา
4. สรางสัมพันธภาพกับบุคคลและเครือขายภายนอก เพื่อหวังผลดานความรวมมือ
5. เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีเปนที่ยอมรับของฝายตางๆ จากภายนอกมารวมงาน
6. สงบัตรอวยพรถึงบุคคลสําคัญในโอกาสวันสําคัญตางๆ
7. หาโอกาสที่จะไดรับการยกยองสวนบุคคล โดยการติดตอกับบุคคลสําคัญ
2. การใชอํานาจบังคับของผูบริหารสงผลทางลบตอประสิทธิผลของงาน
1. มีการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด
2. ประสานงานรวมกับชุมชนและองคการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางความสัมพันธ
3. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถใหคุณใหโทษแกบุคคลอื่น
1. ใหผูใตบังคับบัญชาไดทราบกฎและการลงโทษจากการละเมิดกฎระเบียบ
2. เพิ่มบทบาทในการรับผิดชอบดานขอมูลที่ผานหนวยงานภายนอก
3. ขยายเครือขายการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น
4. เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการสําคัญขององคกร
5. สรางโอกาสใหกลายเปนผูประสานงาน เปนผูตรวจสอบหรือประเมินกิจกรรม เปน
ที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอก
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6. แสดงความรับผิดชอบและเอาใจใสงานตอเหตุการณหรือปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาอยางทันที
7. ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาดานการเชิญที่ปรึกษาจากขางนอกมาใหคําแนะนํา
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนระยะ
4. มีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลง
1. มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสไดสรางผลงานตามโอกาสอันควร
2. ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารที่เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติ
ตางๆ ของหนวยงานระดับนโยบายหรือตนสังกัด
5. เปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลายเหนือบุคคลอื่น
1. จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรภายในสถานศึกษา
2. รวมกันวางแผน กําหนดกฎระเบียบในการใชทรัพยากรอยางเหมะสม
3. จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะเขาดูแลเรื่องทรัพยากรภายในองคกร
4. แบงภาระหนาที่ใหตรงตามความรูความสามารถของบุคลากรภายในองคกร
5. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร เพื่อการตรวจสอบ
6. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม
7. มีการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด
8. จัดตั้งคณะกรรมการหรือหนวยงานเฉพาะเรื่องเพื่อทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหพัฒนา
9. จัดใหมีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ทั้งในเรื่อง การวางแผนงบประมาณ การ
คํานวณตนทุนกิจกรรม การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบภาย
10. มีระบบตรวจสอบที่มีความโปรงใส
11. จัดตั้งระบบ MIS ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
12. สนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม ทั้ง คน วัสดุ หรือสิ่งอื่นๆ
13. สรางระบบการบริหารการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 6 ดานทักษะความสามารถของผูบริหาร
1. มีทักษะทางเทคนิคชํานาญเฉพาะดาน
1. สามารถนําเสนอสิ่งที่ตนรูหรือตนคิดตอหนาผูอื่นไดอยางมั่นใจ
2. สามารถเจรจาตอรองเพื่อผลประโยชนขององคกร
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3. สามารถประยุกตใชทฤษฎีการบริหารตางๆ เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ฝกฝนความสามารถดานเทคนิคเฉพาะทางใหเกิดความเชี่ยวชาญ
5. เชิญวิทยากรมมาใหความรูเกี่ยวกับทักษะเทคนิคงานเฉพาะทาง
6. จัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนา เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะดาน
2. มีความสามารถเหนือบุคคลอื่น
1. เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเติบโต กาวหนาในสายอาชีพ
2. สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความรูใหมๆ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
3. ประสานความเขาใจกับทุกฝายในองคกร
4. มีศิลปะในการครองใจคน พูดจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหเต็มใจรวมมือทํางาน
5. หาวิธีการประสานประโยชนใหเกิดกับองคกร
6. บริหารความขัดแยงระหวางบุคคลภายในองคกรไดดี
7. รูจักอดทนอดกลั้นทั้งทางอารมณและจิตใจ
3. มีความสามารถทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
1. มีความคิดสรางสรรคใหเกิดสิ่งที่เปนไปได
2. สามารถจัดระบบความคิดใหเชื่อมโยงถึงภาพรวมขององคกร
3. รูจักวิเคราะหสถานการณตางๆ ไดชัดเจน
4. สามารถคิดแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สรางวิสัยทัศนไดแมนยํา และกวางไกล
6. สามารถหาทางปองกันปญหาดวยการคิดหาวิธีการแกไข
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การการเมื อ งในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค เพื่อทราบ 1) ปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2)
แนวทางในการบริ ห ารจั ด การการเมื อ งในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา โดยผู วิ จั ย ได กํ า หนดวิ ธี ก าร
ดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหปจจัยทางการบริหารจัดการ
การเมื องในโรงเรียนมัธยมศึกษา และกํา หนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการศึ กษาขอมูล จาก
เอกสาร งานวิจัยตา งๆ รวมถึ งการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัย ในการ
บริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา และขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางในการบริหารจัดการ
การเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42
เขต จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 2,361 โรงเรี ย น มีก ารกํา หนดขนาดตัวอยา งโดยใช ตารางของยามาเน (Taro
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 90 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 โรงเรียน และใชวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยในแตละโรงเรียนที่เปนกลุม
ตั วอย าง จะประกอบด วย ผู ให ข อมู ลโรงเรี ยนละ 4 คน ได แก ผู อํ านวยการโรงเรี ยน 1 คน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 400 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย 1) แบบสั ม ภาษณ กึ่ ง โครงสร า ง (semistructure interview) 2) แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) สําหรับการเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการหาความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) และ
การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ
0.965 และ 3) แบบสอบถามปลายเปด (open-ended questions) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
หาแนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ประกอบด ว ย สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive
statistics) ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: EFA) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นการบริหารจัดการการเมืองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ ดังตอไปนี้
1. ปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีขอตกลงเบื้องตน
ในการกําหนดเลือกองคประกอบ คือ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป มี
คาไอเก็น (eigenvalues) มากกวา 1.00 และมีตัวแปรในแตละองคประกอบจํานวนตั้งแต 3 ตัวแปร
ขึ้นไป ทําใหไดองคประกอบสําหรับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 6 องคประกอบ 53 ตัวแปร ไดแก 1) การ
สงเสริมการมีสวนรวมในองคกร มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 16 ตัวแปร 2) การใชอํานาจ มีตัว
แปรอธิบายองคประกอบ 16 ตัวแปร 3) ประสิทธิภาพการบริหารงาน มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ
7 ตัวแปร 4) ภาวะผูนําของผูบริหาร มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 6 ตัวแปร 5) ผลประโยชนภายใน
องคกร มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 5 ตัวแปร และ 6) ทักษะความสามารถของผูบริหาร มีตัวแปร
อธิบายองคประกอบ 3 ตัวแปร ดังนั้น ปจจัยในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จึงเปนพหุองคประกอบที่มีหลายปจจัย
2. แนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสนทนา
กลุม (focus group discussion) ระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ รวบรวมแนวทางไดทั้งหมด 210
แนวทาง จําแนกเปนรายองคประกอบ ดังนี้ 1) การสงเสริมการมีสวนรวมในองคกร 62 แนวทาง
2) การใชอํานาจ 35 แนวทาง 3) ประสิทธิภาพการบริหารงาน 27 แนวทาง 4) ภาวะผูนําของผูบริหาร
35 แนวทาง 5) ผลประโยชนภายในองคกร 32 แนวทาง และ 6) ทักษะความสามารถของผูบริหาร
19 แนวทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การสงเสริมการมีสวนรวมในองคกร มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องคประกอบ 16 ตัวแปร โดยมีแนวทางในการบริหารที่ทําใหองคประกอบประสบความสําเร็จ
จํานวน 62 แนวทาง
องคประกอบที่ 2 การใชอํานาจ มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 16 ตัวแปร
โดยมีแนวทางในการบริหารที่ทําใหองคประกอบประสบความสําเร็จ จํานวน 35 แนวทาง
องค ป ระกอบที่ 3 ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน มี จํ า นวนตั ว แปรที่ อ ธิ บ าย
องคประกอบ 7 ตั วแปร โดยมีแนวทางในการบริหารที่ทํา ใหองคประกอบประสบความสํา เร็ จ
จํานวน 27 แนวทาง
องคประกอบที่ 4 ภาวะผูนําของผูบริหาร มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 6
ตัวแปร โดยมีแนวทางในการบริหารที่ทําใหองคประกอบประสบความสําเร็จ จํานวน 35 แนวทาง
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องค ป ระกอบที่ 5 ผลประโยชน ภ ายในองค ก ร มี จํ า นวนตั ว แปรที่ อ ธิ บ าย
องคประกอบ 5 ตั วแปร โดยมีแนวทางในการบริหารที่ทํา ใหองคประกอบประสบความสํา เร็ จ
จํานวน 32 แนวทาง
องค ป ระกอบที่ 6 ทัก ษะความสามารถของผูบริหาร มีจํา นวนตัวแปรที่ อธิบ าย
องคประกอบ 3 ตั วแปร โดยมีแนวทางในการบริหารที่ทํา ใหองคประกอบประสบความสํา เร็ จ
จํานวน 19 แนวทาง
ดังนั้น แนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมใน
แตละปจจัยจึงมีหลายแนวทางเปนพหุวิธี
การอภิปรายผล
จากขอคนพบของการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สามารถนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้
1. ป จ จั ย ในการบริ ห ารจั ด การการเมื อ งในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ ไ ด จ ากผลการ
วิเคราะหขอมูลมี 6 องคประกอบ ไดแก 1) การสงเสริมการมีสวนรวมในองคกร มีตัวแปรอธิบาย
องคประกอบ 16 ตัวแปร 2) การใชอํานาจ มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 16 ตัวแปร 3)ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 7 ตัวแปร 4) ภาวะผูนําของผูบริหาร มีตัวแปรอธิบาย
องคประกอบ 6 ตัวแปร 5) ผลประโยชนภายในองคกร มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 5 ตัวแปร และ
6) ทักษะความสามารถของผูบริหาร มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ 3 ตัวแปร ทั้งนี้เปนเพราะในการ
บริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาแตละโรงเรียนจําเปนตองอาศัยการบริหารงานแบบมี
ส ว นร ว ม โดยผู บ ริ ห ารต อ งมี ก ารใช อํ า นาจเป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงานโรงเรี ย น เป น ผู ที่
ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม มีทักษะความรูความสามารถ เปนผูสงเสริมใหคําปรึกษาแนะนําที่
ถูกตองใหกับผูใตบังคับบัญชาได รวมถึงการจัดสรรผูใตบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับงาน จนสราง
ความพึงพอใจใหกับผูใตบังคับบัญชา จนเกิดเปนความรวมมือในการปฏิบัติงานภายในองคกร ทํา
ใหผลการทํางานออกมามีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายขององคกร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของสมบู ร ณ นนท ส กุ ล เรื่ อ งรู ป แบบการบริห ารการเปลี่ย นแปลงอย า งมีแผนของผูบ ริ หารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบวา ปจจัยของการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 องคประกอบ คือ 1. การกําหนดวิสัยทัศนขององคกร การจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียน และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สรางบรรยากาศที่
เหมาะสม สํารวจวินิจฉัยปญหาขององคกร วางแผนการเปลี่ยนแปลง เลือกใชกลยุทธและกลวิธี การ
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ปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง ประเมินและติดตามผล 3. บทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เปนศูนยกลาง
มองการณไกล ครองใจคน พัฒนาตนเองเปนทั้งผูใหและผูรับ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และกลา
เผชิญปญหา 4. หนาที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ ทําใหผูรวมงานสนใจตอวัตถุประสงคขององคกร ทํา
ให ก ารติ ด ต อ สื่ อสารในองค ก รชั ด แจง รั ก ษาขวัญ และกํ า ลัง ใจของผูร ว มงาน ทํ า ให ผู ร วมงาน
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติง าน 5. กลยุทธที่ใ ชในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีแผน ไดแก กลยุทธแบบมีเหตุผล กลยุทธการใหเห็นคุณคาและใหการศึกษา กล
ยุทธการใชภาวะผูนํา และกลยุทธการทํางานเปนทีม 6. กลวิธีการเปลี่ยนแปลง ไดแก จัดลําดับชั้น
บังคับบัญชา ภาวะผูนํา การมีสวนรวม การติดตอสื่อสาร ความสัมพันธภายนอก การยอมรับของ
สังคม การศึกษาและฝกอบรม ใหคําปรึกษา และใชบุคลิกภาพประทับใจ 7. การลดการตอตานการ
เปลี่ยนแปลงดวยการสรางหลักประกันวาจะไมเกิดความสูญเสีย ใหการศึกษาและการติดตอสื่อสาร
การมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง การรักษาประเพณีที่จําเปนเอาไว การเปลี่ยนแปลงเฉพาะสิ่งที่
จําเปน การใหรางวัลตอบแทน การเจรจาตอรอง การใหคําปรึกษา การสรางความนาเชื่อถือ และการ
วิ เ คราะห ร ายบุ ค คล และ 8. ป จ จั ย สนั บ สนุ น ให ก ารเปลี่ ย นแปลงสํ า เร็ จ ได แ ก พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ ครู บุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ สงเสริมการทํางานเปนทีม ยึด
แนวทางประชาธิ ปไตย การบริ หารองคก รที่ทันสมัย มีคุณธรรมและจริย ธรรม มีทักษะในการ
ประสานงาน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สรางทีมผูนําการเปลี่ยนแปลง สรางแนวคิดที่จะดึงภาวะ
แวดล อ มมาเสริ ม การพั ฒ นา ทํ า การเปลี่ ย นแปลงอย า งต อ เนื่ อ งและรั ก ษาให ค งอยู และสร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับงานวิจัยของวัลลภ สุภิสิงห ที่ศึกษาเรื่อง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดใหญเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พบวา รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจจะตองมีลักษณะผสมผสานกันของรูปแบบเปน
ทางการกับรูปแบบเพื่อนรวมงานจึงจะทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได โดย
สภาพที่ ค วรจะเป น ในการบริ ห ารทั้ ง 4 ฝ า ยควรมีลั ก ษณะดั ง นี้ 1) ด า นวิ ช าการ ควรมี ส ภาพที่
ผูบริหารเปนผูนําทางดานวิชาการ มีการจัดโครงสรางองคการที่ชัดเจนเปนไปในรูปแบบโรงเรียน
นิติบุคคลที่มุงกระจายอํานาจ และตองมีรูปแบบเพื่อนรวมงานที่ทุกฝายทํางานรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอก มีการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวของ ภาวะผูนํา
ของผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ ตองรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ 2) ดานงบประมาณ
ควรมีสภาพใหผูบริหารบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมที่เปนกระบวนการ
กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่องคการคาดหวังไว 3) ดานการบริหารงาน
บุคคล ที่มีการกําหนดจุดมุงหมาย การจัดโครงสราง ภาวะผูนํา ใหทุกคนยึดถือกฎ ระเบียบ แบบ
แผนทางราชการ ปฏิบัติตนอยูในกรอบที่กําหนด และตองทํางานรวมกันกับคนในชุมชน มีรูปแบบ
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เพื่อนรวมงานที่ใชหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจึงจะเกิดประสิทธิผล และ4) ดานการ
บริหารทั่ วไป ที่ ควรมีส ภาพให กระจายอํานาจการบริหารจัดการดา นวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุ ค คล และการบริ หารทั่วไปไปยัง สถานศึก ษาโดยตรง โดยผู บ ริ หารโรงเรี ย นต อ ง
รับผิดชอบดวยตนเองทั้งหมด และตองมีรูปแบบเพื่อนรวมงานที่ครูผูสอนตองมีการทํางานรวมกัน
ทั้ ง ภายในและภายนอก มี ก ารอบรม ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน ภาวะผู นํ า
ผูบริหารตองเปนนักประสานที่ดี ตองรวมมือ รวมใจ จริงใจ และไมแปลกแยกจากชุมชน และเมื่อ
พิจารณาทีละองคประกอบสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1.1 องค ป ระกอบที่ 1 คือ การสง เสริม การมี สวนร วมในองค ก ร เป นป จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญมากที่สุดสําหรับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีตัวแปรที่
อธิบายองคประกอบ 16 ตัวแปร ทั้งนี้เพราะ พื้นฐานของการบริหารการเมืองในองคกรใหประสบ
ความสําเร็จตองเกิดจากการการที่บุคคลในองคกรไดรวมกันเพื่อจัดการงานใหบรรลุเปาหมายที่
ตองการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมชวย
สรางบรรยากาศในการทํางาน รวมถึงการกระจายอํานาจใหบุคลากรปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมใน
การตั ด สิ น ใจ จั ด สรรบุ ค ลากรให เ หมาะสมกั บ งาน ระดมทรั พ ยากรจากภายนอกเข า มาใน
สถานศึกษา วางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของแคมแบลล (Camball) ที่ทําการศึกษาเรื่องการศึกษาการใชรูปแบบอํานาจเพื่อการพัฒนา
องคกรในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในเมืองออนทาริโอประเทศแคนาดา แนวคิดในการวิจัยนี้อยูบน
พื้ น ฐานการใช อํ า นาจ 2 แบบ คื อ การใช อํ า นาจแบบยึ ด หลั ก หน า ที่ เ ป น หลั ก (functionalist
paradigm) ซึ่งเนนการควบคุมทรัพยากรที่จํากัดในสถานการณที่ไมปกติ และการใชอํานาจแบบรวม
ตัดสิ นใจ (interpretive paradigm) ซึ่ง เนนการตัดสินใจรวมกัน พบวา ผูบริหารโรงพยาบาล
บริหารงานแบบยึดหนาที่เปนหลัก รวมอํานาจการตัดสินใจไวที่ผูบริหารฝายเดียว ปราศจากขอมูล
เพียงพอและพยายามปดกั้นชองทางการสื่อสาร โดยผูบริหารหาทางเพิ่มอํานาจใหแกตนเองเพื่อเพิ่ม
มาตรการควบคุมงบประมาณที่จํากัด ใชวิธีสรางสถานการณวิกฤตดานงบประมาณใหเกิดความ
กังวลใจแกผูรวมงานดวยวิธีการตางๆ เชน สรางขาวการขาดทุนที่เกิดขึ้นในปตอไป ปลอยขาวลือวา
จะคัดคนงานออก ลดจํานวนเตียงผูปวยลงหรือสรางเรื่องในภาพลบอื่นๆ ดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของในองคกร ใหมีการใชอํานาจแบบรวมตัดสินใจอันเปนการเปด
โอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและรับรูกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู เนนการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกฝายเกิดความเขาใจ มีความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งไดสงผล
ตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานใหสูงขึ้น ขอคนพบนี้จึงสามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาองคกรได และสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย นุชเนื่อง ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการมีสวนรวม
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พัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคนพบวา องคประกอบการมีสวนรวม
พัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1)
การสงเสริมใหชุมชนรวมพัฒนาโรงเรียน 2) การรับรูและรวมดําเนินการพัฒนาโรงเรียน 3) ความรู
ความสามารถตอหนาที่ 4) ความสามารถในการปฏิบัติตนตอสวนรวม 5) ความสามารถในการเขา
รวมดําเนินงาน 6) ความภาคภูมิใจและความศรัทธา และ 7) ประโยชนตอบแทนที่ควรจะไดรับ
1.2 องคประกอบที่ 2 คือ การใชอํานาจ มีตัวแปรที่อธิบายองคประกอบนี้ 16 ตัว
แปร เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากอันดับ 2 ของการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
รองจากองคประกอบการสงเสริมการมีสวนรวมในองคกร ทั้งนี้ เพราะอํานาจถือเปนเครื่องมืออัน
สําคัญของความเปนผูนําที่สามารถโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาในองคกรปฏิบัติหรือคลอยตามใหการ
ทํางานดําเนินการไปไดอยางลุลวง จนนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของธงชัย สันติวงษ ที่กลาววา การใชอํานาจของผูบริหารถือเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลทําให
การบริหารงานโรงเรียนบรรลุเปาหมายในภารกิจทุกๆ ดาน โดยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการ
จัดการในเรื่องตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติงานไดมากนอย
เพียงใด หรือดวยความเต็มใจเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับตัวผูบริหารที่ใชอํานาจเปนสําคัญ หากผูรวมงาน
หรือผูใตบังคับบัญชามีทาทีในทํานองไมยอมรับหรือตอตานผูบริหาร อํานาจที่มีอยูก็ไมอาจใชให
เกิ ด ผลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได หากผูบ ริห ารใชอํา นาจไม ถูก ตองหรือ ไม เหมาะกั บ บุ ค คลหรื อ
สถานการณ ตลอดจนขาดหลั ก การและเหตุผลที่ดีแลวอาจมีผ ลกระทบตอการบริหารงานของ
โรงเรียนได และสอดคลองกับงานวิจัยของ แพทเชิน (Patchen) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของ
การใชประเภทอํานาจกับการบริหารงานในองคกร ที่ไดขอสรุปที่สําคัญ คือ 1)การใชอํานาจความ
เชี่ ย วชาญของผู บ ริ ห ารที่ มี ค วามสั ม พั นธ ใ นระดั บ สู ง กับ ความเชื่อ ถือ และเป นแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบัง คับบัญชาและมีความสัมพันธโดยตรงกับประสิท ธิผลของงาน 2) การใช
อํา นาจตามกฎหมาย จะได รับ การยอมรับ จากผูใ ตบัง คับ บัญชาในตอนแรก แตเมื่อนานเขา อาจ
กอใหเกิดปญหาตางๆ เชน การยอมตามอํานาจแบบไมเต็มใจ จนกอใหเกิดการตอตานหรือเกิดความ
ขัดแยงเพิ่มขึ้นในองคกร ความไมสอดคลองกับคานิยมในการทํางานสมัยใหม ซึ่งเนนการเขามีสวน
ร ว มในกิ จ กรรมขององค ก ร และหากขาดสมดุ ล ระหว า งอํ า นาจตามกฎหมายกั บ อํ า นาจความ
เชี่ยวชาญของผูบังคับบัญชาจะสงผลทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ และนํามาซึ่งความไมมี
ประสิทธิผลของงาน 3) การใชอํานาจอางอิงเปนเรื่องของจิตใจ มีผลทําใหบุคคลเชื่อถือ ศรัทธาอยาง
ไรเหตุผล มีการยอมตามอํานาจดวยความจงรักภักดี และสนับสนุนผูบังคับบัญชาในทุกๆเรื่อง การ
ใชอํานาจประเภทนี้อาจมีผลกระทบตอการทํางานประจํา เพราะจะกลายเปนการเปดโอกาสให
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเล น พรรคเล น พวกได 4) การใช อํ า นาจการให ร างวั ล มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ
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พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา โดยขอจํากัดของอํานาจประเภทนี้ คือ เปนการให
รางวัลที่มีผลในระยะสั้น เมื่อหมดรางวัลก็หมดอํานาจประเภทนี้ไป ผูใตบังคับบัญชาอาจไมเห็น
คุณคาหรือไมยินดีในของรางวัลนั้น และการใหรางวัลเปนความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล
อาจเกิดความไมพอใจหรือไมเห็นดวยก็ได จนนํามาซึ่งความรูสึกไมพึงพอใจผูบังคับบัญชา และ
5) การใชอํานาจการบังคับ มีผลใหเกิดการยอมตามอํานาจแบบชั่วคราว เกิดความเกรงกลัว โกรธ
เคือง ตอตาน ไมพึงพอใจ สงผลทําใหประสิทธิผลของงานต่ํา เพราะบุคคลจะเกิดการหลบเลี่ยงงาน
ไมปฏิบัติตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
1.3 องค ป ระกอบที่ 3 คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน มี ตั ว แปรที่ อ ธิ บ าย
องคประกอบนี้ 7 ตัวแปร เปนปจจัยที่มีความสําคัญสําหรับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ทั้งนี้ เพราะ ประสิทธิภาพการบริหารงานตองอาศัยหลักการสรางระบบการบริหารที่
ผานการวางแผน การวิเคราะหอยางมีขั้นตอน ความรวมมือจากทุกฝาย ความพรอมของทรัพยากร
ตางๆในองคกร รวมถึงลักษณะภาวะความเปนผูนําของผูบริหารที่พรอมจะพัฒนาองคกรใหบรรลุ
ถึงเปาหมายสูงสุดที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเอกวิทย ณ ถลาง ที่วา การบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้นตองประกอบดวย 1) มีการประเมินวัตถุประสงคของหนวยงานอยูเสมอ 2)
ประเมินความตองการควบคูไปกับความสัมพันธของใคร โดยแยกความตองการออกเปน 4 แบบ คือ
ความตองการของผูบังคับบัญชา ความตองการของผูใตบังคับบัญชา ความตองการของประเทศชาติ
โดยสวนรวม และความตองการลับเฉพาะของกลุมผลประโยชน 3) การผูกน้ําใจคนในการทํางาน 4)
การใชสติปญญารวมกันของกลุมผูใตบังคับบัญชา 5) จัดคนใหถูกกับงาน 6) ผูบริหารตองเปนผูมี
ศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ 7) ตองแสดงใหบุคคลทั่วไปเห็นวาผลงานที่ประสบความสําเร็จ
เปนชั ยชนะของส วนรวม ไม ใช ความเกงของผูบริ หารเอง และ 8) ตองมีความเฉียบขาดมั่นคงไม
ออนแอ ขณะเดียวกัน ก็สอดคลองกับงานวิจัยของมุลเดอร และคณะ (Mulder and others) ไดทําการ
วิ จั ย เรื่ อ งอํ า นาจสถานการณ แ ละประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห าร: การศึ ก ษาองค ก ร
ภาคสนาม พบวา ผูบริหารที่มีประสิทธิผลการบริหารสูงจะใชอํานาจโดยตําแหนงหรืออํานาจตาม
กฎหมายในสถานการณ วิก ฤตมากกวาในสถานการณป กติ และใชอํา นาจรวมปรึก ษาหารือใน
สถานการณปกติมากกวาในสถานการณวิกฤต ผูบริหารที่มีประสิทธิผลการบริหารสูงจะใชอํานาจ
อางอิง อํานาจความเชี่ยวชาญระดับสูงและอํานาจสูเบื้องบนมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมจิตร พึ่งหรรษพร ที่ทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยเชิงระบบในการบริหารที่
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบวา ปจจัยการ
บริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือขายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมากที่สุด
คือ ปจจัยเชิงระบบการเมือง รองลงมา คือ ปจจัยระบบโครงสราง ปจจัยสภาพแวดลอม ปจจัยระบบ
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วัฒนธรรม และปจจัยระบบปจเจกบุคคล ซึ่งปจจัยในระบบการเมืองที่วานี้ ไดแก ผูบริหารมีระบบ
การคัดสรร คาตอบแทนและสวัสดิการ ที่สามารถรักษาบุคลากรที่เปนคนดี คนเกง และมีใจรักใน
วิชาชีพครู รองลงมา คือ ผูบริหารมีการสงเสริมและจูงใจบุคลากร ผูปกครอง และชุมชนใหมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเรียนรู และผูบริหารยึด
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได
1.4 องคประกอบที่ 4 คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร มีตัวแปรที่อธิบายองคประกอบนี้
6 ตัวแปร เปนปจจัยที่มีความสําคัญสําหรับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งนี้
เพราะ ผูบริหารที่มีภาวะผูนํายอมทําใหการบริหารจัดการการเมืองในองคกรของโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานภายในองคกร ทําใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของกวี วงพุฒ แสดงความเห็นไววา การบริหารงานสถานศึกษา ผูนําเปนหลักสําคัญอยาง
ยิ่ ง ต อ การบริ ห ารดํ า เนิ น งาน การที่ ห น ว ยงานหรื อ องค ก รประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย
ยอมขึ้นอยูกับความสามารถและทักษะในการบริหารของผูนํา และการทําหนาที่คอยทําใหสมาชิก
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารที่ จ ะมี ค วามพร อ มด ว ย
คุณลักษณะของภาวะผูนํา ยอมสามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตองการบรรลุวัตถุประสงคอยา ง
สมบูรณแบบได ขณะเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิดของธวัช บุณยมณี ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําเปน
การปฏิบัติระหวางบุคคลโดยบุคคลที่เปนผูนําจะใชอิทธิพลหรือการดลบันดาลใจใหบุคคลอื่นหรือ
กลุมปฏิบัติตามเปาหมายที่ผูนํากลุมหรือองคการกํา หนดไว ผูนําและผูบริหารอาจจะเปนบุคคล
เดียวกันหรือไมใชบุคคลเดียวกันก็ได ผูนําอาจจะไมใชผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร ผูบริหาร
อาจจะไมใชผูนํา แตผูบริหารควรจะมีภาวะผูนํา และสอดคลองกับแนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม ที่ได
กลาวถึง คุณลักษณะของผูนําที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร คือ ตองมีความฉลาดหลัก
แหลม มีความขยันหมั่นเพียร มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีพลังจูงใจในการใชอํานาจควบคุมสถานการณ
เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ มีทักษะการแกไขปญหา ทักษะการเปนผูนําที่ดี ทักษะการจัดการ ไดแก
ทักษะทางเทคนิค ทางดานมนุษยสัมพันธ ทางดานจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย รวมถึงตองเปนคนที่
มีความสามารถในการสื่อสารและการรับรูไดดี มีความสามารถในการจัดการลําดับไดอยางถูกตอง
เหมาะสม มีความตั้ งใจที่ จะเข ามาทํางานในองค กรและมี ความรั บผิดชอบในงานนั้ นๆ ซึ่ งสิ่ ง
คุณลักษณะตางๆ เหลานี้ลวนเปนองคประกอบที่สําคัญตอการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารองคกรให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 องค ป ระกอบที่ 5 คื อ ผลประโยชน ภ ายในองค ก ร มี ตั ว แปรที่ อ ธิ บ าย
องคประกอบนี้ 5 ตัวแปร เปนปจจัยที่มีความสําคัญสําหรับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ทั้งนี้ เพราะ การบริหารจัดการการเมืองในองคกรนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับการไดมาซึ่ง
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อํานาจ การพัฒนาอํานาจ การใชอํานาจ และเมื่อมีการใชอํานาจในการทํางานรวมกันเปนกลุม ยอมมี
เรื่ อ งของผลประโยชน เ ข า มาเกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให บ รรลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องบุ ค คลหรื อ กลุ ม ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของสมยศ นาวีการ ที่ใหความเห็นวา การเมืองในองคการ คือ การแสวงหา
การคุมครองและการใชอํานาจเพื่อที่จะเพิ่มพูน หรือปองกันผลประโยชนสวนตัวของบุคคลหรือ
กลุมที่เปาหมายของพวกเขาอาจจะเกี่ยวกันหรือไมเกี่ยวกันโดยตรงกับเปาหมายขององคการ การ
กระทํา ทางการเมื องอาจจะถู ก กระทําโดยพนัก งานขององคการหรือกลุม ที่ไ มเปนทางการและ
ผูบริหารแตละคนที่ใชอํานาจตามกฎหมาย และแหลงที่มาของอํานาจอยางอื่นของพวกเขา และ
สอดคลองกับแนวคิดของอุทัย หิรัญโต ที่กลาววา การควบคุมทรัพยากรนั้น ผูที่มีอํานาจในการใหคุณ
ใหโทษ ใหผลประโยชนพิเศษแกคนอื่นได ผูดํารงตําแหนงนั้นจะมีอํานาจมากกวาผูดํารงตําแหนงอื่น
แม จ ะมี ร ะดั บ เท า กั น เช น หั ว หน า งานการเงิ น ในโรงเรี ย น จะมี อํ า นาจมากกว า หั ว หน า งาน
ประชาสัมพันธ
1.6 องค ประกอบที่ 6 คือ ทักษะความสามารถของผูบริหาร มีตัวแปรที่อธิบ าย
องคประกอบนี้ 3 ตัวแปร เปนปจจัยที่มีความสําคัญสําหรับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ทั้งนี้ เพราะ การที่ผูบริหารจะสามารถทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการไดประสบ
ผลสําเร็จ จําเปนตองมีทักษะความสามารถที่ดีทางดานการบริหารจัดการ จึงจะสามารถนําพาองคกร
ไปสูเปาหมายที่วางไวได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม ที่กลาวไววาคุณลักษณะของ
ผูนําที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรที่ขาดไมได นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการ
วางแผนงานแลว เรื่องทักษะตางๆ ก็เปนสิ่งที่ขาดไมได ซึ่งทักษะที่วานี้ ไดแก 1) ทักษะการแกไข
ปญหา (problem solving skills) ผูที่มีประสิทธิภาพจะตองมีทักษะการแกไขปญหา ควรมองปญหา
เปนสิ่งที่ทาทายและเปดโอกาสใหพิสูจนความสามารถในการบริหารงาน 2) ทักษะการเปนผูนํา
(leadership skills) ผูนําที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับสถานการณ คุณลักษณะสวนบุคคลบางอยางชวย
ใหผูบริหารมีทักษะการเปนผูนํา ผูนําบางคนมีคุณลักษณะทางดานงานหรือเนนงานมาก แตบางคน
มีคุณลักษณะทางสังคมหรือเกงทางดานสังคม คุณลักษณะทางดานงานที่จะชวยใหกลายผูนําที่มี
ประสิทธิภาพไดแก ความสามารถในการบริหารทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ ความสามารถติดตอ
และการเจรจา ในการขอความรวมมือ ความเปนที่นิยมชมชอบของผูใตบังคับบัญชา การรวมงานกับ
สังคมการดึงดูดจิตใจผูรวมงาน เปนตน และ3) ทักษะการจัดการ (managerial skills) ผูนําที่ประสบ
ผลสําเร็จมักจะมีทักษะในการจัดการสูง ไดแก ทักษะทางเทคนิค ทางดานมนุษยสัมพันธ ทางดาน
จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย เปนทักษะที่เกี่ยวของกับจุดประสงค นโยบาย กระบวนการทํางาน
เพื่อที่จะพัฒนาตนใหกาวหนายิ่งขึ้น เพื่อกอเกิดความรวมมือในองคกรใหดีที่สุด และมีสัมพันธ
ระหวางบุคคล รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ได ขณะเดียวกันก็
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สอดคลองกับงานวิจัยของเนทมีเยอร (Natemeyer) ที่ทําการศึกษาเรื่องการสืบสวนเชิงประจักษถึง
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริหาร การใชประเภทอํานาจของผูบริหารกับการปฏิบัติงานและ
ความพึ งพอใจของผู ใต บั งคั บบั ญชา พบวา ผูบริหารที่ใชความเปนผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ควบคุ ม ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา จะมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง บวกกั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูใตบังคับบัญชา และสอดคลองกับงานวิจัยของซุลลิแวน (Sullivan) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางการรับรูประเภทอํานาจของครูใหญระดับประถมศึกษากับระดับความเปนอิสระของการบริหาร
แบบมีสวนรวม พบวา 1) ครูใหญมีแนวโนมที่จะใชอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิงมากที่สุด 2)
ครูใหญที่ใชประเภทอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิงในระดับสูง มักยอมใหผูใตบังคับบัญชาเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจ และ 3) ครูใหญที่มีความรูและไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา
มักจะคิดวาตนเปนผูมีอํานาจเหนือบุคคลอื่น
2. แนวทางในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดจากการสนทนา
กลุม (focus group discussion) ระดมความเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 9 คนนั้น พบวา ปจจัยหรือ
องคป ระกอบในการบริ หารจั ดการการเมืองในโรงเรีย นมัธ ยมศึกษาทั้ง หมด 6 องคป ระกอบ มี
แนวทางทั้งหมด 210 แนวทาง สามารถจําแนกเปนรายองคประกอบ ดังนี้ องคประกอบที่ 1 การ
สงเสริมการมีสวนรวมในองคกร มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบได 16 ตัวแปร มีแนวทางที่
ทําใหองคประกอบประสบความสําเร็จ 62 แนวทาง องคประกอบที่ 2 การใชอํานาจ มีจํานวนตัว
แปรที่อธิบายองคประกอบได 16 ตัวแปร มีแนวทางที่ทําใหองคประกอบประสบความสําเร็จ 35
แนวทาง 3) ประสิทธิภาพการบริหารงาน มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบได 7 ตัวแปร มี
แนวทางที่ทําใหองคประกอบประสบความสําเร็จ 27 แนวทาง 4) ภาวะผูนําของผูบริหาร มีจํานวน
ตัวแปรที่อธิบายองคประกอบได 6 ตัวแปร มีแนวทางที่ทําใหองคประกอบประสบความสําเร็จ 35
แนวทาง 5) ผลประโยชนภายในองคกร มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคป ระกอบได 5 ตัวแปร มี
แนวทางที่ทําใหองคประกอบประสบความสําเร็จ 32 แนวทาง และ 6) ทักษะความสามารถของ
ผู บ ริ หาร มี จํา นวนตั วแปรที่ อธิ บ ายองคป ระกอบได 3 ตัวแปร มีแนวทางที่ทํา ใหองคป ระกอบ
ประสบความสําเร็จ 19 แนวทาง จากแนวทางของแตละองคประกอบที่มีประเด็นรายละเอียดที่
หลากหลายนั้ น เป น เพราะแนวทางเหล า นั้ น ได ม าจากการแสดงความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ผานประสบการณการบริหารสถานศึกษาหลายแหงที่มีบริบทที่แตกตางกัน มีความรู
ความสามารถ มีก ารสะสมประสบการณดา นการบริหารมาเปนเวลานาน ทําใหไ ดมุมมองแนว
ทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่หลากหลายมิติ ซึ่งแนวทางในการบริหาร
จั ด การการเมื องในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษานี้ ไ ด ส อดคล องกับ แนวคิ ดของอรุ ณ รัก ธรรม ที่ เสนอ
แนวทางในเรื่องนี้ไว ดังนี้ 1) พยายามมองรูปและการดําเนินงานขององคการในมุมกวาง เพราะทํา
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ใหเกิดความคิดและนําไปปฏิบัติในขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ตนมีอยูไดอยางประสานสอดคลองกับ
สวนอื่น 2) ขยายพลังอํานาจเขาไปในขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูอื่นที่ไมเคยใชอํานาจหนาที่นั้นให
เปนประโยชนตอองคกร 3) ฝกฝนวิเคราะหปญหาความลมเหลวของสวนตางๆ ขององคกร พรอม
ทั้งมองหาลูทางในการแกไข โดยใชความคิดริเริ่มของตนเองและเขาไปแกไขปญหาเมื่อมีโอกาส 4)
คิดคนวาดภาพวิธีการทํางาน เพื่อใหเกิดผลผลิตตอองคกร 5) พยายามคนคิด พัฒนาเทคนิควิธีและ
ขั้นตอนของการทํางานที่จะสงผลใหการทํางานขององคกรมีประสิทธิภาพ 6) หาโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาขององคกร นอกจากนี้ อรุณ รักธรรม ได
เสนอแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใชอํานาจของผูบริหาร ไววา 1) การใหคําปรึกษาหารือ ซึ่ง
ผูบริหารที่ฉลาดในการใชอํานาจจะตองระมัดระวังในการรับคําแนะนําจากผูใตบังคับบัญชา เพราะ
บรรดาผูใตบังคับบัญชาอาจจะผลักดันใหผูบริหารตัดสินใจผิดๆ ได 2) การผูกพันเปนมิตร ผูบริหาร
ที่ฉลาดมักจะสรางความสัมพันธอยางดีกับทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาที่อยูในองคกร 3)
การเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายและ
แบบงานขององคกรอยางเรียบรอย โดยที่ตนเองจะไมเขาไปเกี่ยวของโดยตรงเพียงคนเดียวกับการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น 4) การติดตอสื่อสาร ซึ่งการใหขอมูลแกผูใตบังคับบัญชามากเกินไปอาจ
เปนความผิดพลาด เพราะขอมูลมากๆ อาจกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีการคาดหมายผิดๆ และอาจ
ทําใหอํานาจหนาที่ในดานการบังคับบัญชาบิดเบือน 5) การประนีประนอม ในบางโอกาสผูบริหาร
ควรจะประนีประนอมโอนออนผอนตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ขัดกับวัตถุประสงคของตน เพื่อ
ปองกันการขัดแยงอยางรุนแรง 6) การปฏิบัติตรงขาม บางครั้งผูบริหารจะตองยอมรับฟงขอเสนอ
แมจะไมเห็นดวยแตก็ไมควรปฏิเสธทันทีทันใด ทั้งอาจยอมรับในระยะแรกและเลื่อนขอเสนอไป
โดยทําการศึกษา วางแผน ทําใหลาชากวา ขอเสนอแนะจะยุติไปเอง 7) การเปนนักแสดง ผูบริหาร
จะต อ งใช คํ า พู ด และการแสดงออกในลั ก ษณะของนั ก แสดงเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานสํ า เร็ จ ตาม
เปาหมาย 8) ความเชื่อมั่น ภายหลังจากการตัดสินใจของผูบริหารก็ตองแสดงออกถึงความเชื่อมั่น
ของตนวาการตัดสินใจนั้นสําเร็จแลว และ 9) เปนเจานายเสมอ ซึ่งผูบริหารที่มีอํานาจจะบทบาทเปน
เจานายเสมอ การเปนเพื่อนใกลชิดกันมากอาจทําใหฐานะของอํานาจเสียไป และอาจเปนการปดบัง
วัตถุประสงคอื่นๆ ได และสอดคลองกับแนวคิดของเคลแลนด (Clelland) ที่ใหความเห็นวา การใช
อํานาจในทางปฏิบตั ิ มีอยู 2 แนวทางดวยกัน คือ 1) การใชอํานาจแบบครอบงําผูใตบังคับบัญชา โดย
จะทําใหผูใตบังคับบัญชาอยูในสภาพที่ออนแอ ตองพึ่งพาผูบังคับบัญชาอยูเสมอ ไมสามารถทํางาน
ใหสําเร็จดวยตัวของตัวเองได ขาดความเชื่อมั่น ไมกลาตัดสินใจถึงแมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม
ผูบริหารหรือผูนําที่ใชอํานาจในแนวทางนี้จะประสบความสําเร็จในการรักษาตําแหนงของตนไวได
นาน แตเมื่อนานวันเขาความเสียหายจะเกิดแกองคกรเนื่องจากบุคลากรขาดความคิดริเริ่มในการ
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แกปญหา มีความผูกพันกับตัวบุคคลมากกวาเปาหมายขององคกร ถาผูนําหรือผูบริหารเกิดตายหรือ
ยายไปจากองคกรก็จะเกิดสถานการณวิกฤตภายในองคกรได และ 2) การใชอํานาจแบบสรางทักษะ
และความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดแกผูใตบังคับบัญชา เปนการเพิ่มแรงจูงใจภายในและการรูจัก
ควบคุมตนเองของผูใตบังคับบัญชามุงสรางความผูกพันกับองคกรมากกวาความผูกพันที่เกิดขึ้นกับ
ตั ว ผู บ ริ ห ารมี ก ารมอบอํ า นาจในระดั บ ที่ เ หมาะสม ให ข า วสารข อ มู ล อย า งเป ด เผย ให โ อกาส
ผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ขอเสนอแนะการวิจัย
จากการวิ จัย เรื่ องการบริหารจั ดการการเมื องในโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาในครั้ง นี้ ได
คนพบขอสรุปที่เปนแนวทางอันมีประโยชน นําไปสูการปฏิบัติในเชิงรูปธรรมของการบริหารการ
จัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาไดอยา งมีป ระสิท ธิภาพ และในส วนของข อเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะไวดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของ
ในการบริหารงานโรงเรียนโดยตรง ควรสงเสริมสนับสนุนในการนําแนวทางการบริหารจัดการ
การเมืองในโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาที่ไ ดจากการศึก ษาวิจัย ครั้งนี้ไ ปเปนทางเลือกในการพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย วิธีการ เพื่อพัฒนาการบริหารงานภายในสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของ
ในการบริหารงานโรงเรียนโดยตรง ควรสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารมีการบริหารงานแบบมีสวน
รวมภายในองคกรอยางจริงจัง
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของ
ในการบริ ห ารงานโรงเรี ย นโดยตรง ควรสนั บ สนุน สง เสริม ให ผูบ ริห ารสถานศึก ษาได พัฒ นา
ศักยภาพภาวะผูนําที่ดี ฝก พัฒนาทักษะทางดานการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะ
ความเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา
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ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1. ผูบริหารควรสงเสริมใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการ
บริ หารงาน ตั้ ง แต ก ารให ข อ มู ล ข า วสารที่ ถูก ตอ ง ทัน การณ และทั่ วถึ ง เป ดโอกาสให มีก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมกันตัดสินใจ และรวมกัน
พัฒนางาน เพื่อสรางบรรยากาศการทํางานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารควรเพิ่มเติมความรูและขอมูลเฉพาะดานจากการศึกษา ฝกอบรม และ
ประสบการณตรง แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการทํางานหนัก อยางรับผิดชอบและจริงใจ
รวมถึงการปรับปรุงบุคลิกภาพ เสริมลักษณะที่นาชื่นชอบเพื่อใหมีลักษณะดึงดูดสวนบุคคลทั้งทาง
กายและพฤติกรรมทั่วไป ชวยเพิ่มอํานาจสวนบุคคลใหมีภาวะผูนําที่ดี
3. ผู บริ หารควรสร างความศรัทธาดวยการมีวิสัยทัศ นที่กวา งไกล มีค วามยุติธรรม
ซื่อตรง โปรงใส และใหความเปนธรรมกับทุกฝาย เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทุกฝาย
เกิดความเชื่อถือและศรัทธา ทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
4. ผู บ ริ หารควรนํ า ข อคนพบที่ไ ดจากการศึก ษาวิจัย ครั้ง นี้ คือแนวทางการบริหาร
จัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษานี้ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
โดยจัดลําดับความสําคัญของแตละองคประกอบใหเหมาะสมกับสภาพบริบทจริงของโรงเรียน และ
มีการติดตามประเมินผลในการนําไปใชเปนระยะอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในรูปแบบของการวิจัยเชิงทดลอง โดยการนําแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การการเมื อ งในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในครั้ง นี้ ไ ปทดลองใชใ นการบริ ห ารงานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อหาขอสรุปในภาพรวมของแนวทางไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนอยางแทจริง
2. ควรศึกษาวิจัยในแตละองคประกอบของการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
3. ควรศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดใน
ภาพรวมหรือแตละองคประกอบที่สงผลตอการบริหารของโรงเรียน
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการใหสัมภาษณ
1. ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2. วาที่ ร.ต. ดร.อานนท สุขภาคกิจ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

3. ดร.เกรียงพงษ ภูมิราช

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

4. รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

5. ดร.คณิต สุขรัตน

อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

6. ผศ.ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง

ผูอํานวยการกองแผนงาน สํานักอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค

7. ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
จังหวัดกรุงเทพฯ สังกัด สพม.1

8. ดร.ชาญณรงค แกวเล็ก

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระเกตุ
จังหวัดกรุงเทพฯ สังกัด สพม.1

9. ดร.สุริยะ ทวีบุญญาวัตร

รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
จังหวัดกรุงเทพฯ สังกัด สพม.1
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แบบสัมภาษณ
ชื่องานวิจัย การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อ – สกุล ผูรับสัมภาษณ.............................................................ตําแหนง.....................................
วัน...........เดือน..................ป................ที่สัมภาษณเวลา.....................................................................
สถานที่/หนวยงาน..............................................................................................................................
คําชี้แจง

แบบสัมภาษณนมี้ ีวัตถุประสงคเพื่อทราบองคประกอบหรือปจจัยในการบริหารจัดการ
การเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทานคิดวาการบริหารการเมืองในองคกรระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรจะมีองคประกอบหรือ
ปจจัยใดบาง ?
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ
อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ดร.บํารุง ชํานาญเรือ
อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ดร.ถาวร เสงเอียด
อาจารยประจําสาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง
4. ดร.รุงชีวา สุขศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
5. ดร.ณรินทร ชํานาญดู
ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของงานวิจัย
เรื่อง “การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา”
ชื่อผูวิจัย : นายบัญชา ศิริเรืองชัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามงานวิจัย โดยทําเครื่องหมาย () ลงในชองวาง
การพิจารณา ในแตละขอความตามความคิดเห็นของทาน ทานมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนนเทากับ +1 แนใจวาขอความคําถามมีความสอดคลองเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 ไมแนใจวาขอความคําถามมีความสอดคลองเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ -1 ขอความคําถามไมมีความสอดคลองเหมาะสม
ขอที่

ขอความคําถาม

1

มีความสามารถและทักษะในการบริหาร

2

นําผูใตบงั คับบัญชารวมมือปฏิบตั ิงาน

3

สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตอ งการบรรลุวัตถุประสงค

4

มีภาวะผูนําสูง

5

เปนผูนําที่มีอํานาจการใหรางวัล

6

มีอํานาจการบังคับ

7

มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

8

เปนผูนําที่ไดรบั การพัฒนาฝกฝน

9

มีความพรอมและเหมาสมทีจ่ ะปฏิบัตหิ นาที่

10

สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร

11

ชวยใหบุคลากรขององคกรไดรับการประสานงาน

12

แนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนือ่ ง

13

ประสานฝายตางๆ ขององคกรใหดําเนินการตามลักษณะภายในองคกร

14

ชวยใหบุคลากรในองคกรบรรลุถงึ ความตองการตางๆ

15

มีทักษะการแกไขปญหา
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16

เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาพิสูจนความสามารถในการบริหารงาน

17

มีความสามารถติดตอสื่อสารและเจรจา

18

มีทักษะทางเทคนิคชํานาญเฉพาะดาน

19

มีความสามารถเหนือผูอื่น

20

ความสามารถที่ทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได

21

ความสามารถของบุคคลทีท่ ําใหบุคคลอื่นทําตามได

22

การเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลายเหนือคนอื่นๆ

23

การตัดสินใจของบุคคลที่มีผลบังคับใหผูอนื่ ปฏิบัตใิ หบรรลุเปาหมาย

24

อํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสิทธิทําใหบคุ คลเกิดการเปลี่ยนแปลง

25

ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน

26

เปนอํานาจที่มาจากบุคลิกลักษณะเดนเฉพาะสวนตัว

27

อํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการบังคับ

28

อํานาจสามารถเปลี่ยนไปดวยเงื่อนไขของเวลา

29

เปนอํานาจที่มาจากคุณวุฒิ ความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะประสบการณ

30

ความสามารถที่มีทรัพยากรที่ใหรางวัลกับบุคคลอื่น

31

เจตคติ อุดมคติของผูมีอํานาจที่มผี ลตอคนอืน่ ๆ

32

มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง

33

ทํางานใกลชิดกับผูมีอํานาจ

34

ใหความชวยเหลือแกบคุ คลอื่น

35

ไดรับการสนับสนุนจากกลุม

36

จํานวนสมาชิกที่รวมปฏิบตั ิงาน

37

คบคาสมาคมกับบุคคลที่มีอํานาจ

38

มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน

39

มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลใหคุณใหโทษผูอื่น

40

มีการกลอมเกลาทางสังคมดวยความเคารพเชื่อฟงผูอาวุโสหรือปฏิบัติสืบ
ตอกันมา

41

มีความยุติธรรมใหแกทุกฝาย
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42 มีความรอบรู ขอมูลขาวสารตางๆที่มีประโยชนตอผูใตบังคับบัญชา
43 มีอํานาจรวมปรึกษาอภิปรายเพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
44 สรางความศรัทธา ความเชื่อถือใหเกิดขึ้นระหวางผูบริหารและผูรว มงาน
45 การไดมาซึ่งทรัพยากรตามความตองการของตนหรือกลุม
46 แสวงหาอํานาจและใชอํานาจเพื่อปองกันผลประโยชนสวนตัว
47 การกระทําที่คนในองคกรนํามาใชเพื่อใหผูอนื่ ทําบางสิ่งบางอยางใหตน
บรรลุเปาหมาย
48 การจัดสรรปนสวนทรัพยากรที่มอี ยูอยางจํากัด
49 กิจกรรมที่ใหไดมาซึ่งการสนับสนุนเพื่อนําไปสูการมีอํานาจและ
ทรัพยากร
50 บริหารเพื่อเปาหมายขององคกร
51 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนํา
52 กระบวนการตัดสินใจของผูนํา
53 การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึน้ ในองคกร
54 สภาพแวดลอมองคกรที่ขาดความมั่นคง ไมแนนอน
55 การเมืองสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอก
56 มีการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา
57 ผูบริหารใชเทคนิคการบริหารงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
58 ผูบริหารปฏิบัติภารกิจไดทันตามกําหนดเวลา
59 ผูบริหารจัดใหมีการประชุมปรึกษาเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ
60 จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียนใหเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม
61 ครูอาจารยใหความรวมมือกับผูบ ริหารในการปฏิบัตหิ นาที่
62 ครูอาจารยในโรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
63 ผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม
64 ผูบริหารมีการปรับปรุงพัฒนาความกาวหนาขององคกรอยูตลอดเวลา
65 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย
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66 ผลการปฏิบตั ิงานที่ไดรับผลกําไรจากงานนั้น
67 ความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายทีต่ ั้งไว
68 ลงทุนในเรื่องคน เงิน วัสดุ และเทคโนโลยีในการทํางานนอยแตได
ผลผลิตของงานมาก
69 ปฏิบตั ิงานดวยความยุติธรรม
70 มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง
71 ผูบริหารมีศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ
72 จัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
73 ผูบริหารคอยกระตุน ชักนําเปนทีพ่ ึ่งใหกับผูรวมงานได
74 รวมตัวกันเพื่อเปาประสงคและทัศนคติรวมกัน
75 มีอิทธิพลเหนือกลุมอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง
76 แสวงหาอิทธิพลเหนือนโยบายสาธารณะตามวิธีทางที่กําหนด
77 รวมกันทํางานรักษาผลประโยชนของกลุม
78 อํานาจมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใ ตบงั คับบัญชา
79 อํานาจมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน
80 อํานาจอางอิงมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน
81 การใชอํานาจบังคับมากสงผลทางลบตอประสิทธิผลของงาน
82 อํานาจความเชี่ยวชาญของผูบ ริหารมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ ตบังคับบัญชา
83 ความสมดุลระหวางอํานาจตามกฎหมายและอํานาจเชี่ยวชาญมีผลตอ
ประสิทธิภาพของงาน
84 อํานาจอางอิงมีผลใหบคุ คลเชื่อถือ ศรัทธาดวยความจงรักภักดี
85 อํานาจการใหรางวัลมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูใตบังคับบัญชา
86 การใชอํานาจบังคับมีผลใหเกิดความไมพึงพอใจ ตอตาน หลบเลี่ยงงาน
87 อํานาจเชี่ยวชาญทําใหเกิดภาวะผูน ํา
88 อํานาจเชี่ยวชาญทําใหเกิดความเชือ่ ถือศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชา
89 บุคลิกลักษณะสวนตัวของผูบริหารมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติ
หนาทีข่ องผูรวมงาน
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90 การสรางบารมีของผูบริหารมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบตั ิหนาที่ของ
ผูรวมงาน
91 ความสามารถในการจูงใจของผูบ ริหารมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติ
หนาทีข่ องผูรวมงาน
92 การปรึกษาหารือของผูบริหารมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบตั ิหนาที่ของ
ผูรวมงาน
93 ผูบริหารใชประเภทอํานาจไดเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม
94 ผูบริหารใชอํานาจเชี่ยวชาญเพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
95 อํานาจอางอิงของผูบริหารมีไวใหผูใตบงั คับบัญชามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
96 การบริหารแบบมีสวนรวมชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน
97 มีการกระจายอํานาจใหบุคลากรปฏิบตั ิงานแบบมีสวนรวม
98 ระดมทรัพยากรจากภายนอกเขามาในสถานศึกษา
99 วางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด
100 ผูบริหารมีการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ
101 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธใหชัดเจน
102 มีการประสานงานรวมกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
103 ไดรับขอมูลการจัดการที่เหมาะสมจากผูบริหาร
104 บริหารงานแบบมีสวนรวม
105 ผูบริหารใชความรูความสามารถพัฒนาองคกร
106 สรางความสามัคคีในกลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
107 จัดการทรัพยากรเรื่องบุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาใหเหมาะสม
108 สรางแรงจูงใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
109 ผูบริหารมีภาวะผูนํา
110 ผูบริหารสรางการยอมรับใหเกิดขึน้ กับครู ผูปกครอง นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
111 ผูบริหารมีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ

คา IOC ขอความที่แกไข/
+1 0 -1 ขอเสนอแนะ

233
ขอที่

ขอความคําถาม

112 ผูบริหารมีทักษะการคิดเชิงระบบ
113 ผูบริหารมีทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ
114 ผูบริหารมีทักษะการเลือกใชคน
115 ความไมแนนอนหรือการเปลี่ยนแปลงของผูนําองคกร
116 สิ่งแวดลอมโดยรอบของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
117 อิทธิพลจากชุมชนที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษา
118 การเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร
119 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานในองคกร
120 เสริมสรางพลังอํานาจดานโครงสราง
121 เสริมสรางพลังอํานาจดานจิตใจ
122 เสริมสรางพลังอํานาจสําหรับผูบ ริหารในฐานะผูนํา
123 วัฒนธรรมโรงเรียน
124 คานิยมของครูและผูบริหาร
125 จริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่น
126 การรวมมือทํางานกับผูอื่น
127 ผูบริหารมีความยุติธรรม โปรงใส
128 การบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม
129 การบริหารจัดการคนใหทําหนาทีไ่ ปในทิศทางเดียวกัน
130 บริหารงานโดยมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความตองการและตรง
ตามหนาที่ใหกับบุคลากร
131 สรางความพึงพอใจกับผูป ฏิบัติหนาที่
132 ศึกษาที่มาของการเกิดการเมืองในองคกร ประเภทอํานาจ และ
ผลประโยชนในองคกร
133 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนฝายการเมืองที่ใหการสงเสริมพัฒนาการเรียนรู
ตามภารกิจของสถานศึกษา
134 ผูนํามีวิสัยทัศนที่จริงใจในการทํางานตามภารกิจ
135 เปนผูนําทางวิชาการ
136 ควบคุมกํากับติดตามพฤติกรรมการใหขาวกับองคกรภายนอก
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ขอความคําถาม

คา IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

137 เขาหาผูมีอทิ ธิพลทองถิ่นเพื่อขอคําปรึกษา ความคิดเห็น และหาวิธีการ
ทางออกรวมกัน
138 บริหารจัดการเรื่องอํานาจของผูบริหารกับผลประโยชนใหเกิดความสมดุล
ในโรงเรียน

ขอเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือวิจัย
1. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. โรงเรียนโยธินบูรณะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. โรงเรียนวิสุทธรังษี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
5. โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
6. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
7. โรงเรียนระยองวิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
8. โรงเรียนปากพนัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
9. โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
10. โรงเรียนเทพมงคลรังษี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
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ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
R E L I A B I L I T Y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

Mean

Std Dev

Cases

3.6250
3.4250
3.3250
3.2000
3.0250
3.0250
3.2000
3.1000
2.9250
2.8250
2.6750
2.8250
2.9000
2.8750
2.6500
2.7750
3.0250
2.9750
3.0750
2.9250
2.9250
2.8250
2.8250
2.9000
3.3250
3.2000
3.2250
3.2500
3.0250
2.9500
2.8750
2.8500
2.7000
2.7250
2.8000
2.7750
2.6000
2.9250
2.8250
2.7750
2.7250
2.8500
2.8000
2.9000
2.8750
2.8250
2.9250
2.6500
2.8250
2.9000
3.0500

.5401
.7121
.7970
.8228
.8912
.7334
.6869
.6325
.6938
.6751
.7299
.6360
.6325
.8224
.8336
.6975
.6597
.8317
.7970
.7642
.6938
.6751
.6360
.7442
.6938
.7579
.6975
.8397
.8002
.7828
.6480
.7355
.6485
.6400
.7579
.8002
.9282
.8590
.7808
.8002
.7506
.8638
.9115
.9001
.7228
.7472
.6558
.6222
.7121
.9001
.8756

40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89
A90
A91
A92
A93
A94
A95
A96
A97
A98
A99
A100
A101
A102
A103
A104
A105

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

Mean

Std Dev

Cases

3.0000
2.7500
2.7000
2.9250
2.8500
2.9000
2.8750
3.0500
3.2500
3.2750
3.1500
3.0000
2.9500
2.7750
2.8750
2.8500
2.8250
2.7500
2.8000
2.8250
2.8750
2.9750
2.8000
2.9250
2.7000
2.9500
3.0250
2.8000
2.7000
2.8250
2.8000
2.6000
2.7750
2.9250
3.0500
2.8250
2.8500
2.7250
3.0250
3.0250
2.8750
2.9250
3.3750
3.2000
3.0000
3.0250
3.0000
3.0000
2.9500
2.9750
2.9750
2.9250
2.9000
2.9750

.7845
.7071
.6869
.6558
.6998
.7442
.6071
.5038
.5883
.5986
.6998
.7161
.7494
.7675
.7574
.9753
.8439
.8697
.7910
.8439
.7906
.6197
.7579
.7970
.7910
.9594
.7675
.8228
.6869
.7121
.6869
.7779
.6975
.7299
.7494
.8130
.7696
.7157
.5768
.7675
.6864
.6938
.4903
.6076
.7511
.6597
.6794
.6405
.7828
.7334
.7675
.9711
.8712
.8912

40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

A N A L Y S I S

A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A121
A122
A123
A124
A125
A126
A127
A128
A129
A130

Statistics for
SCALE

Mean
380.5500

R E L I A B I L I T Y

-

S C A L E

(A L P H A)

Mean

Std Dev

Cases

3.0250
2.9750
2.8250
2.8000
2.8250
2.9500
2.9250
2.7500
2.9000
2.7500
2.9250
2.8500
2.8250
2.7750
2.9500
3.0250
3.0250
2.9500
2.9750
3.0250
3.4500
3.0000
2.6750
2.8000
2.9250

.8317
.7675
.9026
.8228
.7808
.8149
.7642
.8086
.8102
.7071
.8590
.6998
.7121
.7334
.8149
.8002
.7675
.7828
.7675
.6597
.5524
.5991
.7642
.7232
.7642

40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0

Variance
1712.1000

Std Dev
41.3775

N of Variables
130

A N A L Y S I S - S C A L E

(A L P H A)

Item-total Statistics

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

376.9250
377.1250
377.2250
377.3500
377.5250
377.5250
377.3500
377.4500
377.6250
377.7250
377.8750
377.7250
377.6500
377.6750

1686.9429
1686.4712
1678.1276
1684.9000
1668.9224
1680.7173
1689.5667
1695.8949
1685.1635
1681.7942
1699.8558
1705.0763
1691.5154
1682.2763

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5605
.4295
.5105
.3927
.5821
.5130
.3907
.3034
.4644
.5391
.1946
.1260
.3880
.4321

Alpha
if Item
Deleted
.9641
.9642
.9641
.9643
.9639
.9641
.9643
.9644
.9642
.9641
.9646
.9646
.9643
.9642
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A N A L Y S I S - S C A L E

(A L P H A)

Item-total Statistics

A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

377.9000
377.7750
377.5250
377.5750
377.4750
377.6250
377.6250
377.7250
377.7250
377.6500
377.2250
377.3500
377.3250
377.3000
377.5250
377.6000
377.6750
377.7000
377.8500
377.8250
377.7500
377.7750
377.9500
377.6250
377.7250
377.7750
377.8250
377.7000
377.7500
377.6500
377.6750
377.7250
377.6250
377.9000
377.7250
377.6500
377.5000
377.5500
377.8000
377.8500
377.6250
377.7000
377.6500
377.6750
377.5000
377.3000
377.2750
377.4000
377.5500

1686.8615
1689.7173
1695.1276
1683.1737
1699.8455
1689.2147
1686.3429
1693.6917
1688.1019
1679.1051
1693.6660
1686.2846
1686.6865
1683.2410
1693.1788
1675.9385
1697.6609
1685.2923
1693.1051
1687.3276
1671.2692
1694.6404
1693.7923
1687.2147
1672.4096
1671.4096
1685.9942
1678.1128
1673.9359
1685.9769
1694.0199
1685.2814
1687.9327
1683.1179
1694.0506
1674.1821
1682.9744
1681.1769
1693.1897
1688.3872
1690.1891
1683.4462
1680.7462
1694.9429
1691.5897
1704.1128
1692.9224
1685.4769
1685.8949

Corrected
ItemTotal
Correlation
.3584
.3818
.3044
.4138
.1768
.3550
.4435
.3231
.4515
.5319
.3144
.4055
.4351
.4086
.2776
.5546
.2625
.4349
.3481
.4634
.6497
.2553
.2284
.3422
.6120
.6121
.4144
.4697
.5006
.3424
.2951
.4280
.4405
.5601
.2993
.5038
.3947
.4711
.3164
.4117
.3983
.4904
.5047
.3358
.4888
.1573
.3820
.4548
.4369

Alpha
if Item
Deleted
.9643
.9643
.9644
.9642
.9646
.9643
.9642
.9644
.9642
.9640
.9644
.9642
.9642
.9642
.9645
.9640
.9644
.9642
.9643
.9642
.9639
.9645
.9646
.9644
.9639
.9639
.9642
.9641
.9641
.9644
.9644
.9642
.9642
.9641
.9644
.9641
.9643
.9641
.9644
.9642
.9643
.9641
.9641
.9643
.9642
.9646
.9643
.9642
.9642
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A N A L Y S I S - S C A L E

(A L P H A)

Item-total Statistics

A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89
A90
A91
A92
A93
A94
A95
A96
A97
A98
A99
A100
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

377.6000
377.7750
377.6750
377.7000
377.7250
377.8000
377.7500
377.7250
377.6750
377.5750
377.7500
377.6250
377.8500
377.6000
377.5250
377.7500
377.8500
377.7250
377.7500
377.9500
377.7750
377.6250
377.5000
377.7250
377.7000
377.8250
377.5250
377.5250
377.6750
377.6250
377.1750
377.3500
377.5500
377.5250
377.5500
377.5500
377.6000
377.5750
377.5750
377.6250
377.6500
377.5750
377.5250
377.5750
377.7250
377.7500
377.7250
377.6000
377.6250

1680.5538
1684.3840
1678.8404
1671.9077
1684.6660
1685.3949
1690.4487
1677.4353
1681.2506
1686.5071
1684.0385
1693.9840
1673.4128
1654.1949
1674.7173
1690.3462
1699.4641
1693.2301
1691.3205
1690.7154
1695.3071
1687.7276
1692.1026
1679.4865
1683.0359
1682.4558
1692.8199
1676.2558
1684.7891
1681.4712
1693.7378
1685.7718
1677.6897
1690.0506
1686.2538
1696.6641
1687.6821
1691.1737
1692.7122
1690.5994
1693.0026
1681.9942
1685.6917
1688.4045
1686.6147
1684.2949
1678.8199
1682.7077
1694.3942

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5043
.4306
.5266
.4920
.3857
.3634
.3233
.4912
.4662
.4953
.4419
.2664
.5882
.7302
.5857
.3115
.2148
.3133
.3595
.3248
.2839
.3975
.3153
.4795
.4509
.4962
.3992
.5610
.4763
.5298
.4491
.5202
.5501
.3985
.4550
.2848
.3701
.3380
.2977
.2574
.2558
.4010
.3766
.3663
.3328
.4017
.5106
.4297
.2722

Alpha
if Item
Deleted
.9641
.9642
.9641
.9641
.9643
.9643
.9644
.9641
.9641
.9641
.9642
.9645
.9639
.9636
.9640
.9644
.9645
.9644
.9643
.9644
.9644
.9643
.9644
.9641
.9642
.9641
.9643
.9640
.9641
.9641
.9642
.9641
.9640
.9643
.9642
.9644
.9643
.9643
.9644
.9646
.9645
.9643
.9643
.9643
.9644
.9643
.9641
.9642
.9645
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A N A L Y S I S - S C A L E

(A L P H A)

Item-total Statistics

A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A121
A122
A123
A124
A125
A126
A127
A128
A129
A130

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

377.8000
377.6500
377.8000
377.6250
377.7000
377.7250
377.7750
377.6000
377.5250
377.5250
377.6000
377.5750
377.5250
377.1000
377.5500
377.8750
377.7500
377.6250

1692.1641
1680.6949
1695.1385
1678.5994
1687.1897
1689.4353
1687.7686
1687.1692
1697.3840
1673.2301
1678.4000
1684.6609
1684.4609
1696.0410
1689.6385
1673.8558
1688.0897
1688.6506

Corrected
ItemTotal
Correlation
.2898
.4629
.2827
.4655
.4248
.3785
.3949
.3625
.2135
.6096
.5158
.4262
.5023
.3463
.4487
.6023
.3952
.3641

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

0.9645

40.0

N of Items =130

Alpha
if Item
Deleted
.9644
.9641
.9644
.9641
.9642
.9643
.9643
.9643
.9646
.9639
.9641
.9642
.9641
.9643
.9642
.9639
.9643
.9643
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ที่

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ที่

โรงเรียนมัธยมศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สามเสนวิทยาลัย
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วัดราชาธิวาส
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หอวัง
รัตนาธิเบศร
บางบัวทอง
ปทุมวิไล
ธัญบุรี
วัดสิงห
สรรพยาวิทยา
หันคาพิทยาคม
เบญจมราชรังสฤษฎิ์

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

สตรีพัทลุง
พัทลุงพิทยาคม
เมืองกระบี่
อํามาตยพานิชนุกูล
ภูเก็ตวิทยาลัย
นราสิกขาลัย
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี
หาดใหญวิทยาลัย
สงขลาวิทยาคม
ศรียานุสรณ
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ชลกันยานุกูล แสนสุข
ชลราษฎรอํารุง
เลยพิทยาคม
ภูเรือวิทยา
อุดรพิทยานุกูล
โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
อุดรธานีพิทยาคม
หนองคายวิทยาคาร
เวียงคําวิทยาคาร
ปยะมหาราชาลัย
นครพนมวิทยาคม
บานผึ้งวิทยาคม
สกลราชวิทยานุกูล
ธาตุนารายณวิทยา
กาฬสินธุพิทยาสรรพ
เมืองกาฬสินธุ
ขอนแกนวิทยายน

บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ

นครนายกวิทยาคม
ปราจิณราษฎรอํารุง
ทามะกาวิทยาคม
ปากทอพิทยาคม
พระปฐมวิทยาลัย
ศรีวิชัยวิทยา
กําแพงแสนวิทยา
ประจวบวิทยาลัย
หัวหินวิทยาคม
เมืองชุมพรวิทยา
สุราษฎรพิทยา
ประดูพิทยาคม
เบญจมราชูทิศ
เมืองนครศรีธรรมราช
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

โรงเรียนมัธยมศึกษา
แกนนครวิทยาลัย
นครขอนแกน
สารคามพิทยาคม
รอยเอ็ดวิทยาลัย
สตรีศึกษา
หนองผึ้งวิทยาคาร
ยโสธรพิทยาคม
สอนแกววองไววิทยา
สิงหสามัคคีวิทยา
ปทุมพิทยาคม
ศรีปทุมพิทยาคาร
หนองบอสามัคคีวิทยา
ชัยภูมิภักดีชุมพล
เมืองพญาแลวิทยา
บุญวัฒนา
บุญเหลือวิทยานุสรณ
บุรีรัมยพิทยาคม
ธารทองพิทยาคม
ลําปลายมาศ
สุรวิทยาคาร
สิรินธร
สุรินทรราชมงคล

ที่
79
80
81
82
86
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

โรงเรียนมัธยมศึกษา
สุรินทรพิทยาคม
หอพระ
ยุพราชวิทยาลัย
บุญวาทยวิทยาลัย
เขลางคนคร
สามัคคีวิทยาคม
ดํารงราษฎรสงเคราะห
เมืองเชียงราย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
สตรีศรีนาน
ตากพิทยาคม
วังประจบวิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม
ทาทองพิทยาคม
เพชรพิทยาคม
เพชรบูรณวิทยา
กําแพงเพชรพิทยาคม
ทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
วัชรวิทยา
หนองกองพิทยาคม
นครสวรรค
จิรประวัติวิทยาคม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
คําชี้แจง

1. แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสําหรับวิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา” ซึ่ง
แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน
3. กรุณาตอบทุกขอคําถามตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง เพราะทุกคําตอบของทานทําให
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาของทาน ขอมูลที่ไดจาก
ความคิดเห็นของทานมีคุณคาและเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง ขอมูลจากทานจะ
ถือเปนความลับ และขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแต
อยางใด
4. เมื่ อท า นให ข อมู ล ครบถ วนทุ ก ข อเรี ย บรอยแล ว ใคร ข อความกรุ ณาโปรดส ง
แบบสอบถามคืนผูวิจัย โดยรวบรวมแบบสอบถามใหครบทั้ง 4 ฉบับจากผูใหขอมูลทั้ง 4 คน และ
นําใสซองที่จาหนาซองถึงผูวิจัยที่แนบมาพรอมนี้ จากนั้นจัดสงคืนทางไปรษณียใหแกผูวิจัย
ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ
สําหรับความรวมมือในครั้งนี้เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

นายบัญชา ศิริเรืองชัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 : ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
 นอยกวา 31 ป
 31 - 40 ป
 41 - 50 ป
 51 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

 ปริญญาโท
 อื่น ๆ (โปรดระบุ………………)

4. ประสบการณในการทํางาน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
 นอยกวา 11 ป
 11 - 20 ป
 21 - 30 ป
 31 ปขึ้นไป
5. ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา
 ผูอํานวยการโรงเรียน

 รองผูอํานวยการโรงเรียน

 ครูโรงเรียน
6. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
 นอยกวา 6 ป
 6 - 10 ป
 11 - 15 ป
 16 - 20 ป
 21 - 25 ป
 26 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา
คําชี้แจง : แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีจํานวน
130 ขอ ในแตละขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหทานโปรดทําเครื่องหมาย √ ใน
ชองขวามือ ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดเกณฑระดับการพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นมี
ความสําคัญมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นมี
ความสําคัญมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นมี
ความสําคัญปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นมี
ความสําคัญนอย
ระดับ 1 หมายถึง ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นมี
ความสําคัญนอยที่สุด
ขอ

ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

มีความสามารถและทักษะในการบริหาร
สามารถแนะใหผูใตบังคับบัญชารวมมือปฏิบัตงิ าน
สามารถนํากลุมไปในทิศทางที่ตอ งการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
มีภาวะผูนําสูง
เปนผูนําที่มีอํานาจในการใหรางวัล
มีอํานาจการบังคับ
มีวิธีการจูงใจใหคนทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
เปนผูนําที่ไดรบั การพัฒนาฝกฝน
มีความพรอมและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกร
อํานวยความสะดวกใหผูใตบังคับบัญชาไดรับการประสานงานจากภายนอก
แนะนําการปฏิบัติงานอยางตอเนือ่ ง
ประสานฝายตางๆ ขององคกรใหดําเนินการตามลักษณะงานภายในองคกร
ชวยใหผูใตบังคับบัญชาบรรลุถึงความตองการตางๆ

ระดับความสําคัญ
5 4 3 2 1
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ขอ

ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

มีทักษะในการแกไขปญหา
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาพิสูจนความสามารถในการบริหารงาน
มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและเจรจา
มีทักษะทางเทคนิคชํานาญเฉพาะดาน
มีความสามารถเหนือบุคคลอื่น
มีความสามารถทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
มีความสามารถที่ทําใหบคุ คลอืน่ ทําตามได
เปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลายเหนือบุคคลอืน่
มีการตัดสินใจที่มีผลบังคับใหบคุ คลอื่นปฏิบัตใิ หบรรลุเปาหมาย
มีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่มีสทิ ธิทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
ใชอํานาจเปนเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน
อํานาจของผูบริหารเปนอํานาจทีม่ าจากบุคลิกลักษณะเดนเฉพาะสวนตัว
อํานาจของผูบริหารเปนอํานาจหนาที่ที่ใชกฎระเบียบเปนมาตรการบังคับ
อํานาจของผูบริหารสามารถเปลี่ยนไปดวยเงื่อนไขของเวลา
อํานาจของผูบริหารเปนอํานาจทีม่ าจากคุณวุฒิ ความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะประสบการณ
มีทรัพยากรที่สามารถใหรางวัลกับบุคคลอื่น
มีเจตคติ อุดมคติที่มีอทิ ธิพลตอบุคคลอื่น
มีอํานาจในบทลงโทษอยางแทจริง
ใหความชวยเหลือแกบคุ คลอื่น
ไดรับการสนับสนุนจากกลุม
มีจํานวนสมาชิกที่รวมปฏิบตั ิงานอยางพอเพียง
มีมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถใหคุณใหโทษแกบุคคลอื่น
มีความยุติธรรมใหแกทุกฝาย
มีความรอบรู ขอมูลขาวสารตางๆที่เปนประโยชนแกผูใตบังคับบัญชา
มีอํานาจรวมปรึกษาอภิปรายเพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
สรางความศรัทธา ความเชื่อถือใหเกิดขึ้นระหวางผูบริหารและ
ผูใตบงั คับบัญชา

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ระดับความสําคัญ
5 4 3 2 1
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ขอ

ตัวแปรการบริหารจัดการการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

แสวงหาทรัพยากรตามความตองการของตนหรือกลุม
แสวงหาอํานาจและใชอํานาจเพื่อปองกันผลประโยชนสวนตัว
มีการใชใหบคุ คลอื่นทําบางสิ่งบางอยางเพื่อใหตนบรรลุเปาหมาย
มีการจัดสรรปนสวนทรัพยากรทีม่ ีอยูอยางจํากัด
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการมีอํานาจและทรัพยากร
บริหารงานเพื่อเปาหมายขององคกร
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
มีกระบวนการตัดสินใจของผูนํา
องคกรภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมขององคกรขาดความมั่นคง ไมแนนอน
การเมืองสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีภายนอกสงผลกระทบตอการบริหาร
จัดการ
มีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
ใชเทคนิคการบริหารงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ปฏิบตั ิภารกิจไดทนั ตามกําหนดเวลา
จัดใหมีการประชุมปรึกษาเพื่อเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมใน
การตัดสินใจ
จัดสรรทรัพยากรภายในองคกรไดเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม
ผูใตบงั คับบัญชาใหความรวมมือกับผูบริหารในการปฏิบตั ิหนาที่
ผูใตบงั คับบัญชามีความสามารถในการปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม
มีการปรับปรุงพัฒนาความกาวหนาขององคกรอยูตลอดเวลา
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูเ พื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย
ผลการปฏิบตั ิงานของผูใตบังคับบัญชาทําใหองคกรเกิดการพัฒนา
มีความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
ใชทรัพยากรในการบริหารจัดการนอยแตไดผลผลิตของงานมาก
ปฏิบตั ิงานดวยความยุติธรรมเที่ยงธรรมโปรงใส
มีการใหคําปรึกษาแนะนําที่สมบูรณและถูกตอง
มีศิลปะในการใหรางวัลและการลงโทษ
จัดสรรผูใตบังคับบัญชาไดเหมาะสมกับงาน
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70 คอยกระตุนและเปนที่พึ่งใหกับผูใ ตบังคับบัญชาได
71 ผูใตบงั คับบัญชาทุกฝายในองคกรมีทัศนคติรวมกันเพื่อเปาประสงคในสิ่ง
เดียวกัน
72 มีอิทธิพลเหนือกลุมอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง
73 ผูใตบงั คับบัญชาทุกฝายรวมกันทํางานเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม
74 ใชอํานาจสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน
75 การใชอํานาจบังคับของผูบ ริหารสงผลทางลบตอประสิทธิผลของงาน
76 อํานาจความเชี่ยวชาญของผูบ ริหารมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ ตบังคับบัญชา
77 ความสมดุลระหวางอํานาจตามกฎหมายกับอํานาจเชี่ยวชาญมีผลตอ
ประสิทธิภาพของงาน
78 อํานาจอางอิงสงผลใหบคุ คลมีความเชื่อถือ ศรัทธา ดวยความจงรักภักดี
79 อํานาจการใหรางวัลสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านของผูใตบังคับบัญชา
80 การใชอํานาจบังคับมีผลทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความไมพึงพอใจ ตอตาน
และหลบเลี่ยงงาน
81 มีอํานาจเชี่ยวชาญทําใหเกิดภาวะผูนํา
82 อํานาจเชี่ยวชาญทําใหเกิดความเชือ่ ถือ ศรัทธา จากผูใตบังคับบัญชา
83 บุคลิกลักษณะสวนตัวของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่
ของผูใ ตบงั คับบัญชา
84 การสรางบารมีของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบตั ิหนาที่ของ
ผูรวมงาน
85 ความสามารถในการจูงใจของผูบ ริหารสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบตั ิ
หนาทีข่ องผูใ ตบงั คับบัญชา
86 การปรึกษาหารือของผูบริหารสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูใตบงั คับบัญชา
87 ใชประเภทอํานาจไดเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอม
88 ใชอํานาจเชี่ยวชาญเพื่อใหผใู ตบงั คับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ
89 อํานาจอางอิงของผูบริหารมีไวใหผูใตบงั คับบัญชามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
90 การบริหารแบบมีสวนรวมชวยสรางบรรยากาศการทํางานในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
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91
92
93
94
95
96
97

มีการกระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม
มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเขามาเพื่อพัฒนาองคกร
มีการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีจํากัด
มีการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ
มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธไดชัดเจน
มีการประสานงานกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่
ผูใตบงั คับบัญชาไดรบั ขอมูลการจัดการที่เหมาะสมจากผูบ ริหารอยาง
สม่ําเสมอ
มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม
ใชความรูความสามารถพัฒนาองคกร
สรางความสามัคคีในกลุมผูใตบังคับบัญชา
จัดการทรัพยากรเรื่องบุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการใน
องคกรไดเหมาะสม
สรางแรงจูงใจใหกับผูใ ตบงั คับบัญชา
สรางขวัญและกําลังใจใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา นักเรียน และ
ผูปกครอง
มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ
มีทักษะการคิดเชิงระบบ
มีทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ
มีทักษะการเลือกใชคน
การเปลี่ยนแปลงของผูนําองคกรมีความไมแนนอน
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมีผลตอการบริหารองคกร
ชุมชนมีอิทธิพลที่สงผลตอการบริหารองคกร
การเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในองคกรมีผลตอการ
บริหาร
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานในองคกรมีผลตอการบริหาร
มีการเสริมสรางพลังอํานาจดานโครงสราง
มีการเสริมสรางพลังอํานาจดานจิตใจตอผูใตบังคับบัญชา
มีการเสริมสรางพลังอํานาจในฐานะผูนํา
สรางวัฒนธรรมโรงเรียนใหเปนหนึ่งเดียว
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117
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122

คานิยมของผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารมีผลตอการบริหารองคกร
มีจริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบในการทํางานกับบุคคลอื่น
มีการรวมมือทํางานกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม
มีการบริหารจัดการคนใหทําหนาที่ไปในทิศทางเดียวกัน
บริหารงานโดยมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความตองการและตรง
ตามหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชา
สรางความพึงพอใจใหกบั ผูใตบังคับบัญชา
มีการศึกษาที่มาของการเกิดการเมืองในองคกร ประเภทอํานาจ และ
ผลประโยชนในองคกร
สงเสริมสนับสนุนฝายการเมืองทีใ่ หการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูตามภารกิจ
ขององคกร
มีวิสัยทัศนทจี่ ริงใจในการทํางานตามภารกิจ
เปนผูนําทางวิชาการ
ควบคุมกํากับติดตามพฤติกรรมการใหขาวกับองคกรภายนอก
เขาหาผูมีอทิ ธิพลในทองถิ่นเพื่อขอคําปรึกษา ความคิดเห็น และหาทางออก
รวมกัน
มีการบริหารจัดการเรื่องอํานาจของผูบริหารกับผลประโยชนในองคกรใหมี
ความสมดุล
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258
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่เขารวมการสนทนากลุม
1. ดร.เฉลี่ยว ยาจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบางบัวทอง
2. ดร.ชัยรัตน หลายวัชระกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาการ
3. ดร.รังสรรค นกสกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
4. ดร.สุริยะ ทวีบุญญาวัตร
รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
5. ดร.รุงชีวา สุขศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
6. ดร.จันทิมา อัชชะสวัสดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียน
7. ดร.เฉลี่ยว เอี่ยมสกุล
ผูอํานวยการโรงเรียน
8. ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร
ผูอํานวยการโรงเรียน
9. ดร.กฤษฏิ์ กิตติฐานัส
อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดปามะมวง
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ – นามสกุล

นายบัญชา ศิริเรืองชัย

ที่อยู

55 หมู 2 ตําบลดอนคลัง อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี 70130

สถานที่ทํางาน

โรงเรียนสายธรรมจันทร ตําบลทานัด อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี 70130

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง
วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2546

สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2552

สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2558

สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2523-2525

ครู 2 โรงเรียนขุขันธ ตําบลขุขันธ
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกศ

พ.ศ.2526-2527

อาจารย 2 โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฏ
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.2528-ปจจุบัน ครู คศ.3 (2) โรงเรียนสายธรรมจันทร
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

