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บทคัดย่อ 

   การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี และเปรียบเทียบการศึกษาการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามสังกัด ขนาด
ของสถานศึกษา และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 335 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

   ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า 
   1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
อ านาจความเชี่ยวชาญ รองลงมา คือ อ านาจสารสนเทศ และค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ อ านาจการบังคับ  

   2. เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า จ าแนกตามสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตาม สังกัด ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์
การท างาน  

      2.1 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามสังกัด พบว่า ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้าน
อ านาจอ้างอิงและด้านอ านาจบารมี  

      2.2 เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

      2.3 เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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ABSTRACT 
This independent study aimed to examine and compare how school 

administrators use power as classified by school location, and size, and administrator 
work experience. The sample consisted of  335 teachers working under Pathum Thani 
Primary Educational Service Area Office. The sample size was determined using 
Krejcie and Morgan’s table. The participants were selected using the stratified 
random sampling technique. The instrument used in the study was a 5-level 
questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, and t-test. 

The results were as follows: 
1. Overall, the use of power by the school administrators under Pathum 

Thani Primary Educational Service Area Office was at a good level. When considering 
each individual aspect, it was found that specialization had the highest mean score, 
followed by information technology. Force had the lowest mean score. 

2. The comparisons of the use of power by the school administrators of the 
primary educational service area office, Pathum Thani province classified by school 
location, and size, and administrator work experience showed that: 

    2.1 The use of power by the school administrators under Pathum Thani 
Primary Educational Service Area Office, classified by school location, was overall 
significantly different at the 0.05 level. When considering each individual aspect, each 
was significantly different at the 0.05 level except for referent power and authority 
power. 

    2.2 The use of power by the school administrators under Pathum Thani 
Primary Educational Service Area Office, classified by school size, was significantly 
different at the 0.05 level. 

 
 
 
 



    2.3 The comparisons of the use of power by the school administrators 
under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office, classified by work 
experience, revealed that overall and for each aspect, there were significant 
differences at the 0.05 level. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

โรงเรียนเป็นองค์กรทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  หรือผู้อ านวยการเป็น
ผู้บริหาร  โดยมีบุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหาร  เรียกว่า  ผู้ร่วมงาน  หรือผู้ปฏิบัติงานการสอนใน
การบริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารที่มีคุณภาพนับได้ว่าเป็นผู้น าในรูปของบุคคลที่มีอ านาจอยู่โดย
ธรรมชาติและโดยอ านาจหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน  ตลอดจนจูงใจให้มวลสมาชิก
เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันท างานผู้บริหารจึงเปรียบเสมือนดวงประทีปเป็นสัญลักษณ์หือจุดรวมพลัง
ของทุกคนในองค์กร  และเป็นหลักที่ส าคัญยิ่งต่อสถานศึกษา  ต่อครู  อาจารย์  และต่อหน่วยงานอัน
เป็นส่วนรวม  นับได้ว่าผู้บริหารเป็นผลสะท้อนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอันมาก  การบริหารงานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังกล่าว  ผู้บริหารยังต้องอาศัยอ านาจคอยค้ าจุนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนซึ่งอ านาจนี้เป็นที่ยอมรับ
กันว่ามีอยู่ในทุกสังคมในบาวงกรณีมองเห็นได้ง่าย ๆ  แต่ในบางกรณีก็เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรหรือสถานศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงประเด็นเกี่ยวกับอ านาจได้  เพราะ
อ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการควบคุมและผลักดันการด าเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กรให้
เป็นไปตามนโยบายและจุดประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและขององค์กร  ตลอดจนเป็น
องค์ประกอบส าหรับการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาหรือองค์กรด้วย  นอกจากนี้อ านาจยังสามารถชัก
จูงบุคคลหรือกลุ่มคนให้ความร่วมมือกันท างานด้วยความเต็มใจ  อันเป็นเหตุให้ผลงานนั้นมี
ประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  อ านาจจึงเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดความมั่นใจในการใช้อ านาจ
หน้าที่ในการบริหารงานมากขึ้น 

การด าเนินงานปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ผ่านมา จะเห็นได้จากการพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  นั้นท าให้บทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารทางการศึกษาในทุกระดับเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบันมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และอยู่ใน
ความดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จากความเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาส่งผลให้อ านาจหน้าที่
ในการบริหารงานการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นดังที่  กล่าวว่า  “การใช้
อ านาจในปัจจุบัน  มีฐานหรือกรอบของการใช้อ านาจมาจากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ” ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  ที่ว่า  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้าน
วิชาการ  บุคคลากร  งบประมาณ  และการบริหารทั่วไป  ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) จะเห็นว่าอ านาจหน้าที่ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นอ านาจอันชอบธรรม
ตามกฎหมาย  (Legitimate Power) ที่มาจากต าแหน่งหน้าที่ทางการบริหารตามกฎหมาย  ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการบริหารงานตามค าสั่งที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
การบริหารงานจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารควรที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานเพ่ิม
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มากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นด้วยเพราะความเข้าใจในระบบการบริหารของ
หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  เป็นเรื่องส าคัญหากผู้บริหารขาดความรู้และฐานคิดเรื่องระบบคุณธรรม
แล้ว  จะเหมือนกับการปล้นและฉุดเอาคนดีมีความรู้ความสามารถออกจากระบบราชการไปอีกมาก  
เพราะรากฐานของราชการเติบโตมาจากระบบคุณธรรม   

ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อสถานการณ์ของการใช้อ านาจทางการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน  กล่าวว่า  “ในปัจจุบันหากมีผู้บริหารที่มองครูหรือคนที่ไม่เห็นด้วย
อย่างเป็นศัตรู  แนวคิดที่ออกมาจากค าพูด  การกระท าที่แสดงออกด้วยอารมณ์อย่างยั้งยืน  จะบ่ง
บอกวิธีคิดของผู้ใช้อ านาจ  และมีแนวโน้มของหารใช้อ านาจเกินขอบเขตค่อนข้างสูง  จะท าให้
บรรยากาศทางวิชาการ  ความร่วมมือร่วมใจในองค์กรหายไปหรือไม่มีเลย  ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค  
ในการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้  ส่วนหนึ่งอยู่ที่การใช้อ านาจเชิงเผด็จการของผู้บริหารการศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับต้องลดการใช้อ านาจจากการมีส่วนร่วมของทีมงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จากกฎหมายที่ไม่ถูก  ตีความเข้าข้างตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการลดถ้อยค าข่มขู่จากค าพูดลงจะ
ส่งเสริมให้เกิดการคิดแนวสร้างสรรค์และร่วมมือ  ควรให้เกียรติบุคลากร  ครู  และมีจิตเมตตาธรรมให้
สูงขึ้น  เพ่ิมความเป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือให้ก าลังใจ  มองคนทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและวิญญาณ
ที่ไม่ใช่เครื่องจักร  การตอบแทนเป็นวัตถุเงินไม่สามารถแก้ปัญหาภาวะวิกฤตได้เสมอไปและอาจจะ
เกิดการต่อด้านได้มากกว่า”  ดังนั้นการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาจึงส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคคลเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง 

เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม  2 เขต ด้วยกันปัญหาและ
อุปสรรคด้านการบริหารนั้นนับเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง  ซึ่งในภาพรวมยังมีความขาดแคลนอัตราก าลังครู
บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย  ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  บุคลากรบางส่วนยังไม่มี
ความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี และมีวุฒิไม่ตรงตามวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน  (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี) ปัญหาที่กล่าวมานี้ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพด้านการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและด้วยปัจจัยด้านการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะมี
ต่อการบริหารงานในภาวะข้อจ ากัดด้านการบริหารงานบุคคลด้วยแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารควรจะได้ใช้อ านาจที่มีอยู่ต่อการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากความส าคัญของอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานการศึกษานั้น  ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  โดยความส าเร็จของการบริหาร  
มักขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการของผู้บริหาร  3  ประเด็น  การก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการท างาน  การก าหนดภารกิจและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  และความสามารถใน
การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการท างานของผู้ร่วมงานและผู้ได้บังคับบัญชา  
 การบริหารโรงเรียน  ให้มีความส าเร็จนั้น  ผู้บริหารต้องได้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างมาก
จากบุคลากรในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ  ถ้าบุคลากรขาดความร่วมมือร่วมใจ
ในการท างานแล้ว  งานที่ท าอยู่ก็จะประสบความส าเร็จได้ยากยิ่ง  เพราะการจัดการศึกษาภาคบังคับ
นั้นจ าเป็นต้องจัดให้แก่เด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศตลอดจน
ครบทั้ง  9  ปี  การบริหารจัดการทางการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อความส า เร็จของ
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ผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามความมุ่งหมายแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542  ปัจจุบัน  การบริหารในสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 (ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, น.11)  ได้
ก าหนดงานเป็น  4  ด้าน  คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป  
ดังนั้นบุคลากรจึงต้องมีความร่วมมือประสานงาน  มีการวางแผนและการปฏิบัติงานร่วมกัน  มีความ
เข้าใจและมีการรับรู้ในแนวทางเดียวกัน  การปฏิบัติงานก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนงานประสบ
ความส าเร็จ 
 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบริหารงานให้มีความร่วมมือร่วมใจเข้าใจตรงกันนั้นคือ  อ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ  ในโรงเรียน  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีก็คือ  คน  เงิน  วัสดุ
สิ่งของ  และวิธีการจัดการ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการบริหารและขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ถ้าพิจารณา
กันในด้านความส าคัญแล้ว  คนจัดว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด  เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยอ่ืน ๆ  คือ  เงิน  
วัสดุสิ่งของและวิธีการจัดการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์กรหรือหน่วยงานนั้นมีคนดีมีความรู้
ความสามารถไว้ใช้  จะท าให้องค์กรหรือหน่วยงานั้นเจริญก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด   
 ด้วยความส าคัญของการบริหารงานบุคลากร  ผู้ซึ่งเป็นบุคคลในการร่วมพัฒนาร่วม
ด าเนินการ  เป็นกลไกส าคัญในการบริหาร  ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงาน
ทุก  ๆ  ด้านนั้น  จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
คนซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญของการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  อย่างมีความหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ซึ่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทุกคนควรจะต้องเข้าใจว่าอ านาจหน้าที่คืออะไรและใช้อ านาจหน้าที่ของ
พวกเขาอย่างไรบ้าง  เพราะว่าแนวทางของการใช้อ านาจหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาแต่ละคน  อาจจะท า
ให้เกิดความไม่พอใจหรือการไม่ยอมรับจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาได้  และด้วยความส าคัญ
ของอ านาจหน้าที่ผู้บริหารมีอยู่เพ่ือกระท าสิ่งต่าง ๆ  ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษาและพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการใช้อ านาจในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

         1.2.1 เพ่ือศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี   

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามสังกัด   ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์
การท างาน    
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1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
การวิจัยนี้ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  จ าแนกตามสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน    
กรอบความคิดในการวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดและทฤษฎีวิธีการอ านาจตามที่ จอร์จและ

โจนส์  (George & Jones, 2006, pp.511-519 อ้างถึงใน สาโรช  เนติธรรมกุล, 2549, p.559) 
ซึ่งกล่าวถึงการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาไว้  7   ด้าน คือ 
         1.  อ านาจการบังคับ  (Coercive Power) 
       2.  อ านาจการให้รางวัล  (Reward Power) 
         3.  อ านาจตามกฎหมาย  (Legitimate Power) 
         4.  อ านาจความเชี่ยวชาญ  (Expert Power) 
         5.  อ านาจอ้างอิง  (Referent Power) 
 6.  อ านาจสารสนเทศ  (Information Power)  
 7.  อ านาจบารมี  (Charismatic Power) 
 
             ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตำม                    ตัวแปรตำม 
  
1. สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี                   กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   - เขต 1                              1.  อ านาจการบังคับ    1.  อ านาจการบังคับ 
   - เขต 2                                2.  อ านาจการให้รางวัล    2.  อ านาจการให้รางวัล 
2. ขนำดสถำนศึกษำ                               3.  อ านาจตามกฎหมาย   3.  อ านาจตามกฎหมาย 
   - ขนาดเล็ก                                   4.  อ านาจความเชี่ยวชาญ    4.  อ านาจความเชี่ยวชาญ 
   - ขนาดใหญ่      5.  อ านาจอ้างอิง 
3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน                                 6.  อ านาจสารสนเทศ 
  - ต่ ากว่า 10 ป ี                       7.  อ านาจบารมี    7.  อ านาจบารมี 
  - ตั้งแต่  10 ปี  ขึ้นไป 
 
 
 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
แตกต่างกันตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ขนาดของสถานศึกษา  
และประสบการณ์การท างาน 
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1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     1.5.1.1  ประชากร    ได้แก่   ครูโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  จ านวน  1,504  คน  จาก  103  โรงเรียน  เขต  2  จ านวน  1,009  
คนจาก  67  โรงเรียน  รวมทั้งสองเขต  จ านวน  2,513  คน   จาก  170  โรงเรียน   
      1.5.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครูโรงเรียนประถมศึกษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน ที่  ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 (Krejcie and Morgan, 1970 , pp.607-608)  
จากนั้นสุ่มตัวอย่างโดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ าแนกตาม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
        1.5.2  ตัวแปรที่ศึกษา   
       1.5.2.1  ตัวแปรต้น  ประกอบด้วย 
        1.  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
    1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  1 
    1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 
       2.  ขนาดของสถานศึกษา  ใช้เกณฑ์จากกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  แบ่งเป็น  2  ขนาด  คือ 
     2.1  ขนาดเล็ก    มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน  300  คน 
    2.2  ขนาดใหญ่  มีจ านวนนักเรียน  301  คนข้ึนไป 
       3. ประสบการณ์การท างาน  ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่มีประสบการณ์ใน
การท างานต่ ากว่า 10 ปี  และการปฏิบัติงานของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งตั้งแต่  10 
ปี  ขึ้นไป 
 1.5.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน ตาม ทฤษฎี
ของจอร์จและโจนส์ (George & Jones, 2006, pp.511-519 อ้างถึงใน สาโรช เนติธรรมกุล, 2549, 
p.559)  ประกอบด้วย 
    1.  อ านาจการบังคับ  (Coercive Power) 
          2.  อ านาจการให้รางวัล  (Reward Power) 
            3.  อ านาจตามกฎหมาย  (Legitimate Power) 
            4.  อ านาจความเชี่ยวชาญ  (Expert Power) 
            5.  อ านาจอ้างอิง  (Referent Power) 
    6.  อ านาจสารสนเทศ  (Information Power)  
    7.  อ านาจบารมี  (Charismatic Power) 
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. อ านาจ   หมายถึง  ศักยภาพของบุคคลในการควบคุมหรือชักจูงให้ผู้ อ่ืนเปลี่ ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ตนต้องการ 

2. การใช้อ านาจของผู้บริหาร  หมายถึง  อ านาจเป็นศักยภาพของบุคคลหนึ่งที่จะชักจูงให้
บุคคลหรือกลุ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตนต้องการ  นั้นคือบุคคลใดก็ตามเมื่อมีอ านาจ
มากเท่าใดก็ย่อมจะมีความสามารถในการท าให้ผู้อื่นยอมรับและปฏิบัติตามตนมากข้ึนเท่านั้นอย่างไรก็
ตามค าว่าอ านาจ  (Power)  ยังมีผู้อภิปรายและกล่าวถึงมาก  ยากที่จะหาข้อยุติได้แต่ถ้าหากพิจารณา
กันอย่างจริงจังแล้ว  อ านาจเป็นสิ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีพ้ืนฐานของการกระท าโต้ตอบระหว่าง
บุคคล  กลุ่มบุคคล  ละหน่วยงานซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกนั่นเอง  ซึ่งได้จากการตอบ
แบบสอบถามของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 7  ด้าน  ดังนี้ 

2.1. อ านาจการบังคับ (Coercive Power)  หมายถึง  อ านาจที่ตรงกันข้ามกับ
อ านาจในการให้ผลตอบแทนหรือรางวัล  คือ  เป็นอ านาจที่สามารถลงโทษผู้อ่ืนได้  อ านาจนี้มาฐานมา
จากความกลัวทั้งทางด้านร่างกาย  ความมั่นคง  และความปลอดภัยของผู้อ่ืนตัวอย่าง  เช่น  ระบบ
การศึกษาสมัยก่อนใช้วิธีลงโทษผู้อ่ืนได้  อ านาจนี้มีฐานมาจากความกลัวทั้งด้านร่างกาย  ความมั่นคง   
และความปลอดภัยของผู้อื่น  ตัวอย่างเช่น  ระบบการศึกษา  สมัยก่อนใช้วิธีการลงโทษโดยการเฆี่ยนตี
เมื่อกระท าผิด  โดยปกติอ านาจชนิดนี้มักจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบรูณ์ภายในองค์การถ้าหากมี
การใช้อ านาจประเภทนี้  สมาชิกขององค์การก็จะลาออกไป  หรืออาจแสดงออกถึงการต่อต้านใน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การชะลองาน  หนีงาน  เป็นต้น 

2.2. อ าน าจการให้ รางวั ล  (Reward Power) หมายถึ ง อ าน าจที่ เกิ ดจาก
ความสามารถของผู้บริหารที่จะให้รางวัลตอบแทนบุคคลอ่ืน ส าหรับความส าเร็จของงาน และเชื่อว่า 
การยอมปฏิบัติตาม จะน าไปสู่การให้รางวัล ด้วยวิธีการขึ้นเงินเดือน ค่าจ้ าง การเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง หรือการยกย่องสรรเสริญ 

2.3. อ านาจตามกฎหมาย  (Legitimate Power) หมายถึง อ านาจนี้อาจได้มาจาก
วัฒนธรรมหรือองค์การก าหนดขึ้นมา  มากกว่าที่จะได้มาจากการที่บุคคลแต่ละคนก าหนดขึ้นมาเอง  
ตัวอย่างเช่น  ผู้พิพากษาสามารถที่จะมีอ านาจตัดสินคดี   ผู้บริหารสามารถที่จะมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ  เป็นต้น  โดยปกติภายในองค์การมักจะมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เป็นสายการบังคับ
บัญชาตามล าดับขั้น  ผู้ที่อยู่ในสายบังคับบัญชาล าดับขั้นต่ ากว่า  จะต้องยอมรับในอ านาจและอิทธิพล
ของผู้ที่อยู่ในสายบังคับบัญชาล าดับขั้นที่สูงกว่า  อย่างไรก็ตาม  อ านาจที่ได้มาอย่างถูกต้อง  ตาม
ท านองคลองธรรมหรือไม่  ถ้าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวมาแล้วอ านาจนี้ก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ  
อาจมีผลท าให้แนวโน้มของอ านาจนี้ลดลงอย่างมากหรืออาจไม่มีเลย 

2.4. อ านาจความเชี่ยวชาญ  (Expert Power)  หมายถึง ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
อย่าง  (Expert Power)  ฐานของอ านาจชนิดนี้ได้มาจากการที่คน ๆ  นั้นมีความรอบรู้หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างซึ่งบุคคลอ่ืนยอมรับในความสามารถ  ตัวอย่าง  เช่น  พนักงานบัญชีที่เก่งจะมี
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อ านาจเหนือกว่าพนักงานบัญชีคนอ่ืน  นักคอมพิวเตอร์จะมีอ านาจมากเกี่ยวกับด้ านคอมพิวเตอร์
เพราะเขามีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง  ดังนั้น  ภายในองค์การคนที่มี
อ านาจนี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ปริมาณของอ านาจจะเพ่ิมข้ันได้โดยการศึกษา
เพ่ิมขึ้นหรือความขาดแคลนผู้รู้ในด้านนั้น ๆ  ดังนั้นผู้ที่มีความรอบรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง  
ส่วนใหญ่มักจะแสดงพฤติกรรมออกในลักษณะไม่ถ่ายทอดหรือฝึก  อบรมความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
ของตนให้กับผู้อ่ืนไปจนหมด  ซึ่งเท่ากับท าให้ฐานอ านาจเขาลดลงและขาดความมั่นคง  ซึ่งปัญหานี้
ส่วนใหญ่องค์การธุรกิจทั่ วไปมักประสบอยู่และต้องหาทางแก้ไข  ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปให้
ผลตอบแทนมากขึ้นมีการประกันความมั่นคงให้สูงขึ้น 

2.5. อ านาจอ้างอิง  (Referent Power)  หมายถึง  อ านาจที่เกิดจากคุณลักษณะ
พิเศษของผู้บริหารเป็นพลังที่ท า ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เอาแบบอย่างพฤติกรรมผู้บริหารที่มีพลัง
อ้างอิงสูงจะเป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลอ่ืน อันเนื่องมาจาก บุคลิกลักษณะ การชอบพอ การนับถือ
ยกย่อง ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

2.6. อ านาจสารสนเทศ  (Information Power)  หมายถึง  อ านาจของคนใน
องค์การที่เกิดจากการรู้และสามารถควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้  ผู้ที่มีข้อมูลมากกว่ามีข้อมูล
ดีกว่าจะเป็นผู้ที่มีอ านาจเหนือผู้อ่ืนได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน 

2.7. อ านาจบารมี  (Charismatic Power)  หมายถึง  เป็นอ านาจที่ได้รับจากการ
ยกย่องบูชา หรือ ความนับถือในตัวบุคคลเป็นพิเศษ  จากคุณลักษณะที่ดีที่มีในตัวบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้เป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติ หรือการยอมรับเฉพาะตัวบุคคล เช่น บุคลิกภาพ พฤติกรรมของบุคคลนั้น  

3. ผู้บริหารสถานศึกษา   หมายถึง  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  และรวมถึงผู้
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

4. คร ู หมายถึง  ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอนใน
สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

5. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  1  ได้แก่  อ าเภอเมืองปทุมธานี  อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอ
สามโคก  อ าเภอลาดหลุมแก้ว   และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2   
ได้แก่  อ าเภอธัญบุรี  อ าเภอหนองเสือ  อ าเภอล าลูกกา 

6. ขนาดสถานศึกษา  หมายถึง  สภาพทางกายภาพของสถานศึกษาที่ก าหนดขนาดตาม
จ านวนนักเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2546  แบ่งเป็น  2  ขนาด  คือ 
  6.1  ขนาดเล็ก   มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน  300  คน 
  6.2  ขนาดใหญ่  มีจ านวนนักเรียน  301  คนขึ้นไป 
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7.  ประสบการณ์การท างาน 
7.1  ประสบการณ์การท างาน  ต่ ากว่า  10  ปี  ลงมา 
7.2  ประสบการณ์การท างาน  ตั้งแต่   10  ปี  ขึ้นไป 

 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1.7.1 ข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  ในการใช้
อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    1.7.2 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  
ในการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    1.7.3 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน
ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่  2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการศึกษาการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1  อ านาจ  
   2.1.1  อ านาจ 

2.1.1.1 ความหมายของอ านาจ 
2.1.1.2 ความส าคัญของอ านาจ 
2.1.1.3 ยุทธวิธีและกลยุทธ์ของการได้มาซึ่งอ านาจ 
2.1.1.4 ประเภทของอ านาจ 
2.1.1.5 อ านาจของผู้บริหาร 
2.1.1.6 อ านาจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.1.1.7 ข้อจ ากัดของอ านาจ 
2.1.1.8 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.2  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
 2.2.1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2.2.2  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

2.3  ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 2.3.1  ขนาดของสถานศึกษา   
 2.3.2  ประสบการณ์ในการบริหารของผู้บริหาร 
 2.3.3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1  อ ำนำจที่ใช้ในกำรบริหำรงำน 
 2.1.1   ความหมายของอ านาจ 
           ความหมายของอ านาจ  บุคคลทั่วไปหรือนักวิจัยต่างก็พยายามที่จ าให้ความหมาย
ของค าว่าอ านาจ  ไว้ในลักษณะต่าง ๆ  กันตามจุดประสงค์ของบุคคลหรือผู้วิจัยเป็นส าคัญ  ทรรศนะที่
น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้  คือ 
  เวบเบอร์  (Weber, 1947, p.152)  กล่าวว่า  “อ านาจ  คือ  ความเป็นไปได้ในเขต
ของสังคมท่ีคนคนหนึ่งจะท างานของเขาให้ส าเร็จลุล่วงโดยปราศจากการต่อต้าน”   
  แม็คซีฟเวอร์  (Maciver, 1953, p.87)  กล่าวว่า  อ านาจเป็นความสามารถที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมของคนอ่ืนทั้งทางตรงโดยการบังคับและทางอ้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
  โพลสบี้  (Polsby, 1963, p.60)  นักวิชาการส านักพหุนิยม  (Pluralist School)  
เชื่อว่า  อ านาจ  คือ  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน  และในกระบวนการตัดสินใจนั้นใคร
เป็นผู้ครอบง าและได้ประโยชน์มากที่สุด  คน ๆ นั้นจะมีอ านาจมากท่ีสุด 
  เกอร์ธและมิลส์  (Gerth & Mills, 1964, p.180)  ได้กล่าวว่า อ านาจเปรียบเสมือน
ความบังเอิญของมนุษย์ที่จะตระหนักถึงความตั้งใจของตนเองในการกระท าใด ๆ  อย่างต่อเนื่องกัน  
ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านบุคคลอ่ืนร่วมกระท าด้วยกันก็ตาม  อ านาจย่อมจะเกิดขึ้นกับผู้ที่สามารถให้ใน
สิ่งที่ผู้อื่นต้องการ  การแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้มีทรัพยากรกับผู้ไม่มีทรัพยากรจะน าไปสู่
การมีพลังอ านาจของฝ่ายที่มีทรัพยากรมากกว่า 
  ซีคอร์ดและแบ็คแมน  (Secord & Backman, 1964, p.281)  กล่าวถึง  อ านาจใน
แง่ของการให้รางวัล  (Reward Power)  ที่ฝ่ายหนึ่งยอมรับอ านาจของอีกฝ่ายหนึ่ง  เพราะผู้มีอ านาจ
นั้นสามารถที่จะให้รางวัลเพ่ือค าสั่งของเขาได้รับการปฏิบัติตามและสามารถลงโทษผู้ขัดค าสั่งของเขา
ได้ 
  บลัว  (Blau, 1964, pp.19-26)  เห็นว่า  อ านาจจะเกิดกับผู้ที่สามารถให้ในสิ่งที่คน
อ่ืน ๆ ต้องการและการแลกเปลี่ยนที่ไม่เม่าเทียมกันระหว่างผู้ที่มีทรัพยากรและผู้ที่ไม่มีทรัพยากรจะ
น าไปสู่การมีอ านาจของฝ่ายที่มีทรัพยากรมากกว่าผู้ที่คนอ่ืนจะต้องพ่ึงพิงจะเป็นผู้ที่มีอ านาจและ
อ านาจยังเป็นเครื่องมือในการจัดระบบ  ผู้อยู่ใต้อ านาจอีกด้วย 
  ไซเดนเบอร์กและสนาโดว์สกี้  (Seidenberg & Snadowsky, 1967, p.343)  กล่าว
ว่า  อ านาจ  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นให้เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางท่ีตนต้องการ 
  เฟรนซ์และราเวน  (French & Raven, 1968, p.259) กล่าวถึงอ านาจว่า หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ  จุดมุ่งหมาย ความต้องการค่านิยมและอ่ืน ๆ 
  วอเรน  (Warren, 1977, p.239)  ได้เสนอแนวคิดว่า  อ านาจเป็นความสามารถที่มี
อิทธิพลเหนือการตัดสินใจ  ควบคุมชะตาชีวิตของผู้อ่ืน  โดยผู้มีอ านาจสร้างความชอบธรรมซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดของลุกส์  (Luckes, 1980, pp.27-28)  ที่กล่าวว่า  อ านาจ  คือ  การที่บุคคล
หนึ่งท าการตัดสินใจที่มีผลบังคับให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
ส่วนรวม 
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  เนซวิส  (Knezevich, 1984, pp.31-32)  ให้แนวคิดว่า  อ านาจ  หมายถึง  การเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพยากรทั้งหมาย  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางกายภาพ  บุคคล  เศรษฐกิจ  
สังคม  หรือทางจิตวิทยา  ซึ่งบุคคลอ่ืนอยากได้  ดังนั้นบุคคลที่เป็น เจ้าของทรัพยากร  จึงเป็นผู้มี
อ านาจเหนือคนอื่น ๆ เหล่านั้น 

ยูคเคิล  (Yukl, 1994, p.18)  ได้ศึกษาและให้ค านิยามของค าว่าอ านาจ  ว่าหมายถึง 
ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการชักจูงบุคคลหรือกลุ่มให้เปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือ 
พฤติกรรมในทิศทางที่ตนต้องการ 

รอบบินส์ (Robbins, 1994, pp.152-153) ได้ให้อ านาจของค าว่าอ านาจว่า อ านาจ 
หมายถึง  ความสามารถของผู้กระท าการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ถูกกระท า หรือบุคคล
เป้าหมายให้ กระท าการบางอย่างโดยที่ผู้กระท าการนั้นไม่ต้องท าด้วยตัวเอง อ านาจเป็น 1) ศักยภาพ
ภายในตัวบุคคล  2)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแสดงออกในรูปแบบของอิทธิพลจากผู้ที่มีอ านาจต่อ
ผู้อยู่ใต้อ านาจหรือผู้ยอมตามอ านาจ  3)  การใช้อ านาจมีผลท าให้ผู้อยู่ใต้อ านาจแสดงพฤติกรรมด้วย
ความส านึกรับผิดชอบตามผู้ที่มีอ านาจตั้งใจให้ท า  ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจโดยตรงหรือโดยอ้อม 

สมยศ  นาวีการ  (2525, p.2)   มีความหมายว่า อ านาจคือ ความสามารถที่จะท าให้
บุคคลอื่นกระท าบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ทรงอ านาจต้องการให้กระท า 

นพดล  เจน อักษร (2537,p.9)  ได้ ให้ ความหมายของค าว่ า อ าน าจว่ า  คื อ  
ความสามารถของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการครอบง า  หรือจูงใจให้บุคคลอ่ืนกระท า หรือไม่กระท าสิ่ง
ใดตาม จุดมุ่งหมายที่ตนก าหนดไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่า คือ สมรรถมะในการสั่งการคือการบังคับ
บัญชา 

สุขชัย  ขันอัศวะ (2540, p.11)  ได้ศึกษาและสรุปความหมายของอ านาจว่า อ านาจ 
หมายถึง  ความสามรถของบุคคลที่จะผลักดัน บังคับ ชักจูง โน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลง 
พฤตกิรรมและการกระท าตามท่ีตนต้องการ 

จากความหมายของอ านาจที่กล่าวมาข้าวต้น สรุปได้ว่า อ านาจเป็น ศักยภาพของ
บุคคลหนึ่งที่จะชกจูงให้บุคคลหรือกลุ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตนต้องการ นั้นคือ 
บุคคลใดก็ตามเม่ือมีอ านาจมากเท่าใดก็ย่อมจะมีความสามารถในการท าให้ผู้อ่ืนยอมรับและปฏิบัติตาม
ตนมากขึ้นเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามค าว่าอ านาจ  (Power)  ยังมีผู้อภิปรายและกล่าวถึงมาก ยากที่จะหา
ข้อยุติได้ แต่ถ้าหากพิจารณากันอย่างจิงจังแล้ว  อ านาจเป็นสิ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีพ้ืนฐานของ
การกระท าโต้ตอบระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ละหน่วยงานซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกนั่นเอง 

2.1.2  ความส าคัญของอ านาจ 
อ านาจที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ 

นักปราชญ์และนักวิชาการได้พยายามอธิบายว่า ท าไมคนเดียวจึงสามารถควบคุมกลุ่มคนหรือบุคคล
อ่ืนได้ ค าตอบที่ได้รับคือ “อ านาจ”  หรือ Power ซึ่งมีอ านาจในที่นี้หมายถึง อ านาจทางสังคม นั้นก็
คืออ านาจเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมได้ และมีความสัมพันธ์ของสังคมทุกชนิด อ านาจไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะใดก็ตามยังมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในสังคมตลอดเวลา  
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อ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานในองค์การย่อมเกี่ยวข้องกับคนเป็นจ านวนมาก  ผู้น า
องค์การจึงจ าเป็นต้องมีอ านาจเพ่ือควบคุมให้ผู้อ่ืนเชื่อฟังและปฏิบัติตนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เเมคคลีแลนด์ (Mc  Clelland, 1975, pp.130-131) ที่ว่าบุคคลที่ท างานได้ทั้งหมดในองค์การส าเร็จ
ลุล่วงไปได้แต่ต้องบริหารงานเพื่อให้คนอ่ืนๆ ท างานเพ่ือองค์การผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีอ านาจ ฉะนั้น 
อ านาจจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเป็นผู้น าส่วนการใช้อ านาจอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ผู้บริหารของแต่ละคน 

แนวคิดในเรื่องอ านาจ มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ  พลาโตและโตรคราติส พยายามศึกษาว่า 
ท าไมจึงแสวงหาอ านาจ ซึ่งได้ค าตอบว่า ผู้น าต่างแสวงหาพลังอ านาจเพ่ือจะใช้พลังอ านาจให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม (ทินพันธ์  นาคะตะ, 2525, p.71)  ผู้ที่ศึกษาต่อมาเก่ียวกับพลังอ านาจ  ได้แก่  
แม็คคิอาเวลลี  (Mcchiavelli)  ศึกษาและให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับเทคนิคและกลยุทธ์ในการได้มาซึ่ง
อ านาจและลักษาพลังอ านาจนั้นไว้ (ชาติชาย ณ เชียงใหม่,2528, p.60) ต่อมาเวเบอร์ (Weber,1947, 
pp.328-332)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพลังอ านาจและกล่าวถึงที่มาขิงพลังอ านาจ ได้ดังนี้ 

1. พลังอ านาจตามกฎหมาย  (Legal Power) เป็นพลังอ านาจที่มีอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
ที่ก าหนด ไม่ผูกพันกับบุคคลหรือต าแหน่ง กล่าวคือ สามารถขยายไปสู่บุคคลและต าแหน่งเฉพาะ
ตามท่ีกฎหมายระบุ  และภายในขอบเขตของหน้าที่ในหน่วยงาน 

2.  พลังอ านาจตามประเพณี  (Tradition Power)  เป็นพลังอ านาจที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อ
ในความศักดิ์สิทธิ์ของสภาพบุคคล  ซึ่งใช้พลังอ านาจนั้นมาในอดีตเป็นพลังอ านาจที่เป็นมรดกตกทอด
มาจากประเพณี ค่านิยมในอดีต 

3.  พลังอ านาจบารมี  (Charismatic Power)  เป็นพลังอ านาจที่ได้รับการยกย่องบูชาหรือ
ความนับถือในตัวบุคคลเป็นพิเศษ  จากคุณลักษณะที่ดีที่มีในตัวเขาเป็นเรื่องของทัศนคติหรือการ
ยอมรับเฉพาะบุคคล  เช่น บุคลิกภาพของบุคคลแล้วเกิดเป็นค่านิยมที่ปกติร่วมกันภายใน 

เฟรนซ์และราเวน  (French and Raven, 1968, pp.667-673)  กล่าวว่า  แหล่งที่มาของ
อ านาจที่ส าคัญมาจากแหล่งใหญ่ ๆ  5  แหล่ง  คือ 

1. การให้คุณหรือรางวัล  (Reward)  แหล่งอ านาจจากการให้คุณหรือรางวัลขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและทรัพยากรที่จะให้รางวัลแก่ผู้อ่ืน  ผู้รับเต็มใจรับและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ให้นั้น  เช่น  
การเลื่อนต าแหน่ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  มอบงานที่ถูกใจให้ท า  ยกย่อง  ชมเชย 

2. การให้โทษ  (Coercion)  แหล่งอ านาจจากการให้โทษขึ้นอยู่กับความเกรงกลัวการถูก
ลงโทษในรูปแบบต่าง ๆ จากอีกฝ่ายหนึ่ง  เพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะลงโทษ  สามารถให้บุคคล
ปฏิบัติตามหน้าที่และอยู่ในกรอบประเพณีก็เพราะกลัวการลงโทษ  เช่น  การไล่ออกจากงาน  ลด
ต าแหน่ง  หรือตัดเงินเดือน 

3. ความชอบธรรม  (Legitimacy)  แหล่งอ านาจประเภทนี้เกิดจากค่านิยมของบุคคลในการ
ใช้สิทธิอันชอบธรรมแก่บุคคลหนึ่งให้มีอิทธิพลเหนือเขาแหล่งนั้นได้  และรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องยอม
ปฏิบัติตามแหล่งอ านาจ  จากความชอบธรรมมีความสัมพันธ์กับแหล่งอ านาจการให้คุณให้โทษแก่ผู้อ่ืน
ได้หากปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตนตาม  ซึ่งแหล่งอ านาจอันชอบธรรมนี้มาจากแหล่งส าคัญ  3  
แหล่ง  คือ 
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 3.1 ค่านิยมทางสังคม  วัฒนธรรม  องค์การ  หรือกลุ่มคนที่ยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่ถูก
ที่ควรแก่การปฏิบัติตาม  เช่น  ในสังคมมีการยกย่องบุคคลตามล าดับอาวุโส  สมรรถนะด้านร่างกาย  
เพศ  อาชีพ  ฯลฯ   

 3.2 โครงสร้างทางสังคมอันเป็นที่ยอมรับกันในสังคมนั้น ๆ  เช่น  ในบางสังคมมีการ
ยอมรับการแบ่งชนชั้น  การยอมรับล าดับโครงสร้างของคนงานในบริษัท  การยอมรับล าดับกันใน
ครอบครัว  เป็นต้น 

 3.3 ความชอบธรรมมาจากการเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของผู้มีอ านาจหรือกลุ่มให้เป็น
ผู้ด าเนินการแทน  เช่น  เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ  ประธานกรรมการ  เป็นต้น 
 4. การอ้างอิง  (Reference)  เป็นแหล่งอ านาจที่ได้มาจากการอ้างอิง  เป็นความปรารถนา
อยากจะเป็น  ลอกเลียนแบบกับบุคคลที่มีลักษณะเด่น  มีชื่อเสียง  จึงมีการอ้างอิงหรือพาดพิงถึง
บุคคลนั้นให้กลายเป็นผู้มีอ านาจขึ้นโดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดตามมา  ผู้มีอ านาจกับการอ้างอิง  
นอกจากจะสร้างอ านาจให้กับตนเองแล้วยังสามารถถ่ายทอดไปให้ผู้มีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกันให้
กลายเป็นผู้มีอ านาจขึ้นได้  ทั้ง ๆ  ที่บุคคลนั้นอาจไม่มีคุณสมบัติทัดเทียมกับผู้มีอ านาจต้นแบบเลย  
เช่น  ผู้บริหารที่มีอ านาจอ้างอิงจะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกเป็นที่ดึงดูดใจของผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเลียนแบบโดยไม่ค านึงถึงว่าผู้บริหารจะมีอ านาจให้คุณโทษหรือมีความชอบธรรม
หรือไม่ก็ตาม  ดังนั้น  ผู้บริหารที่หวังสร้างอ านาจจากแหล่งนี้  จึงมักปรับปรุงบุคลิกลักษณะให้เป็นที่
ดึงดูดผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
 5. ความรู้ความช านาญ  (Expert)  เป็นแหล่งอ านาจสุดท้ายของเฟรนซ์และราเวน  ซึ่งความรู้
ความช านาญนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับเชื่อถือในความรู้   ภูมิปัญญา  และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ของผู้แสวงหาอ านาจประเภทนี้  แหล่งอ านาจจากความรู้ความช านาญเป็นสิ่งจ าเป็นในองค์การ  
โดยเฉพาะผู้จัดการและคณะผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งอาจหาอ านาจจากแหล่งอ่ืนทดแทนไม่ได้ก็ต้องอาศัย
อ านาจจากความรู้ความช านาญเป็นหลักเพ่ือใช้ในการพัฒนางาน  ยิ่งองค์การมีความเจริญก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีมากเท่าไร  ความจ าเป็นที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญก็มีมากขึ้นตามล าดับ 
 ต่อมาในปี  ค.ศ. 1969  ลาสเวล และคาเพลน  (Lasswell and Kaplan, 1969, p.87)  ได้
เสนอปัจจัยบางประการ  ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่จะเป็นการเพ่ิมพูนอ านาจเพ่ือที่จะท า
ให้ผู้อื่นเชื่อฟังและปฏิบัติตามมากขึ้น  เรียกว่า  อ านาจนิยม  ซึ่งมี  8  ประการ  ได้แก่ 

1. อ านาจทางการเมือง 
2. การยอมรับนับถือ 
3. ความซื่อตรง 
4. ความรัก 
5. ความสมบูรณ์พูนสุข 
6. ความร่ ารวย 
7. ทักษะ 
8. ความรอบรู้ 
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คิมบรูและนับเนอรี่  (Kimbrough and Nunnery, 1983, p.462)  ที่ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่มี
อ านาจนั้น  มักจะเป็นบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษมีความรู้ดี  มี
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  เป็นผู้ควบคุมหรือผู้บังคับบัญชา  เป็นผู้น่าเชื่อถือมีความสามารถในการเป็น
ผู้น ากลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ  ผู้ช านาญการควบคุมเสียงเลือกตั้งได้  มีความรู้เรื่องระบบการเมือง 

อรุณ  รักธรรม  (2523, pp.56-70  อ้างถึงใน วิไลวรรณ  สงพอ , 2543, pp.23-24)  ได้
รวบรวมแหล่งอ านาจไว้หลายแหล่ง  ดังต่อไปนี้ 

1. หน้าที่ปฏิบัติ  ย่อมแสดงถึงการมีพลังอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน  หน้าที่ที่ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเสริมให้บุคคลมีพลังอ านาจด้วย 

2. จ านวนสมาชิกท่ีท างานด้วยพลังอ านาจนั้น  ย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับจ านวนสมาชิกหรือที่เรา
เรียกว่า  “บริวาร”  มากน้อยที่ท างานร่วมกัน 

3. คบค้าสมาคมกับบุคคลประเภทใด  การคบค้าสมาคมหรือการคบเพ่ือนกับบุคคลที่มีพลัง
อ านาจ  เราย่อมมีพลังอ านาจชนิดนั้น ๆ ไปด้วยในบางครั้ง  ซึ่งแล้วแต่ชนิดขององค์การ  งานหรือสิ่งที่
เราก าลังติดต่อสัมพันธ์ด้วย  เป็นกรณี ๆ ไป  ซึ่งย่อมต้องมีพลังอ านาจมากน้อย  ตามสมาคมนั้น ๆ  
บุคคลนั้น ๆ  และเรื่องต่าง ๆ  ตามท่ีพิจารณาอีกด้วย 

4. บุคลิกลักษณะของบุคคลแต่ละคน  มีความส าคัญยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นนักปกครอง  นัก
บริหาร  หัวหน้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  หรือผู้ที่หวังจะก้าวหน้าในต าแหน่งการบริหารงานผู้ที่มี
บุคลิกดีถือว่าได้เปรียบหรือก าไรในระยะแรก  จะเป็นผู้ที่น่านับถือ  น่าเคารพ  น่าเลื่อมใสต่อบุคคลที่
พบเห็น  โดยมิต้องมีการพูดจาสนทนาแต่ประการใด 

5. มนุษยสัมพันธ์  มนุษย์ต่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน  เป็นปัจจัยแรกที่ติดต่อกัน  เป็นเรื่อง
ของคนต่อคน  มนุษยสัมพันธ์นับเป็น  “พลังอ านาจภายใน”  ซึ่งเป็นพลังอ านาจที่อยู่ในบุคคลนั้นเอง  
หรืออาจกล่าวได้ว่า “พลังอ านาจภายใน”  เป็น  “สิทธิอ านาจ”  ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของบุคคลนั้น
ตลอดไป  ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดหรือท าหน้าที่เป็นประชาชนธรรมดา  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
“การชนะจิตใจคน”  ได้ต้องใช้หลักมนุษยสัมพันธ์  ซึ่งในทัศนคติขิงมนุษยสัมพันธ์ย่อมเปรียบเสมือน  
“พลังอ านาจ”  นั่นเอง 

6. ชนิดของใช้ บางครั้งพลังอ านาจได้มาจากของใช้  และอาจรวมถึงฐานทางเศรษฐกิจ
สัญลักษณ์ของฐานะหรือต าแหน่งทางสังคม  อาจจะพิจารณาได้ดังนี้  ต าแหน่งงาน  เงินเดือน  เสื้อผ้า
ที่ใช้  ขนาดของหน่วยงาน  รวมถึงกระทั่งขนาดและที่ตั้งของโต๊ะท างาน  ที่ส าหรับจอดรถ  ชนิดของ
รถเลขานุการ  มีห้องท างานส่วนตัวหรือไม่  เครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น พรม รูปภาพ  โต๊ะ รวมทั้ง
บ้านที่อยู่อาศัย  ซึ่งการใช่ของดีมีราคาแพงกว่า  ย่อมมีพลังอ านาจเหนือบุคคลอื่นที่ใช้ของราคาถูก 

7. การควบคุมทรัพยากร  รวมตลอดจนการควบคุมข้อมูลวัสดุต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ  การควบคุมทรัพยากร  ย่อมหมายถึง  การมีพลังอ านาจ  หรือคนที่มีทรัพย์สมบัติ
มาก  มีที่ดินหลายร้อยไร่  รถยนต์หลายคัน  ย่อมเป็นที่มาของบริวารและพลังอ านาจ 

8. ประเพณีนิยม  ผู้ที่อยู่ใต้พลังอ านาจยอมรับนับถือผู้มีพลังอ านาจในลักษณะของตัวบุคคล  
ซึ่งได้พลังอ านาจหรือต าแหน่งนั้น ๆ  มาตามระเบียบประเพณีมากกว่าการยอมรับนับถือเพราะ
กฎเกณฑ์  นอกนั้นยังรวมถึงระบบอาวุโส  ระยะเวลาที่อยู่นั้นมา  คนไทยถูกอบรมสั่งสอนให้มีความ
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เคารพ  เชื่อฟังและย าเกรงผู้อาวุโสเสมอมายากที่จะปฏิเสธได้  เช่น  ลูกเชื่อฟังพ่อแม่  น้องเชื่อฟังพ่ี  
สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นพลังอ านาจอย่างหนึ่งในทางประเพณีนิยม 

9. ความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม  เป็นการยึดมั่นในคุณธรรม  มีความยุติธรรมและให้ความ
เสมอภาคแก่ทุกคน  ความเป็นผู้มีน้ าใจ  มีความโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความเมตตากรุณา 

รสสุคนธ์  พหลเทพ  (2527, pp.103-105  อ้างถึงใน  มาลา  ทัดมาลี , 2544, pp.17-18)  
ได้กล่าวว่าแหล่งที่มาของอ านาจมาจากสิ่งต่อไปนี้ 

1.  อ านาจจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  สังคมไทยยอมรับผู้มีฐานะหรือผู้มีเงินเป็นอัน
มาก  เงินหรือทรัพย์สมบัติท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจ  และเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจดี  ฐานะทางสังคม
จะตามมา  ผู้บริหารหากมีฐานะดี  มักจะท าให้การบริหารเป็นไปด้วยความราบรื่น  ไม่เดือดร้อน
เนื่องจากภาษีทางสังคมแพงกว่าคนธรรมดา  อ านาจชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับคนแต่งกายดี  มีรถส่วนตัวใช้  
ร่ ารวย  มีบ้านหลังใหญ่  ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 

2.  อ านาจที่เกิดจากความจริงใจ  ความจริงใจช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดี  เกิดความร่วมมือ
ในการท างาน  ซึ่งจะดูได้จากการเสียสละก าลังกาย  ก าลังทรัพย์  การร่วมทุกข์ร่วมสุข  ความจริงใจ
จะช่วยยึดเหนี่ยวน้ าใจคนไว้ได้ 

3.  อ านาจเกิดจากการยึดมั่นในหลักศาสนา  หรือความมีคุณธรรม  ศาสนาพุทธได้หยั่งราก
ลึกลงในหัวใจคนไทยมาเป็นระยะเวลานาน  ผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ค าสอนของพระพุทธศาสนาก็
เท่ากับก าหัวใจไว้ได ้

4.  อ านาจจากขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมในสังคมนั้น ๆ  สังคมไทยเป็นสังคมที่มี
ประวัติอันยาวนาน  ย่อมมีการยึดถือแนวทางการปฏิบัติสืบทอดกันมา  การปฏิบัติตนผิดจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคมจะลงความเห็นว่าผิดและยิ่งสังคมไทยค่อนข้างจะเป็นสังคมที่จัดอยู่ใน
พวกอนุรักษ์นิยมด้วยแล้ว  อ านาจจากการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี  จึงมีความหมายมากขึ้น
และเนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป  ค่านิยมต่าง ๆ  จึงแปร เปลี่ยนเวียนเข้ามาในแต่ละ
สภาพการณ์  การกระท าท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของคนส่วนใหญ่ย่อมเป็นการตัดปัญหาทั้งปวง 

5.  อ านาจการเมืองในองค์การ  มีการใช้อ านาจทางการเมือง  ทั้งอ านาจการเมืองภายนอก
และการเมืองภายในองค์การ  คือ  ท าอย่างไรคนหนึ่งจึงจะก้าวหน้าเลยคนอ่ืน ๆ  ในองค์การ  แต่ใน
อีกลักษณะหนึ่ง  คือ  การที่ท าอย่างไรจึงจะได้อ านาจนั้นขึ้นมา  เช่น  การปัดแข้งปัดขา  การชัก
บันไดหนี 

6.  อ านาจการรู้สถานการณ์และปรับการบริหารให้เข้าสถานการณ์ได้ทุกครั้งที่ใช้อ านาจไม่ว่า
จะเป็นอ านาจประเภทใด  จ าเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์เป็นคู่มือประกอบด้วยเสมอ  เทคนิคการใช้
อ านาจให้เข้ากับสถานการณ์  ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออ านาจที่ใช้  การใช้อ านาจโดยไม่ดู
สถานการณ์  ยากนักที่จะถึงวัตถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพการตัดสินใจ  โดยยึดความเห็น
ส่วนตัว  ค่านิยม  หรือหลักตามตัว  มีแต่จะก่อความผิดพลาดง่าย 

7.  อ านาจเกิดจากการรู้ปัญหาล่วงหน้า  โดยการท านายอย่างมีระบบ  ระเบียบในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การตัดสินใจโดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรส าเร็จเก่า ๆ  ไม่ได้ผลต่อไปการ
แก้ปัญหาจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหาทีละปัญหา  สุดแล้วแต่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร  เวลาใด
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องค์ประกอบของกาลเวลาและสถานที่มีความส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณา  แต่เนื่องจากการ
แก้ปัญหาจะเกิดอย่างไร  ที่ใดบ้าง  แม้การท านายว่า  จะเกิดอย่างไร  เวลาใดท านายไม่ได้แต่อย่าง
น้อยก็ช่วยให้มองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้บ้าง 

2.1.3  ยุทธวิธีและกลยุทธ์ของการได้มาซึ่งอ านาจ 
สร้อยตระกูล  (ติวยานนท์)  อรรถมานะ  (ม.ป.ป, p.239)  ได้กล่าวถึงยุทธวิธีต่าง ๆ ของการ

ได้มาซึ่งอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นพันธมิตรกับผู้ทรงอ านาจ  วิธีส าคัญวิธีหนึ่งที่จะได้มาซึ่งอ านาจก็คือการสร้างพันธมิตร

หรือการเข้าร่วมเป้นพวกเดียวกัน 
2. แบ่งแยกแล้วจึงปกครอง  วิธีนี้เป็นที่รู้จักกันดีในทางการเมืองและการทหารแต่โบราณ  ซึ่ง

สามารถน ามาปรับใช้ในการแสวงหาอ านาจได้  โดยอาศัยกลวิธีของอ านาจที่ว่า  ศัตรูจะถูกแบ่งแยก
และไม่สามารถท่ีจะรวมพลังให้มีความแข็งแกร่งมาต่อต้านเรา 

3.  การจัดการกับข่าวสารข้อมูล  การที่บุคคลสามารถรักษาไว้ซึ่งข่าวสารข้อมูลหรือเผยแพร่
แจกกระจายข่าวสารข้อมูลนับเป็นสิ่งส าคัญ  สมาชิกขององค์การที่มีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองจะคอย
เก็บรักษา  ข่าวสารไว้อย่างดีเพ่ือเป็นการเพ่ิมอ านาจให้ตัวเขาเอง 

4.  การแสดงความประทับใจ 
5.  การก้าวไปทีละก้าว 
6.  การอยู่ในสถานที่ที่ถูก 
7.  การอยู่ในเวลาที่ถูก 
8.  การมีอ านาจเหนือทรัพยากร 
สาโรช  สุธรรมการ  (ม.ป.ป , P.46)  กล่าวว่า  กลยุทธ์ที่ได้มาซึ่งอ านาจมีได้หลายวิธี  วิธีที่

สามารถน าไปใช้ได้คือ 
1. มีความรอบรู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างที่องค์การต้องการ 
2. เข้าร่วมท างานกับแผนกหรือหน่วยงานที่ก าลังเจริญรุ่งเรือง 
3. ต้องเรียนรู้ถึงค่านิยม  ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้อ่ืน  เพ่ือที่จะได้ลดช่องว่างระหว่างเรา

กับผู้อ่ืนถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  ซึ่งจะท าให้เป็นที่ชอบพอของผู้อื่นและมีอ านาจมากขึ้น 
4. การมีผลงานสูงในงานปัจจุบันที่ท ามีความส าคัญต่อต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. เพ่ิมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนมากขึ้น  เพ่ือจะได้รู้ถึงปัญหาซึ่งจะท าให้สามารถ

ควบคุมทรัพยากรหรือบริการต่าง ๆ ได้มากข้ึน 
6. พยายามมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์การที่มีอ านาจในสังคมไทยเราจะยอมรับถึง

ตัวบุคคลที่มีอ านาจ  ซึ่งมีแนวโน้มยอมรับอ านาจของบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวบุคคลที่มีอ านาจ
นั้นด้วย  เช่น  คนที่รู้จักกับรัฐมนตรี รู้จักกับผู้บริหารชั้นน า  เป็นต้น 

7. การอ้างอิงชื่อหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจ 
8. การอ้างถึงความต้องการของผู้มีอ านาจ 
9. การอ้างการเลี้ยงรับรองผู้มีอ านาจ 
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10. การเพ่ิมลักษณะของการติดต่อสื่อสารทั้งการส่งข่าวสารที่เป็นถ้อยค าหรือไม่เป็นถ้อยค า  
เช่น  ลักษณะการพูด  การวางกิริยาท่าทาง  การแต่งกายให้ภูมิฐาน 

11. การอ้างถึงความมั่งคั่งในทรัพย์สมบัติและความมั่นคงในชีวิต 
12. การท างานเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเพ่ิมประสบการณ์ความช านาญมากขึ้นเป็นการสะสม

ชื่อเสียงทางด้านความเชี่ยวชาญ  เนื่องจากว่าอ านาจในการให้รางวัล  อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจ
อันเกิดจากการบังคับ  ข่มขู่  เป็นอ านาจที่ได้มาโดยรับมาจากผู้อ่ืน  และยากที่จะได้มาโดยการขอตา
ความเชี่ยวชาญสามารถที่จะสร้างข้ึนมาด้วย 

13. ช่วยเหลือตัวเองได้  ด้วยอ านาจแห่งความเชี่ยวชาญนี้เอง  จะน าไปสู่การมีอ านาจใน
องค์การได้โดยการพัฒนาฝีมือทางสังคม  การพูดจูงใจผู้ฟังให้คล้อยตาม  การฝึกฝนจนเป็นผู้พูด
ชักชวนโน้มน้าวจิตใจของผู้อ่ืนได้  ทักษะในการพูดโน้มน้าวให้เห็นด้วยเป็นสิ่งจ าเป็นมาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับพูดกับผู้บังคับบัญชาให้เห็นด้วยกับความคิด 

14. โดยการค านึงเลือกหาผู้สนับสนุนหรืออุปการะที่มีอ านาจในองค์การ  วิธีการนี้จะมีส่วน
ช่วยผลักดันให้มีอ านาจในเวลาต่อมาได้โดยการช่วยเหลือพ่ึงพาบุคคลอื่น 

15. สะสมภาพพจน์  (Halo Effect)  ก็คือ  การสร้างการรับรู้ภาพพจน์บุคคลในลักษณะ
ขยายความ  เช่น  ถ้าคนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีมีความสามารถ  ต่อไปลักษณะดี ๆ  อย่างอ่ืนจะผูกพัน
เข้ากับตัวเราเรื่อยไปเขาจะรับรู้ต่อไปว่าเราเป็นคนดี  ตั้งใจท างาน  ซื่อสัตย์  เป็นต้น   

16. ท าตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของคนอ่ืน  เป็นอ านาจที่ได้มาจากกการอ้างอิงสามารถสร้างขึ้นมา
ได้โดยท าให้คนส าคัญในองค์การสนใจและใส่ใจใจตัว  ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมหาศาล  ในการก้าวหน้า
เข้าใจสู่ประตูแห่งอ านาจ  ถ้าเป็นที่ชื่นชอบของคนในระดับเสมอกันและเป็นที่รักใคร่ของคนในระดับ
ต่ ากว่า  คนเหล่านั้นก็จะเป็นพลังผลักดันที่ส าคัญอย่างมาก 

2.1.4  ประเภทของอ านาจ 
สาโรช  อนติธรรมกุล  (ม.ป.ป, p.27)  ได้จ าแนกประเภทของอ านาจได้  2  รูปแบบ  

รูปแบบแรก  คือ  จ าแนกประเภทของอ านาจโดยทั่ว ๆ ไป  และรูปแบบที่สอง  จ าแนกประเภทของ
อ านาจตามแหล่งของอ านาจ 

1.1.4.1 การจ าแนกประเภทอ านาจโดยทั่ว ๆ ไป 
ติน  ปรัชญพฤทธิ์  (2534, p.558)  ได้จ าแนกประเภทของอ านาจได้ 5 รูปแบบ  คือ   
1. อ านาจทางการเมือง  หมายถึง  อ านาจที่จะท าการตัดสินใจและการบังคับให้

เป็นไปตามการตัดสินใจนั้น ๆ  ในส่วนที่มีความส าคัญต่อสังคม  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าผู้มีอ านาจ
ทางด้านนี้สามารถจะจัดสรรความชอบธรรม  หรือสิทธิที่จะเป็นเจ้าของเรื่องหน้าที่การงานที่ถูกต้อง
ตามตัวบทกฎหมายให้   ผู้ อ่ืนไปปฏิบัติ   ตัวอย่างของบุคคลที่มีอ านาจทางการเมือง  ได้แก่  
นักการเมือง  เช่น  สมาชิกรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล
เหล่านี้ 

2. อ านาจทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  อ านาจที่ได้มาจากการที่มีทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจมากกว่า  เช่น  มีเงินมากกว่าบุคคลอ่ืน  เป็นต้น  บุคคลที่ได้ชื่อว่ามีอ านาจทางด้านนี้ได้แก่  
เศรษฐี  นายธนาคาร  ประธานบริษัท  หรือผู้ที่ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าคนอ่ืน ๆ   
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3. อ านาจทางการทหาร  หมายถึง  อ านาจที่เกิดจากการผูกขาดขุมก าลังและอาวุธที่
ใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการป้องกันประเทศ  เป็น  “อ านาจเกิดจากปลาย
กระบอกปืน”   

4. อ านาจทางสังคม  หมายถึง  อ านาจที่เกิดจากสถานภาพและบทบาททางสังคม
ของบุคคลในสังคมไทยนั้น  สังคมได้ให้อ านาจแก่บุคคลบางกลุ่มไว้แล้ว  อ านาจของบุคคลที่เกิดจาก
สถานภาพ  และบทบาทสังคมเรียงจากสูงไปต่ าได้ดังนี้  พระมหากษัตริย์และราชวงศ์  ภิกษุสงฆ์  ผู้น า
ทางด้านการทหาร  การเมือง  และข้าราชการประจ าระดับสูง  ข้าราชการพลเรือนและทหาร
ระดับกลาง  กรรมกรและชาวนา 

5. อ านาจทางศีลธรรม  หมายถึง  อ านาจที่เกิดจากความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมี
คุณธรรม  หรือศีลธรรมเหนือกว่าผู้อ่ืน  บุคคลที่ได้ชื่อว่ามีอ านาจทางศีลธรรม  เช่น  พระพุทธเจ้า
มหาตมะคานธี  ท่านพุทธทาส  เป็นต้น 

1.1.4.2 การจ าแนกประเภทตามแหล่งอ านาจ 
จอร์จและโจนส์  (George & Jones, 2006, pp.511-519  อ้างถึงใน สาโรช เนติธรรมกุล

2549, p.559 ) 
1. อ านาจการบังคับ  (Coercive Power)  เป็นอ านาจที่ตรงกันข้ามกับอ านาจใน

การให้ผลตอบแทนหรือรางวัล  คือ  เป็นอ านาจที่สามารถลงโทษผู้อ่ืนได้  อ านาจนี้มาฐานมาจาก
ความกลัวทั้งทางด้านร่างกาย  ความมั่นคง  และความปลอดภัยของผู้ อ่ืนตัวอย่าง  เช่น  ระบบ
การศึกษาสมัยก่อนใช้วิธีลงโทษผู้อ่ืนได้  อ านาจนี้มีฐานมาจากความกลัวทั้งด้านร่างกาย  ความมั่นคง  
และความปลอดภัยของผู้อื่น  ตัวอย่างเช่น  ระบบการศึกษา  สมัยก่อนใช้วิธีการลงโทษโดยการเฆี่ยนตี
เมื่อกระท าผิด  โดยปกติอ านาจชนิดนี้มักจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบรูณ์ภายในองค์การถ้าหากมี
การใช้อ านาจประเภทนี้  สมาชิกขององค์การก็จะลาออกไป  หรืออาจแสดงออกถึงการต่อต้านใน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การชะลองาน  หนีงาน  เป็นต้น 

2. อ านาจการให้รางวัล  (Reward Power)  ฐานของอ านาจชนิดนี้ขึ้นอยู่กับว่า  
ผู้น าสามารถท่ีจะให้ผลตอบแทนหรือรางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ในบางกรณีอ านาจชนิดนี้อาจมี
ความเก่ียวข้องใกล้ชิดกับอ านาจที่ได้จากความเป็นที่ดึงดูดใจหรือกลุ่มได้บ่อย ๆ  ก็ย่อยจะเป็นบุคคลที่
น่าดึงดูดใจหรือน่าสนใจต่อบุคคลหรือกลุ่มนั้นได้ด้วย 

3. อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate Power)  ฐานของอ านาจนี้อาจได้มาจาก
วัฒนธรรมหรือองค์การก าหนดขึ้นมา  มากกว่าที่จะได้มาจากการที่บุคคลแต่ละคนก าหนดขึ้นมาเอง  
ตัวอย่างเช่น  ผู้พิพากษาสามารถที่จะมีอ านาจตัดสินคดี  ผู้บริหารสามารถที่จะมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ  เป็นต้น  โดยปกติภายในองค์การมักจะมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เป็นสายการบังคับ
บัญชาตามล าดับขั้น  ผู้ที่อยู่ในสายบังคับบัญชาล าดับขั้นต่ ากว่า  จะต้องยอมรับในอ านาจและอิทธิพล
ขิงผู้ที่อยู่ในสายบังคับบัญชาล าดับขั้นที่สูงกว่า  อย่างไรก็ตาม  อ านาจที่ได้มาอย่างถูกต้อง  ตาม
ท านองคลองธรรมหรือไม่  ถ้าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวมาแล้วอ านาจนี้ก็จะไม่เป็นที่ ยอมรับ  
อาจมีผลท าให้แนวโน้มของอ านาจนี้ลดลงอย่างมากหรืออาจไม่มีเลย 
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4. อ านาจความเชี่ยวชาญ  (Expert Power)  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง 
(Expert Power)  ฐานของอ านาจชนิดนี้ได้มาจากการที่คน ๆ  นั้นมีความรอบรู้หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะอย่างซึ่งบุคคลอ่ืนยอมรับในความสามารถ  ตัวอย่าง  เช่น  พนักงานบัญชีที่เก่งจะมีอ านาจ
เหนือกว่าพนักงานบัญชีคนอ่ืน  นักคอมพิวเตอร์จะมีอ านาจมากเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์เพราะเขามี
ความรอบรู้และเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง  ดังนั้น  ภายในองค์การคนที่มีอ านาจนี้จะมี
อิทธิพลอย่างมากต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ปริมาณของอ านาจจะเพ่ิมขั้นได้โดยการศึกษาเพ่ิมขึ้นหรือ
ความขาดแคลนผู้รู้ในด้านนั้น ๆ  ดังนั้นผู้ที่มีความรอบรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง  ส่วนใหญ่
มักจะแสดงพฤติกรรมออกในลักษณะไม่ถ่ายทอดหรือฝึก  อบรมความรู้หรือความเชี่ยวชาญของตน
ให้กับผู้อ่ืนไปจนหมด  ซึ่งเท่ากับท าให้ฐานอ านาจเขาลดลงและขาดความมั่นคง  ซึ่งปัญหานี้ส่วนใหญ่
องค์การธุรกิจทั่วไปมักประสบอยู่และต้องหาทางแก้ไข  ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปให้ผลตอบแทนมากขึ้น
มีการประกันความมั่นคงให้สูงขึ้น 

5. อ านาจอ้างอิง (Referent Power)  หมายถึง  อ านาจที่เกิดจากคุณลักษณะพิเศษ
ของผู้บริหารเป็นพลังที่ท า ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เอาแบบอย่างพฤติกรรมผู้บริหารที่มีพลังอ้างอิงสูง
จะเป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลอ่ืน อันเนื่องมาจาก บุคลิกลักษณะ การชอบพอ การนับถือยกย่อง ซึ่ง
มีอิทธิพลต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

6. อ านาจสารสนเทศ  (Information Power)  อ านาจของคนในองค์การที่เกิดจาก
การรู้และสามารถควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้  ผู้ที่มีข้อมูลมากกว่ามีข้อมูลดีกว่าจะเป็นผู้ที่มี
อ านาจเหนือผู้อ่ืนได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน 

7. อ านาจบารมี  (Charismatic Power)  เป็นอ านาจที่ได้รับจากการยกย่องบูชา 
หรือ ความนับถือในตัวบุคคลเป็นพิเศษ  จากคุณลักษณะที่ดีที่มีในตัวบุคคลนั้น  ๆ ทั้งนี้เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับทัศนคติ หรือการยอมรับเฉพาะตัวบุคคล เช่น บุคลิกภาพ พฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 

1.1.5 อ านาจของผู้บริหาร 
สาโรช  เนติธรรมกุล  (2549, p.78)  กล่าวว่า  ผู้บริหารในองค์กรแต่ละคนบางครั้ง

ถึงแม้จะมีต าแหน่งเท่ากัน  แต่อ านาจจะต่างกัน  ปัจจัยที่ส่งผลให้อ านาจของผู้บริหารแต่ละคนใน
องค์การมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 

1. บุคลิกของผู้บริหาร 
2. พ้ืนฐานเดิม  ซึ่งหมายถึง ฐานะ ประวัติความเป็นมา ความรู้และ  ประสบการณ์ 
3. ค่านิยมของสังคมในองค์การ 
4. ความเชื่อมั่นที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้บังคับบัญชา 
5. แนวโน้มของตัวผู้บริหารเองว่าต่อไปจะมีโอกาสก้าวหน้าเพียงใด 
6. ความจริงใจที่ผู้บริหารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
7. การเป็นผู้น าในช่วงสถานการณ์ที่เหมาะสม 
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1.1.6 อ านาจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
สาโรช  เนติธรรมกุล  (2549, p.78)  กล่าวว่า  อ านาจของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ

องค์การมีตัวแปรที่มีเก่ียวข้องหลายประการที่ท าให้บางคนมีอ านาจมากกว่าคนอ่ืน ๆ ดังนี้ 
1. พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 
2. สามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. มีความอดทนต่อสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
4. มีความเข้าใจและเห็นด้วยกับเป้าหมายขององค์การ 
5. สนใจและเห็นความส าคัญต่อปัญหาขององค์การ 
6. มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
7. เรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อ่ืน 

1.1.7 ข้อจ ากัดของอ านาจ 
สาโรช  เนติธรรมกุล  (2549, p.79) กล่าวว่า อ านาจมีข้อจ ากัดอยู่ในตัวเอง  ดังนี้คือ 
1. อ านาจมักจะมีเฉพาะในขอบเขตขององค์การเท่านั้น  น้อยมากที่อ านาจจะ

สามารถแผ่ขยายออกไปนอกขอบเขตขององค์การ 
2. อ านาจทุกชนิดจะต้องเป็นอ านาจที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
3. อ านาจจะจ ากัดอยู่ในเวลาและก าลังกายที่ผู้มีอ านาจมีอ านาจอยู่  คนที่มีต าแหน่ง

สูง ๆ  อ านาจจริง  จริงจะมีเฉพาะช่วงที่อยู่ในต าแหน่งเท่านั้น  หลังจากพ้นจากต าแหน่งหรือ
เกษียณอายุอ านาจก็จะหมดไปด้วย  เพราะความสามารถในการควบคุมอ านาจที่จะให้คุณให้โทษผู้อ่ืน
หมดไปกับเวลาดังกล่าวด้วย 

4. อ านาจจะมีผลต่อเมื่อคนอ่ืนยอมรับว่ามีอ านาจ 
5. อ านาจอาจถูกจ ากัดให้น้อยลงเนื่องจากข้อก าหนดทางกฎหมาย  ระดับของ

ศีลธรรมในสังคม  นโยบาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  และข้อสัญญาต่าง ๆ ของบริษัท 
6. อ านาจอาจถูกจ ากัดโดยค่านิยมท่ีมีอยู่ในสังคม 
7. อ านาจอาจถูกจ ากัดเพราะการด้อยความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 
8. อ านาจอาจถูกจ ากัดเพราะความไม่สมเหตุสมผลของข้อตกลงในการท างาน 
9. อ านาจอาจถูกจ ากัดเพราะการใช้อ านาจหน้าที่ผิดท านองคลองธรรม 

1.1.8 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
อ านาจมีความส าคัญต่อองค์กร และการใช้อ านาจก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย ผู้บริหาร

ควรตระหนัก ท าความเข้าใจและบริหารการใช้อ านาจให้ดี 
แมคลินแลนด์ (McClelland, อ้างถึงใน สุขชัย ขันอัศวะ, 2540, p.21)  กล่าวว่า

การใช้อ านาจมี 2 แนวทางคือ 
1. การใช้อ านาจแบบครอบง าผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยจะท าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา

อ่อนแอต้องพ่ึงผู้มีอ านาจอยู่เสมอ  ผู้บริหารที่ใช้อ านาจในแนวทางนี้จะประสบความส าเร็จในการ
รักษาต าแหน่ งของตนไว้ได้  แต่ เมื่อ ใช้นานไปจะเกิดความเสียหายแก่องค์การ  เนื่ องจาก
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ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความริเริ่มในการแก่ปัญหา  มีความผูกพันกับตัวบุคคลมากกว่าจุดมุ่งหมายของ
องค์การ  ถ้าผู้บริหารตายหรือลาออกไปจากองค์การจะเกิดวิกฤติการณ์ข้ึนในองค์การได้ 

2. การใช้อ านาจแบบสร้างทักษะและความมั่นใจเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  สร้างความ
ผูกพันกับองค์มากกว่าความผูกพันกับผู้บริหาร  มีการมอบอ านาจในระดับที่เหมาะสมให้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

ธงชัย  สันติวงษ์  (2528, p.100)  เสนอแนวทางที่ผู้บริหารจะน าอ านาจไปใช้ในการ
บริหารงานคือ 

1. พยายามที่จะสื่อสัตย์ จริงใจกับผู้อื่น  มันเป็นธรรมชาติในการที่คนหนึ่งดีต่ออีกคน
หนึ่ง ผลที่ได้คือคนนั้นจะดีตอบด้วย 

2. หลีกเลี่ยงการดิ้นรนต่อสู้ เพ่ืออ านาจโดยไม่จ าเป็น  โดยระบุอย่างชัดแจ้งถึง
เป้าหมายและอ านาจหน้าที่การงานโครงสร้างเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อองค์การ  ผู้ออกแบบโครงสร้างจึง
ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเรื่องอ านาจ 

3. อธิบายต่อผู้อ่ืนที่ว่าองค์การที่มีการประนีประนอมและมีข้อตกลงทางจิตวิทยา
ระหว่างองค์การกับตัวบุคคลถึงเรื่องที่ต้องการ  ความคาดหวังและทัศนคติ  สิ่งจ าเป็นก็คือการเจรจา
ต่อรอง 

4. เข้าใจได้ว่าไม่เป็นเพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่ต้องการพลังอ านาจ 
5. ค านึงถึงว่า  องค์การได้รวมเอากลุ่มต่างๆกันที่มีความคาดหมายที่ต่างกันเข้าไว้

ด้วยกัน การดิ้นรนเพ่ือให้ได้มาซึ่งพลังอ านาจและความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้ึน 
คอตเตอร์  (Kotter, อ้างถึงใน สุขชัย ขันอัศวะ, 2540, p.21)  ได้เสนอวิธีการใช้

อ านาจของผู้บริหารที่มีอ านาจ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารที่มีอ านาจจะรู้สึกสบายใจในการใช้อ านาจอ านาจเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง

และเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นและเขจะรู้สึกยอมรับอ านาจเป็นสิ่งที่ส าคัญในการจัดการเรื่องของคน
ผู้บริหารจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดในการที่จะใช้อ านาจให้คนอ่ืนท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ผู้บริหารที่มีอ านาจจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องของรูปแบบต่างๆ ของอ านาจ 
เขาจะรู้จุดอ่อน  จุดแข็ง  และข้อจ ากัดของแหล่งที่มาของอ านาจและรู้จักสถานการณ์  การได้มาซึ่ง
อ านาจ และการใช้อ านาจอย่างมีประสิทธิผล  ตัวอย่างเช่น  ผู้บริหารจะยอมรับว่า  ความนิยมในเรื่อง
ความเชี่ยวชาญในอาชีพที่มีอ านาจมากในต าแหน่ง  แต่เขาจะรู้ว่าการทีจะใช้อ านาจจากความ
เชี่ยวชาญจ าเป็นต้องได้อ านาจในต าแหน่งเสียก่อน 

3. ผู้บริหารที่มีอ านาจจะมีเหตุผลในเรื่องของการใช้อ านาจในต าแหน่งตามกฎหมาย
เพราะเขาจะยอมรับในความส าคัญของความคิด  เขาจะคิดไตร่ตรองทั้งในเรื่องภายในและภายนอก
องค์การ  เขาจะไม่ค่อยใช้อ านาจในการให้โทษ  หากมีความจ าเป็นต้องใช้เขาจะใช้อย่างมีสติผู้บริหาร
ที่มีอ านาจจะพยายามสร้างความเชื่อถือให้กับตนเองและเป็นคนตรงไปตรงมาและคนอื่นๆ เต็มใจที่จะ
ยอมรับฟังเขา 

4. ผู้บริหารที่มีอ านาจจะมีความรู้สึกเฉียบไวในการพ่ึงพาคนอ่ืน จะพยายามให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนที่มาพ่ึงพาตนเอง อนึ่งในการบริหารสถานศึกษานั้น  ผู้บริหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
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ต้องใช้อ านาจทางสังคมในการบริหารเพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงานละงานนั้น ๆ  ด าเนินไปด้วยดีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  เฟรนซ์และราเวน  (French and Raven, 1960, pp.259-269)  ได้เสนอ
แนวคิดวิธีการใช้อ านาจไว้  ดังนี้   

1. อ าน าจการให้ รางวั ล   (Reward Power)  เป็ น อ าน าจที่ เกิ ด จ ากการที่
ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่าผู้บริหารสามารถจะให้รางวัลแก่เขาได้  รางวัลในที่นี้อาจเป็นเงิน   สิ่งของ  
โอกาส  ความสะดวกในการท างาน  หรือค าชมเชยก็ได้  ประสิทธิภาพของรางวัลขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของบุคลากรแต่ละคนด้วย  หากสิ่งที่บุคคลได้รับไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขา
ในขณะนั้นได้  ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพไม่สูง  ดังนั้น  ผู้บริหารจึงต้องพิจารณาให้รางวัลนั้น
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลด้วย  นอกจากนี้  ความแรงของอ านาจชนิดนี้ขึ้นอยู่กับ
การที่ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่าผู้บริหารจะจัดหารางวัลที่ต้องการมาให้ได้ด้วย  ในระบบราชการของไทย
การได้รับเงินเดือนขึ้น 2 ขั้น  เป็นรางวัลที่มีประสิทธิภาพสูงมาก  ดังนั้นผู้บริหารท่านใดที่สามารถ
บันดาลสิ่งนี้ให้ลูกน้องได้  ก็จะมีอ านาจเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาคนนั้นมากทีเดียว 

สรุปได้ว่า  อ านาจการให้รางวัล  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  อ านาจให้คุณ  เป็น
อ านาจที่ผู้บริหารสามารถให้ผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือก าลังใจ  เช่น  โอกาสในการเลื่อนขั้น  เลื่อน
ต าแหน่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ก้าวหน้า  การให้เงิน  สิ่งของ  สวัสดิการในการท างานรวมถึงการยก
ย่องสรรเสริญและชมเชย 

2. อ า น า จ ก า ร บั ง คั บ  (Coercive Power)  เป็ น อ า น า จ ที่ เกิ ด จ าก ก า ร ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่าจะได้รับโทษตามที่ผู้บริหารก าหนดไว้  ถ้าไม่ยอมท าตามที่ผู้บริหารต้องการ  
ความศักดิ์สิทธิ์ของอ านาจชนิดนี้ขึ้นอยู่กับการที่ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่าโทษที่เขาจะได้รับจากการไม่
ยอมท าตามนั้นสูงกว่าผลเสียที่เกิดจากการยอมท าตามแค่ไหน  ตัวอย่างเช่น  พนักงานบริษัททราบว่า  
ถ้าเลิกงานก่อนเวลาแต่ละครั้งจะถูกตัดเงินเดือน  50 บาท  ถ้าหากพิจารณาเห็นว่าการที่เลิกท างาน
ก่อนเวลาครั้งหนึ่งจ าท าให้ได้ผลประโยชน์เป็นเงินถึง  500 บาท  การข่มขู่ว่าจะตัดเงินเดือนแค่นั้น  ก็
ดูจะไม่มีความหมาย  หรือครูน้อยซึ่งเป็นหัวโจกของครูกลุ่มหนึ่งต้องขัดค าสั่งครูใหญ่ที่ชอบด้วยเหตุผล
เมื่ออยู่ต่อหน้าลูกสมุนทั้ง ๆ  ที่รู้อยู่ว่าการท าเช่นนั้นจะได้รับโทษ  แต่ก็มีน้ าหนักน้อยกว่าความเสีย
หน้าเสียศักดิ์ศรีอันเกิดจากการที่ต้องการที่ต้องท าตามครูใหญ่ 

โดยสรุป  ผู้บริหารต้องมีรูปแบบต่าง ๆ  ที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามอัน
เนื่องมาจากกฎเกณฑ์  ระเบียบวินัย  และการบังคับให้ปฏิบัติตาม  ถ้าไม่ปฏิบัติจะมีการลงโทษทาง
วินัยตามอ านาจของผู้บริหารแล้วแต่กรณี  คือ  ตักเตือน  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน   ปลดออก
และไล่ออก 

3. อ านาจตามกฎหมาย  (Legitimate Power)  เป็นอ านาจที่ เกิดจากการที่
ผู้บังคับบัญชารับรู้ว่า  ผู้บริหารมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของหน่วยงาน
หรือสังคมที่จะก าหนดให้เขามีพฤติกรรมใดบ้าง  อ านาจชนิดนี้มีความหมายกว้างขวางกว่าอ านาจที่มา
จากต าแหน่ง  (Authority)  ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอีกด้วย  เช่น  การที่ผู้ใต้บังคับบัญชารับปากว่าจะ
ช่วยท างาน  และครูยอมท าตามท่ีผู้บริหารก าหนดหรือมอบหมายให้ท า  ทั้ง ๆ  ที่งานนั้นอยู่นอกเหนือ
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อ านาจตามต าแหน่ง  แต่ยอมท าตามเพราะเห็นว่าไม่ควรเสียค าพูด  กรณีนี้ก็จัดเป็นการยอมท าตาม
เพราะอ านาจจากกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน 

ขอบข่ายของอ านาจตามกฎหมายนี้  อย่างน้อยผู้บริหารก็มีอิทธิพลคลอบคลุมทุก
พฤติกรรมที่กฎหมายก าหนดไว้ในรายการแจกแจงงาน  ของผู้ใต้บังคับบัญชา  อิทธิพลที่จะมากไปกว่า
นี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและค่านิยมของสังคมที่หน่วยงานตั้งอยู่  เช่น  
ครูใหญ่ที่เคยเป็นครูน้อยมาก่อน  หรือเป็นญาติผู้ใหญ่ของครูน้อยย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมครู  
กว้างขวางกว่าที่ก าหนดไว้ในรายการแจกแจงงาน  หรือครุใหญ่ที่มีวัยวุฒิสูงกว่าครูน้อยย่อมมีอิทธิพล
ต่อ  พฤติกรรมของครูน้อยกว่าอิทธิพลของครูใหญ่ที่มีวัยวุฒิต่ ากว่าครูน้อย  ทั้งนี้เพราะค่านิยมของ
สังคมไทยถือเรื่องวัยวุฒิเป็นเรื่องส าคัญ 

สรุปได้ว่า  กฎระเบียบ  หรือข้อบังคับ  หรือข้อกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจนเป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมาย  ตามสิทธิหน้าที่ซึ่งเป็นการยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแก่การปฏิบัติตามโดย
สามารถมีอิทธิพลเหนือเขาเหล่านั้นได้และรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องยอมรับอ านาจนี้ 

4. อ านาจอ้างอิง  (Reference Power) เป็นอ านาจที่เกิดจากการที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปรารถนาที่เอาอย่างผู้บริหาร  ความแข็งของอ านาจนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความปรารถนาดังกล่าว
ของผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีมากน้อยแค่ไหน  ผู้บริหารที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นศิษย์เก่า  สถาบันเดียวกัน
สีเดียวกัน  ศิษย์อาจารย์เดียวกัน  คนบ้านเดียวกันและไม่มีสาเหตุขัดแย้งมาก่อน  ย่อมมีอ านาจทาง
สังคมชนิดนี้ มากขึ้น   หรือผู้ บริหารที่มีลักษณะวาจาท่ าทางเป็นที่ ประทับใจ  ดึงดูดใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยากเอาอย่างก็จะเกิดอ านาจนี้เช่นกัน  ขอบข่ายของอ านาจนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึก
ภูมิใจในตัวของผู้บริหารของให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและความดึงดูดใจของผู้บริหาร  ผู้บริหารมีสิ่งเหล่านี้
มากเท่าใดก็มีอิทธิพลต่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามากเท่านั้น  ความคงทนของพฤติกรรมหรือสภาพทาง
จิตวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาจะคงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะอยู่ในสายตาของ
ผู้บริหารหรือไม่ก็ตาม  อุทัย  หิรัญโต  (2524, pp.160-161)  ได้กล่าวถึงแหล่งอ านาจอ้างอิงได้มาจาก
ฐานะทางสังคมและบุคคลภาพ  ในฐานะทางสังคม  ถ้าบุคคลใดมีฐานะต าแหน่งสูงอ านาจก็มีสูงตาม
ไปด้วย  ซึ่งเรื่องนี้นักจิตวิทยายอมรับว่า  เครื่องแบบ  ยศศักดิ์  บ้านที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนอ่ืน ๆ  มาก  เช่น  ต ารวจ  แต่งเครื่องแบบเต็มยศจะเป็นที่เกรง
ขามของคนอ่ืนมากกว่าตอนอยู่นอกเครื่องแบบ  คนที่มีบ้านใหญ่โตพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงจะมี
คนย าเกรงมากกว่าคนที่เช่าบ้านเขาอยู่  คนที่ขับรถเบนซ์ราคาแพงย่อมเป็นที่เกรงขามกว่าคนที่ขี่
รถจักรยานยนต์อย่างแน่นอน  ส่วนบุคลิกภาพเป็นแหล่งอ านาจที่เกิดจากลักษณะพฤติกรรมส่วนรวม
ของบุคคล  เช่น  พฤติกรรมทางกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  ความสามารถและอุปนิสัย  ใจคอ  คน
ที่มีบุคลิกภาพดีโดยทั่วไปจะเป็นที่ต้องใจแก่ผู้พบเห็น  เกิดความเชื่อมั่น  เลื่อมใสศรัทธา  หลงใหล  
ใฝ่ฝัน  อยากคบหาสมาคม  อยากร่วมท างานและให้ความเคารพย าเกรงเสมอ  ดั งนั้นคนที่มี
บุคลิกภาพดีจึงเป็นคนที่มีอ านาจอยู่ในตัวเสมอ 

5. อ านาจความเชี่ ยวชาญ   (Expert Power)  เป็ นอ านาจที่ เกิ ดจากการที่
ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่าผู้บริหารเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือมีความช านาญในเรื่องต่าง ๆ  
โดยเฉพาะในงานที่หน่วยงานนั้นมีความรับผิดชอบอยู่  สามารถให้ค าแนะน าได้ถูกต้อง  ความแข็งของ
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อ านาจนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความช านาญของผู้บริหารที่มีมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งขึ้น  ซึ่งโดยมากแล้วก็มักเอาตัวผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นเกณฑ์  อิทธิพล
ของอ านาจนี้มักท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัญญาในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกยอมรับในความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารในเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เขายังไม่ทราบมาก่อนว่าผู้บริหารมีความรู้  ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  หรือเปล่าอีกด้วย  ความ
คงทนของความรู้   ความคิดหรือพฤติกรรมอันเกิดจากอ านาจชนิดนี้ จะคงอยู่ตราบเท่ าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกิดการลืม  ทั้งนี้ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่หรือไม่ก็ตาม 

เฟรนซ์และราเวน  (French & Raven, 1959, pp.150-159)  ได้กล่าวถึงฐานอ านาจจาก
การมีความรู้  ความช านาญซึ่งเป็นอ านาจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้มาจากการเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ
ความไว้วางใจได้และความเป็นผู้ที่มีความรอบรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา
ยอมรับในความสามารถของบุคคลนั้น 

จากการศึกษาพอสรุปได้ว่ า  อ านาจความเชี่ยวชาญ เป็นอ านาจที่ เกิดจาก ความรู้
ความสามารถเฉพาะบุคคลที่ผู้บริหารมีความรู้ทางการบริหาร  มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติมี
ประสบการณ์และความช านาญในงานที่มีความรับผิดชอบ  ให้ค าแนะน า  ชี้แจงได้ถูกต้องและสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที  การสร้างอ านาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญและวิธีการใช้  คือ  ผู้บริหารที่มี
ความเชี่ยวชาญจะมีอิทธิพลต่อผู้ ใต้บั งคับบัญชา  แต่มิ ใช่ เงื่อนไขเพียงพอที่จะมี อิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้  เพราะผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับความเชี่ยวชาญนั้นต่อเมื่อผู้บริหารเป็นแหล่งข้อมูล
และให้ค าแนะน าที่เชื่อถือได้ 

 
2.2  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 

2.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
1  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานี 

  กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี (2547, p.1) จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ใน
ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่  14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่  100 องศาตะวันออก อยู่ เหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร รวมประมาณ 
953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับอ าเภอบางไทร อ าเภอ
บางประอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแคและอ าเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบางบัวทอง อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า โดยมีแม่น้ า
เจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของ
จังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ า
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เจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่ในอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กับ
ฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอ
ธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติ
ระดับแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วม
ในบริเวณพ้ืนที่ราบฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อนให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวา
ของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอย
เป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาอุทกภัยมีน้อย 
   จังหวัดปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 529 
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 52 แห่ง จ านวนประชาการ 731,711 คน จ านวน 319,424 หลังคา
เรือน เป็นชาย 354,818 คน เป็นหญิง 376,893 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด
เท่ากับ 497.53 คน ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร 

2. ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่
บริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย อ าเภอเมือง 
อ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอคลองหลวง 

3. ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
      ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เกิดจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
37 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 ได้ก าหนดการ
บริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่
และภารกิจ ดังนี้ 
   1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   6. ประสานการระดมทรัพยากรทุกด้าน รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   9. ด าเนินการ และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
   4. กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) 
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 
   กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มศักยภาพ (Filling the gap) 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ (Teacher enhancement) 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 
   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสันติสุข (Education fo Peace and Harmony) 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   5. ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 
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   จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 ในปีการศึกษา 2556 มีสถานศึกษารวมทั้งหมด 140 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนสังกัดรัฐ จ านวน 103 
แห่ง โรงเรียนสังกัดเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) จ านวน 34 แห่ง และโรงเรียนเอกชน (ประเภท
อาชีวศึกษา) จ านวน 3 แห่ง 
   6. ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 
       บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน 1,539 คน แบ่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 97 คน และ
รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 29 คน ครูผู้สอนจ านวน 1,045 คน 
   2.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

    1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานี 
   กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี (2547, น.1) จังหวัดปทุมธานี
ตั้งอยู่ในภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร รวมประมาณ 
953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับอ าเภอบางไทร อ าเภอ
บางประอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแคและอ าเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบางบัวทอง อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
  ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า โดยมีแม่น้ า
เจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของ
จังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ฝั่ งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่ในอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก กับ
ฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอ
ธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติ
ระดับแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วม
ในบริเวณพ้ืนที่ราบฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อนให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวา
ของแม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอย
เป็นคลองชลประทานจ านวนมากสามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาอุทกภัยมีน้อย 
   จังหวัดปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 529 
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 52 แห่ง จ านวนประชาการ 731,711 คน จ านวน 319,424 หลังคา
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เรือน เป็นชาย 354,818 คน เป็นหญิง 376,893 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด
เท่ากับ 497.53 คน ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร 
  2. ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่บริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย อ าเภอล าลูกกา  
อ าเภอหนองเสือ  และอ าเภอธัญบุรี   
  3. ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
    ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกิดจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
37 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดการ
บริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอ านาจหน้าที่
และภารกิจ ดังนี้ 
   1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   6. ประสานการระดมทรัพยากรทุกด้าน รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   9. ด าเนินการ และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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   10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
   4. กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) 
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 
   กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มศักยภาพ (Filling the gap) 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ (Teacher enhancement) 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 
   กลยุ ท ธ์ ที่  6  ส่ ง เส ริม การศึ กษ าเพ่ื อสั น ติ สุ ข  (Education for Peace and 
Harmony) ในเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    5. ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2   
   จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
2 ในปีการศึกษา 2556 มีสถานศึกษารวมทั้งหมด 113 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนสังกัดรัฐ จ านวน 67 
แห่ง และโรงเรียนสังกัดเอกชน  จ านวน 46 แห่ง  
    6. ข้อมูลจ านวนบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
   บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน 1,059 คน แบ่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 97 คน และ
รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 29 คน ครูผู้สอนจ านวน 1,045 คน 
       การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ได้มีนักวิจัยได้ท าการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   บุญศรี  ไชยบุดดี (2546) ได้ศึกษาการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนประถมศึกษา
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาในการจัดท าแผน
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กลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการก าหนดกลยุทธ์
สถานศึกษา ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา และด้านการก าหนดทิศทางของสถานศึกษา 
ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหา คือ จัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ชี้แจง ประสานงาน จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใหม่อยู่เสมอ สร้างกลยุทธ์ที่ง่าย และสร้างเครื่องมือประเมินที่ดีต่อการ
ปฏิบัติ 
  ปราณี  เอ้ือศิลามงคล (2547) ได้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ด้านการก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษาและด้านการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา ตามล าดับ 
  ทัศนีย์  สุวรรณภา (2547) ได้ศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ด้านการประเมินสถานภาพ
ของโรงเรียน ด้านการจัดวางทิศทางของโรงเรียน ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและ
ด้านการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตามล าดับ 
   สมชาย  สุขผึ้ง (2547) ได้ศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาในการ
วางแผนกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประเมินสถานภาพ
ของโรงเรียน ด้านการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมของโรงเรียน และด้านการก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียนตามล าดับ 
   อารีย์  พูลมา (2547) ได้ศึกษาสภาพการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 
ด้านการก าหนดทิศทางสถานศึกษา ด้านการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษาและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก 
   ธวัชชัย  บ ารุง  (2550) ได้ศึกษาการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมี
การปฏิบัติตามการจัดท าแผนกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการศึกษาสภาพแวดล้อม
ขององค์กร ด้านการจัดวางทิศทางขององค์กร และด้านการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
   วันทนา  แก้วเนตร์ (2556) ได้ท าการวิจัย การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ประเด็นที่ศึกษาได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการเปรียบเทียบระดับการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   พัชรินทร์  ศิริสุข (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า สภาพทั่วไปและกลยุทธ์การบริหารเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบการบริหารเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน 7 ด้าน โดย
เรื่องล าดับค่าเฉลี่ยการด าเนินงานจากด้านที่มากที่สุดไปจนถึงการด าเนินงานในด้านที่น้อยที่สุด ดังนี้ 
1) การก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง 2) ปัจจัยที่สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จ 
3) บทบาทหน้าที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) กลวิธีการเปลี่ยนแปลง 5) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 6) 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 7) การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ส่วนสภาพการใช้กลยุทธ์การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
แบบกลยุทธ์ที่ใช้มากท่ีสุดไปจนถึงแบบกลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุด คือ 1) กลยุทธ์แบบใช้เหตุผล 2) กลยุทธ์
แบบให้เห็นคุณค่าและให้การศึกษาใหม่ 3) กลยุทธ์แบบเรียนรู้ร่วมกัน 4) กลยุทธ์แบบใช้พลังอ านาจ 
ในส่วนของการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมี 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ร่วมคิดร่วมท า น าสู่การปฏิบัติที่ดี 2) กลยุทธ์ประสาน
ความคิด ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง 3) กลยุทธ์พัฒนาทีมงานเข้มแข็งเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่
ยั่งยืน 4) กลยุทธ์พัฒนาความรู้ใหม่ใช้งานวิจัยเป็นฐานการเปลี่ยนแปลง 
   งานวิจัยต่างประเทศ ที่น ามาเสนอเพ่ือพิจารณาประกอบ เป็นเอกสารงานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 
   เทแรน (Teran) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ระบบการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตเมือง ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนดังกล่าวมีผลดีต่อโรงเรียนและท า
ให้ผู้บริหารมีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการร่วมมือพัฒนางานกับผู้น าชุมชนมากขึ้น ปัญหาและ
อุปสรรคในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนในเขตเมือง คือ การคัดเลือกและการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบและขนาดของกลุ่มใหญ่เกินไป 
   แฟรงคิน (Franklin) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างโรงเรียนใหม่ : การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของโรงเรียนในก ากับของรัฐ ซึ่งการวิจัยนี้ได้น าเสนอโครงร่างแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของการบริหารจัดการโรงเรียนในก ากับของรัฐและความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนเหล่านี้ ผล
การศึกษาพบว่า ภาระงานของการบริหารมี 3 ประการ คือ การให้การสนับสนุนและการสร้าง
ความชอบธรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียน การระดมความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือ
น าไปสู่การให้บริการทางการศึกษาที่ดี และการก าหนดภารกิจของโรงเรียน รายงานฉบับนี้มุ่งเน้น
ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของยุทธ์ศาสตร์และกระบวนการพัฒนาโรงเรียน องค์ประกอบ 3 ด้านของ
การบริหารจัดการโรงเรียนในก ากับของรัฐและการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจจะกล่าวสรุปได้ว่า
ผู้บริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐไม่สามารถบริหารงานโดยมุ่งเน้นในด้านการศึกษาเพียงด้านเดียว แต่
จะต้องมีความเข้าใจในเรื่อง การบริหารองค์กรด้วย โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไรที่อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองที่จะต้องรับผิดชอบจัดหา



 

 

32 

ทรัพยากรและให้การสนับสนุนแก่บุคลากรในองค์กร นอกจากนี้การบริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐ
ค่อนข้างเป็นไปด้วยความล าบาก เพราะผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นครูใหญ่โรงเรียนรัฐบาล
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปกครอง และจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่
มีความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
โรงเรียนในก ากับของรัฐนับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  ๆ ดังนั้นโรงเรียนเหล่านี้จึงมีความต้องการ
ผู้บริหารที่มีทักษะในการบริหารที่ดีอย่างเร่งด่วน 
  ไพรซ์ (Price)  ได้ท าการศึกษาการน าแผนกลยุทธ์ที่เสนอไว้ไปปฏิบัติใช้กรณีตัวอย่าง
เขตพ้ืนที่โรงเรียน 3 เขต ประเด็นที่ศึกษาได้แก่ สภาพการน าแผนกลยุทธ์ที่เสนอไว้ไปปฏิบัติในแต่ละ
เขตพ้ืนที่ระดับความตะหนักในการปฏิบัติตามแผนพ้ืนที่แตะละโรงเรียนระบุไว้ การประเมินระดับ
ความตระหนักในแผนงาน ในบรรดากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละโรงเรียนโดยการเปรียบเทียบกับ
ผู้บริหารโรงเรียน และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและตัว
แปรอื่น ๆ เช่น ประสบการณ์การสอนระดับโรงเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ประถมศึกษา) สิ่งที่พบจากการศึกษาเสนอแนะว่า ส่วนใหญ่เป้าหมายแผนกลยุทธ์มีการน าไปใช้ในบาง
ระดับ ตามผู้ดูแลเขตพ้ืนที่โรงเรียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องในบางประเด็นแต่ไม่
ตระหนักถึงผลส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติจริง ประสบการณ์การสอนระดับชั้นที่สอนมีผลเพียง
เล็กน้อยต่อผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไรก็ตามความสนใจของผู้ดูแลเขตพ้ืนที่โรงเรียนในแผนกลยุทธ์มี
แนวโน้มว่าสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นท่ี 
  
2.3  ตัวแปรที่เกี่ยวยข้องกับกำรวิจัย 

2.3.1  ขนาดของสถานศึกษา 
   พรหมเมศว์  ค าผาบ   ได้ศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ า คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
  ทักษิณา เหลืองทวีผล  ท าเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหารในสถานศึกษา  
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บุญช่วย  อุปรีทิ   ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า  สภาพการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเลย เขต 2  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   ประภัสสร แสงจันทร์  ศึกษาถึงการใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดต่างกันมีการใช้บริหารงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  สุรพินธ์ เครือสุวรรณ  ศึกษาถึงการบริหารเวลาในกระบวนการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า การ
บริหารเวลาในกระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารเวลาใน
กระบวนการบริหารงานสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  
จากงานวิจัยที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น มีข้อควรพิจารณา 2 ประการ ดังนี้    
  ประการที่ 1  เกณฑ์ในการแบ่งช่วงขนาดของสถานศึกษาแบ่งเป็น 3 ขนาดคือ  
สถานศึกษาขนาดเล็ก  สถานศึกษาขนาดกลาง  และสถานศึกษาขนาดใหญ่  ประการที่ 2  ผู้บริหาร  
ข้าราชการครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดต่างกัน จะมีความคิดเห็นหรือมีการ
บริหารงานหรือมีกระบวนการด าเนินงานที่แตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี้  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใช้ขนาด
ของสถานศึกษาเป็นตัวแปรต้นตัวแปรหนึ่งในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ สถานศึกษาขนาด
เล็ก  และสถานศึกษาขนาดใหญ่ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งจะท า
ให้ค่าทางสถิติไม่ห่างกันเกินไป 

สาลินี   ศรีสง่า  ที่ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  พบว่าการใช้อ านาจทางการบริหารโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติโดยการใช้อ านาจของผู้บริหารแต่ละด้านและโดยรวม  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสถานการณ์ภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  และ
ผลการวิจัยของประทีป   ศรีรักษา พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อ าเภอบาง
ละมุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  เขต  3  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  (p < 
.05)  โดยผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กใช้อ านาจมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา  ช่างหล่อ  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  
ที่พบว่า  ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p 
< .05) และการศึกษาของสิทธิศักดิ์  นิระทัย  ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนและระดับวุฒิภาวะของครู – อาจารย์  พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งสามขนาดเลือกใช้อ านาจบารมีมากท่ีสุดเหมือนกัน 
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พานิช  วิเชียรวรรณ   ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้พลังอ านาจ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากับขวัญของบุคลากรในโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน
ท าให้ความสัมพันธ์ทางพฤติกรรมการใช้พลังอ านาจของผู้บริหารกับขวัญของบุคลากรในโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทางบวกท้ังในส่วนรวมและรายฐานอ านาจ 

ธงชัย  สันติวงษ์  (2535, p.194)  กล่าวถึง  องค์การขนาดใหญ่การแบ่งงานอาจมี
การแบ่งงานออกเป็นหลายประเภท  เนื่องจากมีบุคลากรและผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก  ใน
ลักษณะเดี่ยวกันสถานศึกษาก็เป็นองค์การประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา  ถ้าเป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่ประเภทของงาน  ทรัพยากร  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์  ตลอดจน
อาคารสถานที่ก็จะมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  ในทางตรงกันข้าม  สถานศึกษาขนาดเล็กมีครูน้อย  
มีโอกาสรู้จักกันจึงท าให้มีความรู้สึกเป็นกันเองและมีความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขวัญ
ในการท างานดี  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ผลจากการศึกษาดังกล่าวพอสรุปได้ว่า  ขนาดสถานศึกษามีความสัมพันธ์หรือมีผล
ต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารเนื่องจากขนาดของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสายการบังคับ
บัญชา  และสายการบังคับบัญชามีความเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของผู้บริหาร  ขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็กจะมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่  และการด าเนินงานในการบริหาร
สถานศึกษาที่มีความขนาดใหญ่มีความสับสนและซับซ้อนมากกว่า  ย่อมท าให้ผู้บริหารมีการใช้อ านาจ
แตกต่างกันในสถานการณ์  ผู้วิจัยจึงสนใจและน าตัวแปรขนาดสถานศึกษามาศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  
โดยใช้เกณฑ์กฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และพ้นจาก
ต าแหน่ง  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2546  (ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2547)  ที่ได้ก าหนดขนาดของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารงานคุณภาพ
การศึกษาไว้  2  ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  มีจ านวนนักเรียน  1 - 300  คน  และขนาดใหญ่  มีจ านวน
นักเรียน  301  คนข้ึนไป 

2.3.2  ประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สมศักดิ์  ด่านเดชา   ได้ท าการวิจัย เรื่อง ทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากและ
เมื่อเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานตามตัวแปรขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในต าแหน่งที่ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

  ชวนิตย์  นาคะสรรค์   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผู้ช่วยผู้บริหารและไม่มีผู้ช่วยผู้บริหาร  ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผู้ช่วย
ผู้บริหารและไม่มีผู้ช่วยผู้บริหาร  ในภาพรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
พบว่า การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผู้ช่วยผู้บริหาร มีทักษะด้านมโนคติสูงเป็นอันดับแรก 
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รองลงมาได้แก่ทักษะด้านมนุษย์และทักษะด้านเทคนิคตามล าดับ ส่วนทักษะ   การบริหารของ
ผู้บริหารที่ไม่มีผู้ช่วยผู้บริหารมีทักษะด้านมนุษย์สูงเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านมโนคติ  และ
อันดับท้ายสุด  คือด้านเทคนิค และเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนระหว่าง
โรงเรียนที่มีผู้ช่วยผู้บริหารและไม่มีผู้ช่วยผู้บริหาร ทั้งสามด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 

  ยรรยง  อรรถีโภค   ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษย์อยู่ ในระดับมาก 
ส่วนทักษะด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 

  อวยพร  รัตนไพฑูรย์   ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารของผู้ช่วยผู้บริหาร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ช่วยผู้บริหารมีระดับความสามารถด้านทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก  ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มผู้บริหารสูงกว่ากลุ่ม
หัวหน้างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  วินัย  ธรรมเกื้อกูล   ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน   การสอน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาทั้งในภาพรวมและรายด้านเมื่อพิจารณารายด้านแต่ละตัวแปร พบว่า ตัวแปรทักษะด้าน
มโนภาพ  และทักษะด้านเทคนิคส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  ศักดิ์สิทธิ์  โตสมบัติ   ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามทัศนะของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านความคิดรวบยอด  ด้านมนุษยสัมพันธ์  
และด้านเทคนิคอยู่ ในระดับมาก และการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ด้าน คือ     
ด้านความคิดรวบยอด  ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิค ปรากฏว่าการใช้ทักษะด้านความคิด  รวบ
ยอด และด้านเทคนิคแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่ .01 ส่วนทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ไม่
แตกต่างกัน 

  สัมพันธ์  ทรัพย์แตง   ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทักษะด้าน
มนุษย์อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด  และทักษะด้าน
เทคนิค  ตามล าดับ 
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  ทฤษฎี 3 ทักษะของแคทซ์ นั้น เฟเบอร์ และเชียร์รอน  (Faber and Shearron, 1970, 
pp.212 - 213)  ได้น าไปเขียนไว้ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยกล่าวว่า คนส่วนมากจะดู
คุณภาพของคนที่ท างานได้ผลส าเร็จจากรูปร่าง ท่าทาง บุคลิกภาพ แต่หลงลืมที่จะดูว่า “อะไรที่ท าให้
เขาท างานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ” และสิ่งนั้นก็คือ ทักษะ และได้น าทักษะทั้ง 3 ด้านมาใช้ในการ
บริหารงานการศึกษา ในระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 7 ประการคือ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (Instruction and Curriculum  
Development) 

2. การจัดโครงการกิจการนักเรียน (Pupil Program) 
3. การบริหารงานบุคคล (Staff Personnel) 
4. การบริหารงานด้านที่เก่ียวกับการเป็นผู้น าชุมชน (Community-School 

Leadership) 
5. การบริหารอาคารสถานที่และการรับส่งนักเรียน (School Plant and 

Transportation) 
6. การจัดระบบโครงสร้างของหน่วยงาน (Organization Structure) 
7. การบริหารการเงินและงานธุรการ (School Finance and  Business 

Management) 
  นอกจากนี้ เฟเบอร์และเชียร์รอน เสนอแนะว่า  ทักษะทางการบริหารมีความจ า

เป็นมากต่อผู้บริหารในการตัดสินในในการวางแผน  การติดต่อสื่อสาร  การควบคุมและการ
ประเมินผล 

  แฮร์ริส (Harris, 1985, pp.15 - 16)  น าเอาทฤษฎี 3 ทักษะของแคทช์ มาขยาย
ความว่า ทักษะคล้ายกับกระบวนการ แต่มีความแน่นอนและง่ายกว่า และใช้ได้กับงานทั้งหลาย เช่น 
ทางด้านการบริหาร ทางด้านการนิเทศการศึกษา เขาได้แยกแยะให้เห็นในรายละเอียดของแต่ละ
ทักษะดังต่อไปนี้ 

1. ทักษะด้านเทคนิค  (Technical Skill)  ประกอบด้วย รู้จักการ อ่าน เขียน พูด ฟัง 
จัดล าดับเรื่องเป็น สาธิตได้ เขียนแผนภูมิได้ และวาดภาพได้  ค านวณเป็น เป็นประธานในที่ประชุมได้ 

2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  (Human Skill)  ประกอบด้วย ความเข้าอกเข้าใจ 
การรู้จักสัมภาษณ์  การรู้จักสังเกต  การรู้จักน าการอภิปราย  สามารถสะท้อนความรู้สึกและความคิด
ออกมา  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมติได้ 

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด  (Conceptual Skill)  ประกอบด้วย การมองเห็น
ภาพพจน์โดยส่วนรวม การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การรู้จักสังเคราะห์ การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ การรู้จัก
ถามค าถาม 

  คินเดรด  (Kindred, 1975)  ได้วิจัย เรื่อง “ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน” โดยเขียนไว้ใน
หนังสือ ชื่อ “School Public Relations” ได้สรุปถึงการไม่ประสบความส าเร็จในการประสานงาน
ระหว่างผู้ปกครองกับครู พบว่า เกิดจากสาเหตุที่ผู้บริหารไม่มีทักษะทางการบริหารทั้ง 3 ด้านท าให้เกิด
ปัญหาต่อไปนี้ คือ 
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1. ความมีเจตคติทางลบ  (Negative Attitudes) 
2. ขาดเป้าหมายที่แน่นอน (Lack of Objectives) 
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี (Poor Leadership) 
4. ขาดการวางโปรแกรมท่ีสมดุล (Unbalanced Programs) 
5. เกิดบรรยากาศของความขัดแย้ง (Conflict Situations) 

  ซึ่ง คินเดรด (Kindred) ได้ท าการวิจัยในเรื่องนี้อย่างละเอียด ส่วนใหญ่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จะพบว่า ถ้าผู้บริหารขาดทักษะจะท าให้เกิดปัญหาทั้ง 5 ด้านดังกล่าวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ในการวิจัยนี้ แบ่งผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มที่มีการศึกษาดี กลุ่มที่ได้รับการศึกษาน้อย 
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรือกลุ่มที่ต่างผิว เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า ถ้าผู้บริหารมีทักษะทางการ
บริหารทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอดนิยม ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้าน
เทคนิค  ก็จะไม่เกิดปัญหาในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน 

   เจมส์ ซี.ซิมสัน (James C.Simpson, 2005)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการรับรู้
ของคณะวิชาที่มีต่อสมรรถนะในการบริหารที่จ าเป็นในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อค้นพบจาก
งานวิจัย  คือ  ตัวแปรด้านอายุมีผลต่อการรับรู้ของคณะในเรื่องทักษะและสมรรถนะในการบริหาร ตัว
แปรด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน ระดับความรู้ไม่มีความแตกต่างกัน สถานภาพการสมรสไม่มีความ
แตกต่างกัน ตัวแปรด้านต าแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน ตัวแปรด้านสถานการณ์ว่าจ้ างงานมีความ
แตกต่างกัน ในการรับรู้ทักษะและสมรรถนะในการบริหาร สถานภาพการครอบครองที่ดินไม่มีความ
แตกต่างกัน และตัวแปรด้านชาติพันธ์ไม่มีความแตกต่างกันในการรับรู้ที่มีต่อทักษะและสมรรถนะใน
การบริหาร 

  โจเซฟ  แอนโทนี่ มาราฟิโน  (Joseph Anthony Marafino, 2005)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การรับรู้ทักษะการบริหารงานของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาโดยประเมินจากศูนย์ทักษะของ 
NASSP ข้อค้นพบแสดงให้ เห็นว่ามีความสอดคล้องกันสูงในระดับทักษะการบริหาร และการ
ปฏิบัติงานจริง งานวิจัยนี้สนับสนุนเครื่องมือของศูนย์การประเมินจาก NASSP ว่าเป็นเครื่องมือที่มี
คุณภาพ                
  ประสบการณ์ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้บริหาร
โรงเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
             ผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณสมบั ติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ข้าราชการครู (กค.) ก าหนดและมีประสบการณ์ในการท างานดังนี้  (สนอง เครือมาก, 
2535, pp.148-156) 

1. ต าแหน่งครูใหญ่ บุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่งครูใหญ่จะต้องเป็นข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

1.1 ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
1.2 ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
1.3 ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 5 
1.4 ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
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2. ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่บุคคลที่จะเข้าสู่ต่ าแหน่งอาจารย์ใหญ่จะต้องเป็นข้าราชการ
ครูที่มีประสบการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 4  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
2.2. ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.3 ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 6 
2.4 ด ารงต าแหน่งครูใหญ่หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.5 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านายการโรงเรียน หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขต 
3. ต าแหน่งผู้อ านวยการ บุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการ จะต้องเป็น

ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
3.1 ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 5  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.2 ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.3 ด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับ 7 และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.4 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านายการโรงเรียน หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขต หรืออาจารย์ใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.5 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เวลาในการบริหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งนานเท่าใด ประสบการณ์ก็จะมากตามไปด้วย ท าให้ประสบการณ์มาช่วยในการด าเนินงานให้
ส าเร็จลุล่วงเกิดผลดีต่อหน่วยงาน ประสบการณ์ท าให้บุคคลมีโอกาสได้เรียนรู้ท าความเข้าใจมองเห็น
ปัญหาที่ชัดเจน มีผลต่อคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน   

ธงชัย  สันติวงศ์  (2534, p.54)  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ  สกุลพร  สังวร
กาญจน์  (2540, p.19)  ที่ว่า ประสบการณ์มีโอกาสให้คนได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ มองเห็นปัญหา
ชัดเจน ถูกต้องตามความเป็นจริง ท าให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์
มากกว่า ย่อมผ่านการท างานมากกว่าสามารถแก่ปัญหาได้สูงและได้รับการยกย่องเป็นที่เชื่อถือของ
เพ่ือนร่วมงาน การที่ผู้บริหารมีประสบการณ์และปฏิบัติการบริหารงานมานานน่าจะมีทักษะและความ
ช านาญจนสามารถน าประสบการณ์มาปรับปรุงด าเนินงานในหน่วยงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานได้  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมมาตร  แก้วสาย (2528, p.97) ได้ศึกษาการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดตรัง พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานวิชาการของของผู้บริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษาสังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดตรัง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

ประสบการในการบริหารงาน เป็นปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความส าคัญและน่าสนใจซึ่ง
มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อ านาจของผู้บริหารเพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมและความคิดของครูในสถานศึกษา ดังตัวอย่างการวิจัยดังนี้   
  สมมาตร  แก้วสาย  ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดตรัง  พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานวิชาการของของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัด
ตรัง  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุจิตรา  ผลมาก  ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้บริหารและครูมีประสบกานระหว่าง 5-10 
ปีและมากกว่า 10 ปี  ถือว่ามีประสบการณ์นานพอสมควร  เมื่อประสบปัญหาที่มีอยู่ในรงเรียนแล้วมี
การพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ตลอดเวลาส่วนผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี ถือว่ามี
ประสบการณ์น้อยเมือประสบปัญหาในโรงเรียน ท าให้ขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆใน
โรงเรียน เพราพอยู่ในระยะที่ก าลังพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่ในรงเรียน จึงท าให้มีปัญหา
มากกว่าผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์นานกว่า      

สนธยา   วิชชุรังสี  ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวะศึกษาสังกัด
ส านักงานเอกชนในจงหวัดสงขลา  พบว่า  ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 10 ปี 
ขึ้นไป มีทักษะมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งต่ ากว่า 10 ปี 
  เอกภาพ  ธรรมาธิกุล  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้ก ากับการ
และบรรยากาศองค์การของการก ากับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ในการบัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด สังกัดกรมต ารวจ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพในต าแหน่งข้าราชการต ารวจพบว่า 
ข้าราชการต ารวจระดับสัญญาบัตรกับข้าราชการต ารวจระดับประทวน  – พลต ารวจมีการรับรู้ถึง
พฤติกรรมผู้น าของก ากับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด แบบอัตนิยม และแบบประชาธิปไตย 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และแบบเสรีนิยมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  อ ารุง จันทวานิช    ได้ท าการวิจัยเรื่ององค์ก าหนดประสิทธิภาพของการ
ประถมศึกษา พบว่า โยเฉลี่ยครูใหญ่ในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีประสบการณ์สูงกว่า ครูใหญ่
ที่มีประสิทธิภาพต่ า สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2535, p.67)   ที่กล่าวว่าเป็นเพรา
ประสบการณ์จากสิ่งที่พบเห็นที่แตกต่างกันบางคนได้รับความกดดันจากประสบการณ์อย่างหนึ่งก็มีผล
ต่อการรับรู้ ความเชื่อของบุคคลนั้น และใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินเรื่องต่างๆต่อไป ประสบการณ์การท างาน
ย่อมท าการเกิดความช านาญท าให้เกิดความผูกพันกับอาชีพและองค์กรไปด้วย   

จะเห็นได้ว่าผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารงาน
มากน้อยต่างกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานเนื่องจากมีประสบการณ์ในการใช้อ านาจใน
การบริหารงานแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและน าตัวแปรประสบการณ์มาก คือผู้บริหารที่
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ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 15 ปี ขึ้นไปและประสบการณ์น้อย คือ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ใน
การเป็นผู้บริหารต่ ากว่า 15 ปี  

2.3.3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี  
อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอสามโคก  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  อ าเภอธัญบุรี  อ าเภอหนองเสือ   
อ าเภอล าลูกกา 
2.4  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  สุขชัย  ขันอัศวะ  (2541, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาอ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  จากฐานอ านาจ  7  
ประเภท  ของจอร์จและโจนส์นั้น  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวม  พบว่า  
ผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจจากฐานตามกฎหมาย  ในระดับมากที่สุด  จากฐานอ้าวงอิง  จากฐานการ
ให้รางวัลและจากฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับมากและรากฐานการบังคับหรือการลงโทษในระดับ
น้อย  ส่วนความคิดเห็นของผู้สอนโดยภาพรวมนั้น พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจจากฐานตาม
กฎหมายและจากฐานการอ้างอิงในระดับมาก  จากฐานการให้รางวัลและจากฐานการเป็นผู้ เชี่ยวชาญ
ในระดับปานกลาง  และจากฐานการบังคับหรือการลงโทษในระดับน้อย 
  นิพนธ์  ระสิตานนท์  (2541, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนกับขวัญของครู  สังกัดส านักวานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  พบว่า  การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักวานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสัมพันธ์กับขวัญของครู  มีระดับ
การใช้อ านาจโดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  ส่วนรากฐานมีการใช้อ านาจ  การให้รางวัล  อ านาจตาม
กฎหมาย  อ านาจอ้างอิง  อ านาจเชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก  ส่วนอ านาจการบังคับอยู่ในระดับปาน
กลางและการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับขวัญครูในโรงเรียนประถมศึกษาอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยเมื่อผู้บริหารใช้อ านาจตามกฎหมาย  ครูก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ  ส่งผล
ให้ขวัญของครูดีตามไปด้วย  เมื่อใช้อ านาจอ้างอิงก็เป็นที่ยกย่องชื่นชมแก่บุคคลทั่วไป  ท าให้ครูมี
ความรู้สึกพอใจและน าไปสู่การมีขวัญที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธ์กับขวัญของครู  
เนื่องมาจากการใช้อ านาจการให้รางวัลของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ครูยินยอมปฏิบัติตามมากที่สุด  โดยมี
อ านาจการบังคับสัมพันธ์กับขวัญของครูทีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าที่สุด  ซึ่งผลการวิจัยนี้จะช่วย
ท าให้ผู้บริหารได้เข้าใจถึงการใช้อ านาจให้ถูกต้อง  เพราะการใช้อ านาจไม่ว่าฐานใดย่อมมีผลต่อขวัญ
ของครูถ้าผู้บริหารสามารถเลือกใช้อ านาจที่สัมพันธ์กับขวัญของครูเหมาะสมแล้ว  ย่อมท าให้มีขวัญใน
การปฏิบัติงานส่งผลให้งานมีคุณภาพสูงขึ้น 
  ทรงวุฒิ  แน่นหนา  (2542, p.28)  ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดชลบุรี  พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา  จังหวัด
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ชลบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมากและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์
การบริหารและแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
  สาลินี   ศรีสง่า  (2542, p.36)  ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลางและการใช้
อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันและสถานที่ต่างกัน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
  อากาศ  กองพิธี  (2542, p.48)  ได้ศึกษาเรื่อง  การใช้อ านาจในการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า (1)  
อาจารย์ในโรงเรียนมีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจตาม  กฎหมาย  ส่วนผู้บริหารโรงเรียน  มี
ความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจการอ้างอิงในการบริหารโรงเรียน  (2)  ผู้บริหารและอาจารย์มี
ความเห็นต่อการใช้อ านาจการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโดยรวมและลักษณะงานไม่แตกต่างกัน  
ยกเว้นงานบริหารทั่วไป  งานโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารอาคารสถานที่  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (3)  ความเห็นต่อการใช้อ านาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและลักษณะงานไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น งานปกครอง
นักเรียน  งานโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารอาคารสถานที่แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 
  วราภรณ์  มิ่งไทยสงค์  (2543, บทคัดย่อ)  การใช้อ านาจของผู้บริหารกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  โรงเรียนประถมศึกษา  สั งกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัด  เขตการศึกษา  12  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  เขตการศึกษา  12  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  การ
ใช้อ านาจของผู้บริหารโดยรวม  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มี  เพศต่างกัน  แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p< .05)  เมื่อจ าแนกตาม  ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ต่างกันและข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหาร  
ไม่แตกต่างกันข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน  ประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานต่างกัน  มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p< .05)  และข้าราชการครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันการใช้อ านาจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p< .05)  กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูจ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและขนาดโรงเรียน 
  อารีย์  ชินสุวรรณ  (2543, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ านาจในการบริหารของผู้บริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
ผลการวิจัยพบว่าการใช้อ านาจในการบริหารของผู้บริหารสตรีมีการใช้อ านาจโดย  รวมในระดับมาก
และการใช้อ านาจแต่ละด้านส่วนใหญ่ในระดับมาก  ยกเว้นการใช้อ านาจเชื่อมโยง  ในระดับปานกลาง  
โดยมรการใช้อ านาจอ้างอิงสูงกว่าทุกอ านาจและมีการใช้อ านาจเชื่อมโยงน้อยกว่าทุกอ านาจผู้บริหาร
สตรีในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีการใช้อ านาจอ้างอิงและอ านาจข่าวสารข้อมูลสูงที่สุด  ผู้บริหารสตรี



 

 

42 

ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการใช้อ านาจข่าวสารข้อมูลสูงที่สุด  ผู้บริหารสตรีในโรงเรียนขนาดกลางมีการ
ใช้อ านาจจากความเชี่ยวชาญสูงที่สุด  ส่วนผู้บริหารสตรีในโรงเรียนขนาดเล็กมีการใช้อ านาจอ้างอิงสูง
ที่สุด  ผลการวิจัยยังพบ  อีกว่าประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาที่มี
ผู้บริหารสตรีโดยรวมอยู่ในระดับมากและประสิทธิผลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ยกเว้นประสิ ทธิผล
ด้านการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดและมี
ประสิทธิผลด้านการเอาใจใส่ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนน้อยกว่าทุกด้านประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาที่มีผู้บริหารสตรีทุกขนาดมีประสิทธิผลด้านการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียนสูวงที่สุดและมีประสิทธิผลด้านภาวะผู้น า  ของ
ผู้บริหารเป็นล าดับที่สอง  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาขนาดใหญ่  ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก  ที่มีผู้บริหารรสตรีมีประสิทธิภาพด้านการเอาใจใส่ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็น
ล าดับสุดท้ายเหมือนกัน  ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีประสิทธิภาพผลด้านการอุทิศเวลาให้กับ
งานในหน้าที่เป็นล าดับสุดท้าย  แต่มีประสิทธิผลด้านการเอาใจใส่ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เป็นล าดับที่หก  ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจในการบริหารงานของผู้บริหารสตรี
กับประสิทธิผลของโรงเรียน  พบว่า  การใช้อ านาจบังคับ  การใช้อ านาจการให้รางวัล  การใช้อ านาจ
กฎหมาย  การใช้อ านาจจากความเชี่ยวชาญ   การใช้อ านาจอ้างอิง  การใช้อ านาจสารสนเทศและการ
ใช้อ านาจบารมี  กับบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการก าหนดหน้าที่รับผิ ดชอบและ
เป้าหมายของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและระดับความสัมพันธ์มากกว่า
ความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ อีกหกด้าน  ส่วนการใช้อ านาจเชื่อมโยงของผู้บริหารสตรีจะมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลทั้ง  7  ด้านด้วยระดับความสัมพันธ์น้อย 
  ชุมพล  ทองค า  (2543, p.63)  ได้ศึกษาการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารตาม
การรับรู้ของผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารและอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาเขต
การศึกษา  12  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหารระดับ  มาก
ที่สุด  คือ  อ านาจการให้คุณระดับมาก  คือ  อ านาจความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง  และ
อ านาจอันชอบธรรม  ระดับน้อย  คืออ านาจการให้โทษ  การาใช้อ านาจของผู้บริหารตามการรับรู้ของ
อาจารย์ระดับมาก  คือ  อ านาจการให้คุณ  อ านาจความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  อ านาจอันชอบธรรม  และ
อ านาจอ้างอิง  ระดับน้อยคือ  อ านาจการให้โทษ  เมื่อเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารตามการ
รับรู้ของผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารและอาจารย์  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  ในทุกประเภทอ านาจ 
  อานันท์  รองพล  (2543, p.59)  ได้ศึกษาเรื่องการใช้อ านาจทางการบริหารของ
หัวหน้าสถานศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  
ผลการวิจัยพบว่า  ฐานอ านาจที่หัวหน้าสถานศึกษาใช้มากท่ีสุด  คือ  ฐานอ านาจตามกฎหมาย  โดย 
หัวหน้าสถานศึกษาให้เหตุผลว่าเป็นฐานอ านาจที่มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ตามอ านาจที่มีอยู่กับ
ต าแหน่งของผู้บังคับบัญชา  ระเบียบกฎหมายที่เป็นกรอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชายึดถือ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน  ทุกฝ่ายเข้าใจ  สบายใจที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  เกิดการ
ยอมรับบังเกิดผลดีกับทุกฝ่ายและถ้าหากไม่ยืดกฎระเบียบจะเป็นผลเสียหายแก่ราชการได้  ส่วนผู้ช่วย
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หัวหน้าสถานศึกษาและครูอาจารย์ให้เหตุผลประกอบว่า  การใช้จากฐานนี้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  เป็น
อ านาจที่มีอยู่จริงตามต าแหน่งหน้าที่  มีความยุติธรรมเป็นหลักการที่โปร่งใสทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน  
สามารถอ้างอิงได้  ถือเป็นหลักการและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  จวน  สุดใจรัก  (2544, p.24)  ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้อ านวยการโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอศรีราชา  พบว่า  การใช้อ านาจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก  ทั้งโดยรวมและรายด้าน
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจพ่ึงพา  อ านาจบารมี  
อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจการให้รางวัล  อ านาจข่าวสาร  และอ านาจการบังคับ  เมื่อเปรียบเทียบ
การใช้อ านาจของผู้อ านวยการโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงานและจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย
ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กใช้อ านาจมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 
  อุษา  ช่างหล่อ  (2544, บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ้านค่าย  จังหวั ดระยอง  7  ด้าน  
คือ  อ านาจการให้รางวัล  อ านาจบังคับ  อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจอ้างอิง  อ านาจความเชี่ยวชาญ  
อ านาจข่าวสารและอ านาจพ่ึงพาและเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  จ านวน  186  คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามในการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
จ านวน  44 ข้อ  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ยความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One – way ANOVA)  ผลการวิจัย
พบว่า 

1. การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สั งกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  โดยรวมและหลายด้านอยู่ในระดับปลานกลาง  ยกเว้น
ด้านอ านาจบังคับอยู่ในระดับน้อย 

2. การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สั งกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติและหลายด้าน  มีการใช้อ านาจการให้รางวัล  อ านาจอ้างอิง  อ านาจข่าวสาร  
และอ านาจพ่ึงพาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนการใช้อ านาจการบังคับ  อ านาจตาม
กฎหมาย  และอ านาจความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญสถิติ  โดยการใช้อ านาจในด้าน
การให้รางวัล  อ านาจอ้างอิง  อ านาจข่าวสาร  และอ านาจพ่ึงพาของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและ
ผู้บริหาร  โรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ชนิดา  อินต๊ะปัญญา  (2547, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ช่วยผู้บริหารเห็นว่าผู้บริหารได้ใช้
ฐานอ านาจตามกฎหมายในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด  รองลงมาคือ  ฐานอ านาจในการให้
รางวัลและฐานอ านาจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งเท่ากัน  ฐานอ านาจเชิงอ้างอิง  ฐานอ านาจในการมี
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ข้อมูลสารสนเทศและฐานอ านาจในการลงโทษตามล าดับ  ส าหรับครูผู้สอน  เห็นว่า   ผู้บริหารได้ใช้
ฐานอ านาจตามกฎหมายมากที่สุด  รองลงมาคือ  ฐานอ านาจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ฐานอ านาจใน
การให้รางวัล  ฐานอ านาจในการมีข้อมูลสารสนเทศและฐานอ านาจเชิงอ้างอิงเท่ากันกับฐานอ านาจใน
การลงโทษ  ตามล าดับ 

อุทัย  โนภาศ  (2547, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเพ่ือเสริมประสิทธิผลของการท างานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3  ผลการวิจัย  พบว่า การใช้อ านาจทั้ง 5 ด้านของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  3  โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเป็นส่วน
ใหญ่  แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  ผู้บริหารใช้อ านาจทั้ง  5 ด้าน  เรียงล าดับจากมากที่สุด
ไปตามล าดับ  ได้แก่  ผู้บริหารใช้อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจการอ้างอิง  อ านาจตามกฎหมาย  
อ านาจการให้รางวัล  อ านาจการบังคับ  ส่วนการศึกษาประสิทธิผลของการท างาน  พบว่า  ด้านการ
ปรับตัวและด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  อยู่ในระดับมากถึงปานกลางส่วนประสิทธิผล
ด้านการบูรณาการและการมีจิตมุ่งต่อองค์การ  อยู่ในระดับมาก  ถึงมากที่สุด 
  ประทีป   ศรีรักษา (2547, บทคัดย่อ)  พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอบางละมุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต 3  7 ด้าน  คือ  
อ านาจการให้รางวัล  อ านาจบังคับ  อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจอ้างอิง  อ านาจความเชี่ยวชาญ  
อ านาจข่าวสารและอ านาจพึ่งพา  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา   
  2.4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
  อดัมส์  (Adams, 1975, p.3528 - A)  ได้ศึกษาเรื่องโครงสร้างของการควบคุมองคื
การและฐานพลังอ านาจของแผนกวิชาของมหาวิทยาลัยและความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน
และผลงานทางวิชาชีพของอาจารย์  พบว่า  การควบคุมในระดับสูงของแผนกและระหว่างบุคคลที่มา
จากคณบดี  (Deans)  คณะกรรมการบริหาร  (Chairman)  และอาจารย์  (Faculty)  ซึ่งโครงสร้าง
ของการควบคุมแตกต่างกันไปตามชนิดของงาน  ถ้าเป็นการควบคุมเกี่ยวกับการสอนและการวิจัยหรือ
การวางวัตถุประสงค์หรือโครงงานแผนกวิชาจะมีโครงสร้างของการควบคุมแบบประชาธิปไตย  ถ้าเป็น
การควบคุมมหาวิทยาลัย  กิจกรรมการบริหารชุมชนด้านการเงิน  การประเมินผลหรือเลื่อนขั้น  การ
ควบคุมจะมีโครงสร้างแบบประชาธิปไตย  (Polyarchically)  ทั้งคณบดีและคณะกรรมการบริหาร
ควบคุมบุคคลอ่ืน  โดยใช้ฐานพลังอ านาจความเชี่ยวชาญและพลังอ านาจตามกฎหมายมากที่สุด  ใช้
อ านาจอ้างอิงปานกลาง  ส่วนพลังอ านาจการให้รางวัลและพลังอ านาจการควบคุมใช้น้อยที่สุด  ความ
พอใจในงานที่ท ามีความสัมพันธ์กับการควบคุมและฐานพลังอ านาจ  โดยพลังอ านาจความเชี่ยวชาญ
และพลังอ านาจอ้างอิง  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพอใจ  และพลังอ านาจให้รางวัลกับพลัง
อ านาจมีความสัมพนัธ์กับความพอใจ 
  เนทเมเยอร์  (Natemeyer, 1975, p.3436–A)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสืบสารเชิง
ประจักษ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น ากับฐานพลังอ านาจของผู้น ากับการกระท าและความ
พอใจของผู้ ใต้บั งคับบัญชา  พบว่า  ผู้น าที่ ใช้วิธีการให้ เงินหรือสิ่ งตอบแทนในการควบคุ ม
ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความพอใจและผู้บังคับบัญชา  ส่วนผู้น าที่มีความ
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เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา  จะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพอใจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้น าที่ใช้พลังอ านาจความเป็นผู้เชี่ยวชาญและพลังอ านาจอ้างอิงมีความสัมพันธ์  
ในทางบวกกับความพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา  ส่วนพลังอ านาจให้รางวัล  พลังอ านาจการบังคับและ
พลังอ านาจตามกฎหมายของผู้น า  มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ริงโรส  (Ringrose, 1977, p. 59-A)  ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ของครูกับฐานอ านาจของครูใหญ่  ระบบการบริหารโรงเรียนและบุคลิกลักษณะของครูใหญ่  พบว่า  
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ฐานนิยม ( Mode )  แล้วพบว่า  ฐานพลังอ านาจครูใหญ่ที่ครูยอมรับ  คือ  
พลังอ านาจความเชี่ยวชาญและพลังอ านาจตามกฎหมาย  และถ้าพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  
ฐานพลังอ านาจที่ครูใหญ่ใช้มากที่สุด  คือ  ฐานพลังอ านาจความเชี่ยวชาญ  และฐานพลังอ านาจการ
บังคับตามล าดับ  รองลงมาคือ  พลังอ านาจตามกฎหมาย  พลังอ านาจอ้างอิง  และพลังอ านาจการให้
รางวัล 

ชาพลิน  (Sharplin, 1978, p. 7436-A)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ เกี่ยวกั บ
ประสิทธิภาพของฐานพลังอ านาจ  พบว่า  ฐานพลังอ านาจที่ท าให้พนักงานเชื่อฟังหรือปฏิบัติตามมาก
ที่สุด  คือ  ฐานพลังอ านาจความเชี่ยวชาญ  รองลงมาคือ  พลังอ านาจตามกฎหมาย  พลังอ านาจ
อ้างอิง  และพลังอ านาจการให้รางวัลและพลังอ านาจการบังคับ  ตามล าดับ 

สตาโชวิช  (Stachowich, 1982, p. 33)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ของครูการศึกษาพิเศษกับอ านาจของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาและผู้ประสานงานการศึกษา
ก็มีผลกระทบต้องการบริหารโรงเรียนเช่นเดียวกัน  อาจารย์ใหญ่และผู้ประสานงานการศึกษาใช้
อ านาจความเชี่ยวชาญมากกว่าอ านาจตามกฎหมาย 

คอพส์  (Copes, 1982, p. 421)  ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของ
ครูถึงมูลฐานอ านาจของครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษากับระบบบริหารในโรงเรียน  พบว่า  มูลฐาน
อ านาจความเป็นผู้เชี่ยวชาญกับมูลฐานอ านาจอันชอบธรรมเป็นมูลฐานอ านาจที่ใช้กันมากของครูใหญ่
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเมือง  ครูใหญ่ใช้มูลฐานอ านาจอันชอบธรรม  ท าให้ระเบียบบริหารของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด  แต่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาชานเมืองมูลฐานอ านาจความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญท าให้ระบบบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

คเชนสกี้  (Kshensky, 1990, P.185-A)  เชื่อว่า  การใช้อ านาจในทางที่ดีจะช่วยท า
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้น าที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์  นอกจากนี้การใช้อ านาจที่ดียิ่งจะช่วย
สร้างประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียนอีกด้วย  เขาจึงท าวิจัยโดยเลือกศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลางของนครนิวยอร์ก  จ านวน 34  โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ครูใหญ่ 34 คน  ผู้ช่วยครูใหญ่ 
113  คน  และครู 375  คน  เครื่องมิท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบประเมินพฤติกรรมของผู้บริหารในเรื่องการใช้พฤติกรรมบังคับ  การใช้

อ านาจหน้าที่  และการใช้อิทธิพลอื่น ๆ  
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2. แบบส ารวจความต้องการพื้นฐานของโรงเรียนในเรื่องวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน  ภาวะผู้น าบรรยากาศในโรงเรียนการสื่อสารระหว่างครู  การ
สื่อสารกับผู้บริหารและการปฏิบัติงานของครู 

ผลการวิเคราะห์พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน  ผู้บริหารใช้ทั้งอ านาจหน้าที่และอิทธิพลในการบริหารโรงเรียน  ครูใหญ่
ที่เป็นผู้น าอย่างแท้จริงจะใช้อ านาจอย่างชาญฉลาดและเหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ 

วิราวัน  (Wirawan, 1992, pp.3797-3798)  ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้
อ านาจกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งการบริหารงานในโรงเรียนของอินโดนีเซีย  โดยได้ท าการศึกษา
ทั้งในโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในอินโดนีเซีย  จ านวน  200  คน  ผลวิจัยพบว่า  การใช้อ านาจ
ของผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวนมากใช้อ านาจการรักษาวินัย  อ านาจจากข้อมูลข่าวสาร  อ านาจ
ความเชี่ยวชาญ  อ านาจความนับถือ  และอ านาจการให้รางวัล  ตามล าดับ 

เฮอร์เซย์  (Hersey, 1993, pp.566-570)  ได้ท าการศึกษาเรื่องอ านาจสถานการณ์
และอ านาจประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นพบการใช้อ านาจ
ประเภทต่าง ๆ  ของผู้บริหารในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤติ  พบว่า  ในสถานการณ์ปกติ
ผู้บริหารใช้ประเภทอ านาจร่วมปรึกษาหารือและอ านาจอ้างอิงมากกว่าในสถานการณ์วิกฤติ  ส าหรับ
ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลในการบริหารสูงจะใช้อ านาจโดยใช้ต าแหน่งในสถานการณ์วิกฤติมากกว่าใน
สถานการณ์ปกติและใช้อ านาจร่วมปรึกษาหารือในสถานการณ์ปกติมากกว่าในสถานการณ์ วิกฤติ  
ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลการบริหารสูงจะใช้อ านาจอ้างอิง  อ านาจความเชี่ยวชาญระดับสูงและอ านาจ
สู่เบื้องบนมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ  สรุปได้ว่า  ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการใช้พลังอ านาจของผู้บริหาร  คือ  
วุฒิประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอ่ืนที่มีความสัมพันธ์
กับการใช้อ านาจได้แก่ความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติ  บุคลิกภาพ  คุณสมบัติส่วนตัวอันเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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บทที่  3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์
ท างาน เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1  ประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครูผู้สอนในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  ครูผู้สอน  1,504  คน  โรงเรียน  103  โรง  เขต 2  ครูผู้สอน  1,009  
คน  โรงเรียน  67  โรง  รวมครูผู้สอนทั้งสองเขต  2,513  คน   

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครูผู้ สอนในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ านวน  335  คน  โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan,  1970 , PP.607-608) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.5 ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  จ าแนกตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน แล้วท าการ
สุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  โดยมีขั้นตอนการสุ่ม  ดังนี้ 

    1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้พิจารณาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
เปิดตารางของเครจซี่ มอร์แกน Krecie Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.5 โดยยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน (e)  วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  335 คน 
      2. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยการเทียบสัดส่วน  
(Proportion Allocation) 
   3. ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนเขต 1  จ านวน 200  คน ครูผู้สอนเขต 2  จ านวน  135 
คน   รวมเป็นจ านวน  335  คน 
   4.  เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้การจับสลากตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุไว้ในข้อ 4  ได้กลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตำรำงที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  จ าแนกตามสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  และขนาดของสถานศึกษา 

 

สังกัด ขนำดสถำนศึกษำ 
ประชำกร 

กลุ่ม
ตัวอย่ำง 

โรงเรียน ครู ครู 
สพป.1 

 
ขนาดเล็ก 29 686 91 
ขนาดใหญ่ 74 818 109 

 103 1,504 200 
สพป.2 ขนาดเล็ก 41 543 73 

ขนาดใหญ่ 26 466 62 
 67 1,009 135 

รวมทั้งหมด 170 2,513 335 
 
 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่พัฒนา

จากเครื่องมือของ  สาโรช  เนติธรรมกุล, 2549, p.559  เก็บข้อมูลจากครูผู้สอนในสถานศึกษา โดยมี
รายละเอียดของแบบสอบถาม  ดังนี้   

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ขนาดสถานศึกษา  และประสบการณ์ของครูผู้สอนใน
สถานศึกษามีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูต่อระดับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา  โดยแบ่งออกเป็น  7  ด้าน  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating scale)  5  ระดับ  ของลิเคอร์ท   โดยใช้น้ าหนักคะแนน  ดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
4 คะแนน  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
3 คะแนน  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.2 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 
1.  ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาจากเอกสาร  

วารสาร  ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
2.  ศึกษาแบบสอบถามและพัฒนาแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามของ สาโรช  เนติธรรม

กุล (2549, P.559)   และขอค าแนะน า  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  โดยได้ครอบคลุม
เนื้อหาแต่ละด้านเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

3.  น าแบบสอบถามที่ ได้มาปรับปรุงแก้ไข  แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content validity)   

4.  น าแบบสอบถามมาตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ  (Index of Item – Objective Congruence) และภาษามีการแปลความหมายของคะแนน  
ดังนี้ 
                           + 1        เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
                              0        เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
                             -1        เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 

ผลการตรวจสอบหาค าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยามศัพท์เฉพาะ   
(Index of Item – Objective Congruence)  ค่า  IOC  เท่ากับ  0.97  

5.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

6.  ทดสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  เพ่ือหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามก่อนน าออกเก็บข้อมูลจริง  โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอล ฟ่า 
ของครอนบาค พบว่า มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 

 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
คือ  ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 335 คน  
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ไปขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน 
3. เก็บแบบสอบถามคืน โดยผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง   
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3.4 วิเครำะห์ข้อมูล  
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ   วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยการใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครู
ต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร ของลิเคอร์ท  (Best & Kahn, 1993, p.247)  ดังนี้ 

 
 4.51  -  5.00 หมายถึง      ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจมากที่สุด 
 3.51  -  4.50 หมายถึง     ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจมาก 
 2.51  -  3.50 หมายถึง     ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจปานกลาง 
 1.51  -  2.50 หมายถึง     ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจน้อย 
 1.00  -  1.50 หมายถึง     ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจน้อยที่สุด 
 
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ  ได้แก่  สังกัด ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ท างาน โดย
ใช้ความถ่ีร้อยละ   
           2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย  ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

3.  เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  
จ าแนกตามสังกัด   ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์การท างาน  โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  
แบบ  Independent 
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บทที่  4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู ผู้วิจัยก าหนดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามการใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู 
จ าแนกตามสังกัด  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ านาน 7  ด้าน คือ อ านาจการบังคับ 
อ านาจการให้รางวัล อ านาจตามกฎหมาย อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง อ านาจสารสนเทศ 
และอ านาจบารม ี

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด  ขนาดของสถานศึกษา  
และประสบการณ์การท างาน  
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4.1   ตอนที่ 1  ผลกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำมกำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี ตำมควำมคิดเห็นของครู 
เจ ำแนกตำมสังกัด  ขนำดของสถำนศึกษำ  และประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
 
ตำรำงที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสังกัด ขนาดของสถานศึกษา   

และ ประสบการณ์การท างาน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบถำม 

จ ำนวน ร้อยละ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   
เขต  1 200 59.71 
เขต  2 135 40.29 

รวม 335 100.00 
ขนำดของโรงเรียน   
โรงเรียนขนาดเล็ก 94 28.06 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 241 71.94 

รวม 335 100.00 
ประสบกำรณ์ท ำงำน   
ประสบการณ์การท างาน  ต่ ากว่า  10  ปี   95 28.35 
ประสบการณ์การท างาน  ตั้งแต่   10  ปี  ขึ้นไป 240 71.65 

รวม 335 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 335 คน ประกอบด้วย 
ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสังกัดเขต 1  จ านวน  200  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.71 สังกัดเขต 2  
จ านวน  135  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.29  คน   ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 94  
คน คิดเป็นร้อยละ 28.06 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 241 คน  คิดเป็นร้อยละ  71.94 และครูที่มี
ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10  ปี ลงมา  จ านวน  95 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.35 ครูที่มี
ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จ านวน  240  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.65   
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4.2   ตำรำงที่ 2  ผลกำรศึกษำกำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 

   
ตำรำงท่ี 4.2 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายด้าน 
 

กำรใช้อ ำนำจ 
 n = 335   ระดับควำมคิดเห็น 
 X   S.D.  ต่อกำรใช้อ ำนำจ  

1. ด้านอ านาจการบังคับ  4.34  0.23  มาก  
2. ด้านอ านาจการให้รางวัล  4.49  0.34  มาก  
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย  4.43  0.28  มาก  
4. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ  4.70  0.36  มากที่สุด  
5. ด้านอ านาจอ้างอิง  4.36  0.32  มาก  
6. ด้านอ านาจสารสนเทศ  4.64  0.24  มากที่สุด  
7. ด้านอ านาจบารมี  4.48  0.26  มาก  

รวม  4.49  0.25  มำก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.49, S.D. = 0.25) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้ านอ านาจความ
เชี่ยวชาญ ( X = 4.70, S.D. = 0.36)  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา  ได้แก่  ด้านอ านาจสารสนเทศ  
( X  =4.64, S.D. = 0.24)  และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่  ด้านอ านาจการบังคับ ( X = 
4.34, S.D. = 0.23) 
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ตำรำงที่ 4.3 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู ด้านอ านาจการให้รางวัล เป็นรายข้อ 

 

อ ำนำจกำรให้รำงวัล 
n = 335 

ระดับควำม
คิดเห็น 

X  S.D. ต่อกำรใช้อ ำนำจ 
1. ผู้บริหารให้สิ่งของเป็นรางวัลตอบแทนครูผู้สอนที่

ท างานได้ประสบผลส าเร็จ และเป็นที่น่าพอใจ 4.87 0.52 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารให้เกียรติและยกย่องครูผู้สอนทุกคนอย่าง

จริงใจ 4.82 0.60 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารให้ก าลังใจ และให้ค าแนะน าในการท างาน

แก่ครูผู้สอน 4.05 0.50 มาก 
4. ผู้บริหารพูดถึงการปฏิบัติงานที่ดี หรือน าผลงานที่

ดีเด่นของครูผู้สอนไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น 4.84 0.51 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 4.78 0.57 มากที่สุด 
6. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็น

และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 4.77 0.79 มากที่สุด 
7. ผู้บริหารให้ความสนใจไต่ถามสารทุกข์สุขดิบความ

เป็นอยู่ของครูผู้สอน 3.87 0.69 มาก 
8. ผู้บริหารจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการสอนและ

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 3.91 0.51 มาก 
รวม 4.49 0.34 มำก 

 
จากตารางที่ 4.3  พบว่า การใช้อ านาจการให้รางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.49, S.D. = 0.34) 
          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารให้สิ่งของเป็น
รางวัลตอบแทนครูผู้สอนที่ท างานได้ประสบผลส าเร็จ และเป็นที่น่าพอใจ ( X = 4.87, S.D. = 0.52) 
รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารพูดถึงการปฏิบัติงานที่ดี หรือน าผลงานที่ดีเด่นของครูผู้สอนไปเผยแพร่ต่อ
ผู้อื่น  ( X = 4.84, S.D. = 0.51)  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่  ผู้บริหารให้ความสนใจไต่ถามสาร
ทุกข์สุขดิบความเป็นอยู่ของครูผู้สอน ( X = 3.87, S.D. = 0.69) 
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ตำรำงท่ี 4.4 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู ด้านอ านาจการบังคับ เป็นรายข้อ 

 

อ ำนำจกำรบังคับ 
n = 335 ระดับควำมคิดเห็น 

X  S.D. ต่อกำรใช้อ ำนำจ 
1. ผู้บริหารจะตักเตือนด้วยวาจาเมื่อครูผู้สอนท าสิ่งที่

ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 3.98 0.44 มาก 
2. ผู้บริหารจะตักเตือนเป็นลายลักษณ์ อักษรเมื่อ

ครูผู้สอนท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 4.78 0.71 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารควบคุม  ก ากับ ดูแลการท างานของ

ครูผู้สอนไปตามระเบียบการปฏิบัติงาน 4.02 0.47 มาก 
4. ผู้บริหารก าหนดการลงโทษที่ชัดเจนในแต่ละกรณี 3.94 0.52 มาก 
5. ผู้บริหารลงโทษครูผู้ สอนที่ ท าความผิดตาม

ระเบียบ กฎเกณฑ ์ 4.02 0.49 มาก 
6. ผู้บริหารตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อ

ระเบียบราชการ และให้ครูผู้สอนปฏิบัตินอกจาก
ระเบียบของทางราชการเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4.84 0.66 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารลงโทษครูที่ท าความผิดได้อย่างเหมาะสม 4.81 0.68 มากที่สุด 
รวม 4.34 0.23 มำก 

 
จากตารางที่ 4.4  พบว่า การใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากสุด ( X = 
4.34, S.D. = 0.23) 
          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารตั้งกฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อระเบียบราชการ และให้ครูผู้สอนปฏิบัตินอกจากระเบียบของทาง
ราชการเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ( X = 4.84, S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่  
ผู้บริหารลงโทษครูที่ท าความผิดได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.81, S.D. = 0.68)  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารก าหนดการลงโทษที่ชัดเจนในแต่ละกรณี ( X = 3.94, S.D. = 0.52) 
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ตำรำงท่ี 4.5 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู ด้านอ านาจทางกฎมาย เป็นรายข้อ 

 

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
n = 335 ระดับควำมคิดเห็น 

X  S.D. ต่อกำรใช้อ ำนำจ 
1. ผู้บริหารมอบอ านาจหน้าที่ให้แก่ครูผู้สอนได้อย่าง

เหมาะสม 4.79 0.70 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารปกครองครูผู้สอนด้วยความเป็นธรรมและ

เสมอภาค 4.77 0.60 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารออกค าสั่ งให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามบน

พ้ืนฐานของกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 4.78 0.73 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ให้ครูผู้สอนอย่างเหมาะสม 4.82 0.42 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติงานของครุ

ผู้สอนบนพ้ืนฐานของกฎระเบียบแนวปฏิบัติของ
ทางราชการ 4.06 0.45 มาก 

6. ผู้บริหารได้ชี้แจงท าความเข้าใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย  และระเบียบต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 3.87 0.69 มาก 

7. ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบของครูผู้สอน
อย่างบริสุทธิ์  ยุติธรรม 3.91 0.51 มาก 

รวม 4.43 0.28 มำก 
 
จากตารางที่  4.5  พบว่า การใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 
0.28) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารกระจายความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ครูผู้สอนอย่างเหมาะสม ( X = 4.82, S.D. = 0.42) รองลงมา  ได้แก่  
ผู้บริหารมอบอ านาจหน้าที่ให้แก่ครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสม  ( X = 4.79, S.D. = 0.70)  ข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  ผู้บริหารได้ชี้แจงท าความเข้าใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  
และระเบียบต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  ( X = 3.87, S.D. = 0.69) 
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ตำรำงท่ี 4.6 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู ด้านอ านาจอ้างอิง เป็นรายข้อ 

 

อ ำนำจอ้ำงอิง 
n = 335 ระดับควำมคิดเห็น 

X  S.D. ต่อกำรใช้อ ำนำจ 
1. ผู้บริหารแต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.75 0.70 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี 4.76 0.78 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารมีสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณด ี 4.84 0.54 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารวางตัวได้เหมาะสมถูกต้องตามสถานการณ์ 4.08 0.53 มาก 
5. ผู้บริหารพูดคุยด้วยวาจาไพเราะและสุภาพกับ

ครูผู้สอน 3.90 0.55 มาก 
6. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานอยู่

เสมอ 3.87 0.57 มาก 
รวม 4.36 0.32 มำก 

 
ตารางที่ 4.6  พบว่า การใช้อ านาจอ้างอิงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36,S.D. 
= 0.32) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  ผู้บริหารมีสติปัญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณดี  ( X = 4.84, S.D. = 0.54)  รองลงมา  ได้แก่  ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ( X = 4.76, 
S.D. = 0.78)  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานอยู่
เสมอ ( X = 3.87, S.D. = 0.57)  
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ตำรำงที่ 4.7 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี   ตามความคิดเห็นของครู ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ เป็นรายข้อ 

 

อ ำนำจควำมเชี่ยวชำญ 
n = 335 ระดับควำมคิดเห็น 

X  S.D. ต่อกำรใช้อ ำนำจ 
1. ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ  แก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี 4.77 0.79 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าแก่ครูผู้สอนทุกครั้ง

ในกรณีที่มีปัญหา  หรือขอค าปรึกษา 4.77 0.79 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารมีความสามารถในการพูด  โน้มน้าวจิตใจ

ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 4.77 0.60 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ

บริหารงานวิชาการ 4.82 0.42 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการ

บริหารงานบุคลากร 4.82 0.60 มากที่สุด 
6. ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการ

บริหารงานการเงินและงบประมาณ 4.87 0.52 มากที่สุด 
7. ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการ

บริหารงานทั่วไป 4.06 0.45 มาก 
รวม 4.70 0.36 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.7  พบว่า การใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.70, S.D. = 0.36) 
          เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการบริหารงานวิชาการ  ( X = 4.87, S.D. = 0.52)  รองลงมา  ได้แก่  ผู้บริหารมีความ 
รู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารงานวิชาการ  ( X = 4.82, S.D. = 0.42)  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่  ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการบริหารงานทั่วไป  ( X = 4.06, S.D. = 
0.45)  
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ตำรำงท่ี 4.8  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
                ศึกษาปทุมธานี   ตามความคิดเห็นของครู ด้านอ านาจสารสนเทศ เป็นรายข้อ 
 

อ ำนำจสำรสนเทศ 
n = 335 ระดับควำมคิดเห็น 

X  S.D. ต่อกำรใช้อ ำนำจ 
1. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี 4.26 1.26 มาก 
 
2. 

คุณภาพ  โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับ 4.45 0.77 มากที่สุด 

 
3. 

การปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้ครูผู้สอนทราบเสมอ 
ผู้บริหารมีความรู้ในรายละเอียดของข้อมูลข่าว 4.84 0.54 มากที่สุด 

 
4. 

สารที่ส าคัญ ๆ เป็นอย่างดี 
ผู้บริหารมีความสนใจติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ 3.81 0.62 มาก 

 
5. 

สม่ าเสมอ 
ผู้บริหารจัดให้มีระบบและวิธีการในการแจ้งข้อมูล 3.74 0.79 มาก 

     หรือเผยแพร่ข่ าวสารภายในสถานศึกษาให้
ครูผู้สอน 
รับรู้อย่างทั่วถึง    

รวม 4.22 0.79 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า การใช้อ านาจการให้รางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  
4.22, S.D. = 0.79) 
          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารมีความรู้ในราย 
ละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ๆ เป็นอย่างดี  ( X = 4.84, S.D. = 0.54)  รองลงมา  ผู้บริหาร 
แจ้งข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้ครูผู้สอนทราบเสมอ ได้แก่  ( X =  
4.45, S.D. = 0.77)  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  ผู้บริหารจัดให้มีระบบและวิธีการในการแจ้ง 
ข้อมูลหรือเผยแพร่ข่าวสารภายในสถานศึกษาให้ครูผู้สอนรับรู้อย่างทั่วถึง ( X = 3.74, S.D. = 0.79) 
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ตำรำงท่ี 4.9  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
                ศึกษาปทุมธานี   ตามความคิดเห็นของครู ด้านอ านาจบารมี เป็นรายข้อ 
 

อ ำนำจบำรมี 
n = 335 ระดับควำมคิดเห็น 

X  S.D. ต่อกำรใช้อ ำนำจ 
1. ผู้บริหารสนใจ สนุบสนุนและดูแลการปฏิบัติหน้า 4.76 0.78 มากที่สุด 
 
2. 

ที่ของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง 
ผู้บริหารมอบหมายงานนอกเหนือจากหน้าที่การ 4.84 0.54 มากที่สุด 

 
3. 

สอนเพ่ือให้ครูผู้สอนมีผลงานทางด้านอ่ืน ๆ 
ผู้บริหารยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ท าให้ครูผู้สอน
กล้าที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 4.08 0.53 มาก 

4. ผู้บริหารมีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่เกรี้ยวกราด
เมื่อพบเห็นครูผู้สอนกระท าผิด 3.90 0.55 มาก 

5. ผู้บริหารทักทายปราศรัยและเป็นกันเองกับทุกๆ 
คน 3.87 0.57 มาก 

     
รวม 4.29 0.59 มาก 

 
จากตารางที ่4.9  พบว่า การใช้อ านาจการให้รางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก ( X = 4.29, S.D. = 0.59) 
           เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารมอบหมาย 
งานนอกเหนือจากหน้าที่การสอนเพ่ือให้ครูผู้สอนมีผลงานทางด้านอ่ืน ๆ ( X = 4.84, S.D.= 0.54) 
รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารสนใจ สนับสนุนและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 
( X = 4.76, S.D. = 0.78) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  ผู้บริหารทักทายปราศรัยและเป็นกันเอง
กับทุก ๆ คน ( X = 3.87, S.D. = 0.57) 
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4.3   ตอนที่ 3   เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                   ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  โดยจ าแนกตามสังกัด ขนาดของสถานศึกษาและ 
                   ประสบการณ์การท างาน  
 
ตำรำงท่ี 4.10  เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด  
 

กำรใช้อ ำนำจ 
สังกัด  เขต 1  สังกัด  เขต 2 

t Sig. 
(n = 200 )  (n = 135 ) 

X  S.D.  X  S.D.   
1. ด้านอ านาจการบังคับ 4.30 0.28  4.26 0.28 2.52* .02 
2. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.51 0.44  4.32 0.32 4.03** .00 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.46 0.27  4.35 0.29 3.02* .02 
4. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 4.70 0.47  4.55 0.35 2.60** .00 
5. ด้านอ านาจอ้างอิง 4.30 0.33  4.36 0.39 0.09 .19 
6. ด้านอ านาจสารสนเทศ 4.62 0.30  4.50 0.28 4.01** .00 
7. ด้านอ านาจบารมี 4.50 0.34  4.40 0.22 3.09 .72 
 รวม 4.48 0.34  4.39 0.41 2.76** .13 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางที่ 4.10  พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืน 
ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามสังกัด  พบว่า  ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
          เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้น 
ด้านอ านาจอ้างอิง และด้านอ านาจบารมี 
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ตำรำงท่ี 4.11   การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่
                   การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามสังกัด    ด้านอ านาจการให้รางวัล 
 

อ ำนำจกำรให้รำงวัล 
สังกัด 

t 
 

Sig. เขต 1  (n = 200) เขต 2  (n = 135)  
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ  

1. ผู้บริหารให้สิ่งของเป็น
รางวัลตอบแทน
ครูผู้สอนที่ท างานได้
ประสบผลส าเร็จ และ
เป็นที่น่าพอใจ 

4.88 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.82 0.36 
มาก
ที่สุด 

0.93* 

 

.04 

2. ผู้บริหารให้เกียรติและ
ยกย่องครูผู้สอนทุกคน
อย่างจริงใจ 

4.97 0.17 มาก 4.44 0.68 
มาก
ที่สุด 

5.15** 
 

.00 

3. ผู้บริหารให้ก าลังใจ 
และให้ค าแนะน าใน
การท างานแก่ครูผู้สอน 

4.08 0.53 มาก 3.97 0.43 มาก 1.89 
 

.17 

4. ผู้บริหารพูดถึงการ
ปฏิบัติงานที่ดี หรือน า
ผลงานที่ดีเด่นของ
ครูผู้สอนไปเผยแพร่ต่อ
ผู้อื่น 

4.84 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.35 
มาก
ที่สุด 

0.20 

 

.54 

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้
ครูผู้สอนเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ 

4.78 0.54 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.47 
มาก
ที่สุด 

0.42 

 

.26 

6. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน 

4.92 0.50 มาก 4.39 0.45 
มาก
ที่สุด 

4.17** 

 

.00 

7. ผู้บริหารให้ความสนใจ
ไต้ถามสารทุกขส์ุขดิบ
ความเป็นอยู่ของ
ครูผู้สอน 

3.90 0.42 มาก 3.77 1.11 มาก 1.18** 

 

.00 
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ตำรำงท่ี  4.11  (ต่อ)  
   

อ ำนำจกำรให้รำงวัล 
สังกัด 

t 
 

Sig. เขต 1  (n = 200) เขต 2  (n = 135)  
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ  

 8. ผู้บริหารจัดให้มี
วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการสอน
และปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

3.94 0.49 มาก 3.84 0.55 มาก 1.57 

 

.09 

 
รวม 4.54 0.29 มาก 4.35 0.41 

มาก
ที่สุด 

4.08** 
 

.00 

 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 4.11  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี  สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ด้านอ านาจการให้รางวัล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =  
4.54, S.D. = 0.29) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีแตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีค่า 
เฉลี่ยสูงกว่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 
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ตำรำงท่ี 4.12  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด ด้านอ านาจ 
                   การบังคับ 
 

อ ำนำจกำรบังคับ 
สังกัด 

t Sig. เขต 1  (n = 200) เขต 2  (n = 135) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารจะตักเตือน
ด้วยวาจาเมื่อครูผู้สอน
ท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

3.93 0.49 มาก 4.09 0.28 มาก 2.84 .29 

2. ผู้บริหารจะตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อครูผู้สอนท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง 

4.78 0.66 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.83 
มาก
ที่สุด 

0.33 .31 

3. ผู้บริหารควบคุม ก ากับ 
ดูแลการท างานของ
ค รู ผู้ ส อ น ไ ป ต า ม
ระเบียบการปฏิบัติงาน 

4.03 0.17 มาก 4.00 0.86 มาก 0.33** .00 

4. ผู้บริหารก าหนดการ
ลงโทษที่ชัดเจน 

3.94 0.43 มาก 3.93 0.69 มาก 0.12** .00 

5. ผู้ บ ริ ห า ร ล ง โ ท ษ
ครูผู้สอนที่ท าความผิด
ตามระเบียบ กฎเกณฑ ์

4.04 0.52 มาก 3.98 0.39 มาก 1.06 .23 

6. ผู้บริหารตั้งกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่
ขัดต่อระเบียบราชการ 
และให้ครูผู้สอนปฏิบัติ
นอกจากระเบียบของ
ทางราชการเพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ 

4.87 0.58 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.83 
มาก
ที่สุด 

1.20** .00 

7. ผู้บริหารลงโทษครูที่ท า
ความผิด 

4.93 0.39 มาก 4.48 1.04 
มาก
ที่สุด 

4.11** .00 

 รวม 4.36 0.22 มำก 4.29 0.25 มำก 2.54* .02 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.12  พบว่า   การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี  สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ด้านอ านาจการบังคับ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X   
= 4.36, S.D. = 0.22) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1   
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 
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ตำรำงท่ี 4.13  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด  ด้านอ านาจ 
                   ตามกฎหมาย 
 

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
สังกัด 

t Sig. 

 

เขต 1  (n = 200) เขต 2  (n = 135) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมอบอ านาจ
หน้าที่ให้แก่ครูผู้สอนได้
อย่างเหมาะสม 

4.97 0.17 มาก 4.33 1.19 
มาก
ที่สุด 

5.22** .00 

2. ผู้บริหารปกครอง
ครูผู้สอนด้วยความเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

4.78 0.59 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.63 
มาก
ที่สุด 

0.28 .43  

3. ผู้บริหารออกค าสั่งให้
ครูผู้สอนปฏิบัติตามบน
พ้ืนฐานของกฎหมาย
และระเบียบ 

4.73 0.83 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.37 
มาก
ที่สุด 

2.49** .00  

4. ผู้บริหารกระจายความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานให้ครูผู้สอน 

4.81 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.40 
มาก
ที่สุด 

0.53 .29  

5. ผู้บริหารพิจารณา
ตัดสินผลการ
ปฏิบัติงานของครุผู้สอน
บนพื้นฐานของ
กฎระเบียบแนวปฏิบัติ 

4.08 0.46 มาก 4.01 0.43 มาก 1.24 .11  

6. ผู้บริหารได้ชี้แจงท า
ความเข้าใจให้ครูผู้สอน
ปฏิบัติตามนโยบาย  
กฎหมาย   

3.82 0.77 มาก 3.98 0.39 มาก 2.46** .00  

7. ผู้บริหารพิจารณาความ
ดีของครูผู้สอนอย่าง
บริสุทธิ์  ยุติธรรม 

4.00 0.23 มาก 3.67 0.85 มาก 3.77** .00 

 รวม 4.46 0.25 มาก 4.35 0.27 มาก 3.06* .02 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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          จากตารางที่ 4.13  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี  สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี  ด้านอ านาจตามกฎหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  =  
4.46, S.D. = 0.25) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1  และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 
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ตำรำงท่ี 4.14   การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
                   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด   
                    ด้านอ านาจอ้างอิง 
 

อ ำนำจอ้ำงอิง 

สังกัด 

t Sig. 
เขต 1  (n = 200) เขต 2  (n = 135) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. 
ระดั
บ 

1. ผู้บริหารแต่งกายได้
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

4.74 0.72 
มาก
ที่สุด 

4.77 0.65 
มาก
ที่สุด 

0.32 .60 

2. ผู้บริหารมีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

4.73 0.86 
มาก
ที่สุด 

4.85 0.51 
มาก
ที่สุด 

1.64** .01 

3. ผู้บริหารมีสติปัญญา 
ไหวพริบปฏิภาณดี 

4.83 0.55 
มาก
ที่สุด 

4.85 0.51 
มาก
ที่สุด 

0.32 .59 

4. ผู้บริหารวางตัวได้
เหมาะสมถูกต้องตาม
สถานการณ์ 

4.01 0.26 มาก 4.27 0.88 มาก 2.79** .00 

5. ผู้บริหารพูดคุยด้วย
วาจาไพเราะและ
สุภาพกับครูผู้สอน 

3.95 0.44 มาก 3.77 0.75 มาก 2.81** .00 

6. ผู้บริหารมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างานอยู่เสมอ 

3.94 0.34 มาก 3.67 0.91 มาก 2.82** .00 

 รวม 4.37 0.32 มาก 4.36 0.33 มาก 0.09 .19 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 4.14  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี  สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ด้านอ านาจอ้างอิง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.37, S.D.  
= 0.32) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  
1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีแตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  โดยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 มีค่าเฉลี่ย 
สูงกว่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
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ตำรำงท่ี 4.15  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด ด้าน 
                   อ านาจความเชี่ยวชาญ 
 

อ ำนำจควำมเชี่ยวชำญ 
สังกัด 

t  Sig. เขต 1  (n = 200) เขต 2  (n = 135) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมี
ความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 

4.78 0.75 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.89 
มาก
ที่สุด 

0.37  .35 

2. ผู้บริหารสามารถให้
ค าแนะน าแก่ครูผู้สอน
ทุกครั้งในกรณีที่มี
ปัญหา  ขอค าปรึกษา 

4.78 0.75 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.89 
มาก
ที่สุด 

0.37  .35 

3. ผู้บริหารพูดโน้มน้าว
จิตใจครูผู้สอนได้เป็น
อย่างดี 

4.91 0.37 มาก 4.76 0.87 
มาก
ที่สุด 

5.47**  .00 

4. ผู้บริหารมีความรู้ทักษะ
ในการบริหารงาน
วิชาการ 

4.81 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.40 
มาก
ที่สุด 

0.53  .29 

5. ผู้บริหารมีความรู้ทักษะ
ในการบริหารงาน
บุคลากร 

4.97 0.17 มาก 4.44 1.00 
มาก
ที่สุด 

5.15**  .00 

6. ผู้บริหารมีความรู้ทักษะ
ในการบริหารงาน
การเงินและ
งบประมาณ 

4.89 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.64 
มาก
ที่สุด 

1.09**  .01 

7. ผู้บริหารมีความรู้ทักษะ
ในการบริหารงานทั่วไป 4.01 0.21 

มาก
ที่สุด 

4.81 0.78 มาก 2.07**  .00 

 
รวม 4.74 0.31 

มาก
ทีสุ่ด 

4.59 0.43 
มาก
ที่สุด 

2.90**  .00 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 4.15  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี  สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  =  
4.74, S.D. = 0..31) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1  และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ี  0.05 โดยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 
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ตำรำงท่ี 4.16  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด ด้าน 
                   อ านาจสารสนเทศ 
 

อ ำนำจสำรสนเทศ 
สังกัด 

t Sig. เขต 1  (n = 200) เขต 2  (n = 135) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้ บ ริ ห า ร ส าม ารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ให้ มี
คุณภาพ โดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศ 

3.93 0.49 มาก 4.09 0.28 มาก 2.84 .29 

2. ผู้บริหารแจ้งข้อมูล
ข่าวสารรายละเอียด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้
ครูผู้สอนทราบเสมอ 

4.78 0.66 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.83 
มาก
ที่สุด 

0.33 .31 

3. ผู้บริหารมีความรู้ใน
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่
ส าคัญ ๆ เป็นอย่างดี 

4.03 0.17 มาก 4.00 0.86 มาก 0.33** .00 

4. ผู้บริหารมีความสนใจ
ติดตามข่าวสารจาก
สื่อต่าง ๆ สม่ าเสมอ 

3.94 0.43 มาก 3.93 0.69 มาก 0.12** .00 

5. ผู้ บ ริ ห า ร จั ด ให้ มี
ระบบและวิธีการใน
การแจ้งข้อมูลหรือ
เผ ย แ พ ร่ ข่ า ว ส า ร
ภายในสถานศึกษาให้
ครูผู้ สอนรับรู้อย่าง
ทั่วถึง 

4.04 0.52 มาก 3.98 0.39 มาก 1.06 .23 

 รวม 4.36 0.22 มาก 4.29 0.25 มาก 2.54* .02 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.16  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี  สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ด้านอ านาจสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  =  
4.36,S.D. = 0.22) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1  และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีแตกต่างกันอย่าง 
มีนยัส าคัญทางสถิติที ่ 0.05 โดยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 
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ตำรำงท่ี 4.17  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด ด้านอ านาจ 
                   บารมี 
 

อ ำนำจบำรมี 
สังกัด 

t  Sig. เขต 1  (n = 200) เขต 2  (n = 135) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสนใจ 
สนับสนุนและดูแล
การปฏิบัติหน้าที่
ของครูผู้สอนอย่าง
สม่ าเสมอและทั่วถึง 

4.50 0.75 
มาก
ที่สุด 

4.40 0.82 
มาก
ที่สุด 

0.32  .60 

2. ผู้บริหารมอบหมาย
งานนอกเหนือจาก
หน้าที่การสอน
เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
ผลงานทางด้านอ่ืน  

4.75 0.61 
มาก
ที่สุด 

4.52 0.94 
มาก
ที่สุด 

1.64**  .01 

3. ผู้บริหารยิ้มแย้ม
แจ่มใสอยู่เสมอ ท า
ให้ครูผู้สอนกล้าที่
จะปรึกษาปัญหา
เรื่องต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี 

4.85 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.55 
มาก
ที่สุด 

0.32  .59 

4. ผู้บริหารมีความ
มั่นคงทางอารมณ์  
ไม่เกรี้ยวกราดเมื่อ
พบเห็นครูผู้สอน
กระท าผิด 

4.27 0.88 มาก 3.83 0.36 มาก 2.79**  .00 

5. ผู้บริหารทักทาย
ปราศรัยและเป็น
กันเองกับทุก ๆ คน 

3.77 0.75 มาก 3.95 0.44 มาก 2.81**  .00 

 รวม 4.42 0.62 มาก 4.30 0.70 มาก 0.09  .19 
 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.17  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี  สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ด้านอ านาจบารมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.42,  
S.D. = 0.62) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 
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ตำรำงท่ี 4.18  เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

กำรใช้อ ำนำจ 

สถำนศึกษำขนำด
เล็ก 

สถำนศึกษำขนำด
ใหญ่ 

t Sig. 
(n = 94) (n = 241) 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านอ านาจการบังคับ 4.29 0.25 4.36 0.22 2.54* .02 
2. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.35 0.41 4.54 0.29 4.08** .00 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.35 0.27 4.46 0.29 3.06* .02 
4. ด้านอ านาจความ

เชี่ยวชาญ 
4.59 0.43 4.74 0.31 2.90** .00 

5. ด้านอ านาจอ้างอิง 4.36 0.33 4.37 0.32 0.09 .01 
6. ด้านอ านาจสารสนเทศ 4.55 0.25 4.67 0.23 4.03** .00 
7. ด้านอ านาจบารมี 4.41 0.33 4.50 0.22 3.11 .01 
 รวม 4.41 0.28 4.52 0.22 3.20** .00 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

จากตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.19  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านอ านาจการให้รางวัล 
 

อ ำนำจกำรให้รำงวัล 
ขนำดของสถำนศึกษำ 

t Sig. ขนำดเล็ก (n = 94) ขนำดใหญ่ (n =241) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารให้รางวัล
ตอบแทนครูผู้สอนที่
ท างานได้ประสบ
ผลส าเร็จ  

4.82 0.60 
มาก
ที่สุด 

4.88 0.48 
มาก
ที่สุด 

0.93* .04 

2. ผู้บริหารให้เกียรติ
และยกย่องครูผู้สอน
ทุกคนอย่างจริงใจ 

4.44 1.00 มาก 4.97 0.17 
มาก
ที่สุด 

5.15** .00 

3. ผู้บริหารให้ก าลังใจ 
และให้ค าแนะน าใน
การท างาน 

3.97 0.43 มาก 4.08 0.53 มาก 1.89 .17 

4. ผู้บริหารพูดถึงการ
ปฏิบัติงานที่ดี หรือน า
ผลงานที่ดีเด่นของ
ครูผู้สอน 

4.83 0.56 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.49 
มาก
ที่สุด 

0.20 .54 

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้
ครูผู้สอนเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ 

4.76 0.63 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.54 
มาก
ที่สุด 

0.42 .26 

6. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน 

4.39 1.18 มาก 4.92 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.17** .00 

7. ผู้บริหารให้ความ
สนใจไต้ถามสารทุกข์
สุขดิบความเป็นอยู่
ของครูผู้สอน 
 

3.77 1.11 มาก 3.90 0.42 มาก 1.18** .00 
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 ตำรำงท่ี  4.19  (ต่อ) 
 

          
8. ผู้บริหารจัดอุปกรณ์

ประกอบการสอน
และปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

3.84 0.55 มาก 3.94 0.49 มาก 1.57 .09 

 
รวม 4.35 0.41 มาก 4.54 0.29 

มาก
ที่สุด 

4.08** .00 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 4.19  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาขนาด 
ใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจการให้รางวัล โดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก ( X  = 4.54, S.D. = 0.29) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  
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ตำรำงท่ี 4.20  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                   ด้านอ านาจการบังคับ 
 

อ ำนำจกำรบังคับ 

ขนำดของสถำนศึกษำ 

t Sig. ขนำดเล็ก (n = 94) 
ขนำดใหญ่ (n = 

241) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารจะตักเตือน
ด้วยวาจาเมื่อครูผู้สอน
ท าไม่ถูกต้อง 

4.09 0.28 มาก 3.93 0.49 มาก 2.84 .29 

2. ผู้บริหารจะตักเตือน
เมื่อครูผู้สอนท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง 

4.76 0.83 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.66 
มาก
ที่สุด 

0.33 .31 

3. ผู้บริหารควบคุมดูแล
การท างานของ
ครผูู้สอน 

4.00 0.86 มาก 4.03 0.17 มาก 0.33** .00 

4. ผู้บริหารก าหนดการ
ลงโทษที่ชัดเจนในแต่
ละกรณี 

3.93 0.69 มาก 3.94 0.43 มาก 0.12** .00 

5. ผู้บริหารลงโทษ
ครูผู้สอนที่ท าความผิด
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ 

3.98 0.39 มาก 4.04 0.52 มาก 1.06 .23 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารตั้งกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่
ขัดต่อระเบียบราชการ 
และให้ครูผู้สอนเพ่ือให้
การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4.76 0.83 
มาก
ที่สุด 

4.87 0.58 
มาก
ที่สุด 

1.20** .00 
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ตารางที่ 20  (ต่อ) 
  
         
7. ผู้บริหารลงโทษครูที่ท า

ความผิดได้อย่าง
เหมาะสม 

4.48 1.04 มาก 4.93 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.11** .00 

 รวม 4.29 0.25 มำก 4.36 0.22 มำก 2.54* .02 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.20  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาขนาด 
ใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจการบังคับ โดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก ( X  = 4.36, S.D. = 0.22) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  
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ตำรำงท่ี 4.21   การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่
                   การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถาน 
                    ศึกษา ด้านอ านาจตามกฎหมาย 
 

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
ขนำดของสถำนศึกษำ 

t Sig, ขนำดเล็ก (n = 94) ขนำดใหญ่ (n =241) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมอบอ านาจหน้าที่
ให้แก่ครูผู้สอนได้อย่าง
เหมาะสม 

4.33 1.19 มาก 4.97 0.17 
มาก
ที่สุด 

5.22** .00 

2. ผู้บริหารปกครองครูผู้สอน
ด้วยความเป็นธรรมและ
เสมอภาค 

4.76 0.63 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.59 
มาก
ที่สุด 

0.28 .43 

3. ผู้บริหารออกค าสั่งให้
ครูผู้สอนปฏิบัติตามบน
พ้ืนฐานของกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ 

4.89 0.37 
มาก
ที่สุด 

4.73 0.83 
มาก
ที่สุด 

2.49** .00 

4. ผู้บริหารกระจายความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานให้ครูผู้สอน 

4.84 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.43 
มาก
ที่สุด 

0.53 .29 

5. ผู้บริหารพิจารณาการ
ปฏิบัติงานผู้สอนบน
พ้ืนฐานของกฎระเบียบ
แนวปฏิบัติ 

4.01 0.43 มาก 4.08 0.46 มาก 1.24 .11 

6. ผู้บริหารได้ชี้แจงท าความ
เข้าใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติ
ตามนโยบาย  กฎหมาย  
และระเบียบต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 

3.98 0.39 มาก 3.82 0.77 มาก 2.46** .00 

7. ผู้บริหารพิจารณาความดี
ความชอบของครูผู้สอน 3.67 0.85 มาก 4.00 0.23 มาก 3.77** .00 

 รวม 4.35 0.27 มาก 4.46 0.25 มาก 3.06* .02 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 4.21  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีสถานศึกษาขนาด 
ใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจตามกฎหมาย โดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.25) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน 
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  
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ตำรำงท่ี 4.22  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                   ด้านอ านาจอ้างอิง 
 

อ ำนำจอ้ำงอิง 
ขนำดของสถำนศึกษำ 

t Sig. 

 

ขนำดเล็ก (n = 94) ขนำดใหญ่ (n =241) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารแต่งกายได้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กาลเทศะ 

4.77 0.65 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.72 
มาก
ที่สุด 

0.32 .60 

2. ผู้ บ ริห ารมี มนุษย
สัมพันธ์ดี 4.85 0.51 

มาก
ที่สุด 

4.73 0.86 
มาก
ที่สุด 

1.64** .01  

3. ผู้ บ ริ ห า ร มี
สติปัญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณด ี

4.85 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.55 
มาก
ที่สุด 

0.32 .59  

4. ผู้บริหารวางตัวได้
เหมาะสมถูกต้อง
ตามสถานการณ์ 

4.27 0.88 มาก 4.01 0.26 มาก 2.79** .00  

5. ผู้บริหารพูดคุยด้วย
วาจาไพเราะและ
สุภาพกับครูผู้สอน 

3.77 0.75 มาก 3.95 0.44 มาก 2.81** .00  

6. ผู้บริหารมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การท างานอยู่เสมอ 

3.67 0.91 มาก 3.94 0.34 มาก 2.82** .00 

 รวม 4.36 0.33 มาก 4.37 0.32 มาก 0.09 .19 
 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางที่ 4.22  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาขนาดใหญ ่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจอ้างอิง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X  = 4.37, S.D. = 0.32) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  
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ตำรำงท่ี 4.23   การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่
                   การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถาน 
                    ศึกษา ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 
 

อ ำนำจควำมเชี่ยวชำญ 
ขนำดของสถำนศึกษำ 

t Sig. ขนำดเล็ก (n = 94) ขนำดใหญ่ (n = 241) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

4.74 0.89 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.75 
มาก
ที่สุด 

0.37 .35 

2. ผู้บริหารสามารถให้
ค าแนะน าแก่ครูผู้สอน
ทุกครั้งในกรณีที่มีปัญหา  
หรือขอค าปรึกษา 

4.74 0.89 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.75 
มาก
ที่สุด 

0.37 .35 

3. ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการพูด  โน้มน้าว
จิตใจครูผู้สอน 

4.76 0.87 มาก 4.91 0.37 
มาก
ที่สุด 

5.47** .00 

4. ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ
ในการบริหารงาน
วิชาการ 

4.84 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.43 
มาก
ที่สุด 

0.53 .29 

5. ผู้บริหารมีความรู้ทักษะ
ในการบริหารงาน
บุคลากร 

4.44 1.00 มาก 4.97 0.17 
มาก
ที่สุด 

5.15** .00 

6. ผู้บริหารมีความรู้  
ความสามารถและทักษะ
ในการบริหารงาน
การเงินและงบประมาณ 

4.81 0.64 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.46 
มาก
ที่สุด 

1.09** .01 

7. ผู้บริหารมีความรู้  
ความสามารถและทักษะ
ในการบริหารงานทั่วไป 

4.81 0.78 
มาก
ที่สุด 

4.01 0.21 มาก 2.07** .00 

 
รวม 4.59 0.43 

มาก
ที่สุด 

4.74 0.31 
มาก
ที่สุด 

2.90** .00 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 4.23  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาขนาดใหญ่  
ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.74, S.D. = 0.31) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

85 

ตำรำงท่ี 4.24  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                  ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  
                   ด้านอ านาจสารสนเทศ 
 

อ ำนำจสำรสนเทศ 

ขนำดของสถำนศึกษำ 

t Sig. 

 

ขนำดเล็ก (n = 94) 
ขนำดใหญ่ (n = 

241) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ โดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศ 

4.09 0.28 มาก 3.93 0.49 มาก 2.84 .29 

2. ผู้ บ ริ ห า ร แ จ้ ง ข้ อ มู ล
ข่ า วส าร ร าย ล ะ เอี ย ด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ใหม่ ๆ ให้ครูผู้สอนทราบ
เสมอ 

4.76 0.83 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.66 
มาก
ที่สุด 

0.33 .31  

3. ผู้ บ ริ ห า ร มี ค ว า ม รู้ ใน
รายละเอียดของข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญ ๆ เป็น
อย่างดี 

4.00 0.86 มาก 4.03 0.17 มาก 0.33** .00  

4. ผู้ บ ริห ารมี ความสนใจ
ติดตามข่าวสารจากสื่อ
ต่าง ๆ สม่ าเสมอ 

3.93 0.69 มาก 3.94 0.43 มาก 0.12** .00  

5. ผู้บริห ารจัด ให้ มี ระบบ
และวิธีการในการแจ้ ง
ข้ อ มู ล ห รื อ เผ ย แ พ ร่
ข่ า ว ส า ร ภ า ย ใ น
สถานศึกษาให้ครูผู้สอน
รับรู้อย่างทั่วถึง 

3.98 0.39 มาก 4.04 0.52 มาก 1.06 .23 

 รวม 4.15 0.61 มาก 4.14 0.45 มาก 0.93* .16 
 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.24  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาขนาด 
ใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจสารสนเทศ โดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก ( X  = 4.14 , S.D. = 0.45 ) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  
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ตำรำงท่ี 4.25   การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืน 
                   ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถาน 
                    ศึกษา ด้านอ านาจบารมี 
 

อ ำนำจบำรมี 
ขนำดของสถำนศึกษำ 

t  Sig. ขนำดเล็ก (n = 94) ขนำดใหญ่ (n =241) 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู้ บ ริ ห า ร ส น ใ จ 
สนับสนุนและดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ค รู ผู้ ส อ น อ ย่ า ง
สม่ าเสมอและท่ัวถึง 

4.77 0.65 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.72 
มาก
ที่สุด 

0.32  .60 

2. ผู้บริหารมอบหมาย
งานนอกเหนือจาก
หน้าที่การสอนเพื่อให้
ค รู ผู้ ส อน มี ผล งาน
ทางด้านอ่ืน ๆ  

4.85 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.73 0.86 
มาก
ที่สุด 

1.64**  .01 

3. ผู้ บ ริ ห า ร ยิ้ ม แ ย้ ม
แจ่มใสอยู่ เสมอ ท า
ให้ครูผู้สอนกล้าที่จะ
ปรึกษาปัญหาเรื่อง
ต่าง ๆ  

4.85 0.51 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.55 
มาก
ที่สุด 

0.32  .59 

4. ผู้ บ ริ ห า ร มี ค ว า ม
มั่ น ค งท างอารมณ์  
ไม่ เกรี้ ยวกราดเมื่ อ
พ บ เห็ น ค รู ผู้ ส อ น
กระท าผิด 

4.27 0.88 มาก 4.01 0.26 มาก 2.79**  .00 

5. ผู้ บ ริ ห า ร ทั ก ท า ย
ป ร าศ รั ย แ ล ะ เป็ น
กันเองกับทุก ๆ  

3.77 0.75 มาก 3.95 0.44 มาก 2.81**  .00 

 รวม 4.50 0.66 มาก 4.45 0.56 มาก 1.57  .24 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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จากตารางที่ 4.25  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาขนาดใหญ ่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจบารมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X  = 4.45 , S.D. = 0.56 ) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  
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ตำรำงท่ี 4.26  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
                   ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์ 
                   การท างาน 

กำรใช้อ ำนำจ 

ประสบกำรณ์ต่ ำ
กว่ำ  10  ปี 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่  
10  ปีขึ้นไป 

t Sig. (n = 95) (n = 240) 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านอ านาจการบังคับ 4.24 0.29 4.38 0.19 4.29** .00 
2. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.37 0.42 4.54 0.29 3.62** .00 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.25 0.38 4.50 0.19 6.19** .00 
4. ด้ า น อ า น า จ ค ว า ม

เชี่ยวชาญ 
4.47 0.54 4.79 0.19 5.60** .00 

5. ด้านอ านาจอ้างอิง 4.15 0.39 4.45 0.24 6.94** .00 
6. ด้านอ านาจสารสนเทศ 4.53 0.33 4.69 0.18 4.07** .00 
7. ด้านอ านาจบารมี 4.31 0.39 4.54 0.14 5.63** .00 
 รวม 4.33 0.32 4.55 0.17 6.35** .00  

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

จากตารางที่ 4.26  พบว่า เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  พบว่า  
ภาพรวมและรายด้าน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ตารางที่ 4.27  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์  
ท างาน  ด้านอ านาจการให้รางวัล 

 

อ ำนำจกำรให้รำงวัล 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

t Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารให้ สิ่ งของ

เป็นรางวัลตอบแทน
ครูผู้สอนที่ท างานได้
ป ระส บ ผ ล ส า เร็ จ 
และเป็นที่น่าพอใจ 

4.68 0.66 
มาก
ที่สุด 

4.94 0.36 
มาก
ที่สุด 

3.48** .00 

2. ผู้บ ริห ารให้ เกี ยรติ
และยกย่องครูผู้สอน
ทุกคนอย่างจริงใจ 

4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.68 
มาก
ที่สุด 

1.91** .00 

3. ผู้บริหารให้ก าลังใจ 
และให้ค าแนะน าใน
ก า ร ท า ง า น แ ก่
ครูผู้สอน 

4.22 0.62 มาก 3.98 0.43 มาก 3.42** .00 

4. ผู้บริหารพูดถึงการ
ปฏิบัติงานที่ดี  หรือ
น าผ ล งาน ที่ ดี เด่ น
ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น ไป
เผยแพร่ต่อผู้อ่ืน 

4.56 0.71 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.35 
มาก
ที่สุด 

5.14** .00 

5. ผู้บริหารสนับสนุนให้
ครูผู้สอนเข้ารับการ
อบรม เพ่ื อ เพ่ิ ม พู น
ความรู้ความสามารถ 

4.46 0.68 มาก 4.90 0.47 
มาก
ที่สุด 

5.74** .00 

6. ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้ ค รู ผู้ ส อนแสด ง
ความคิดเห็นและมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน 

4.58 0.68 
มาก
ที่สุด 

4.90 0.47 
มาก
ที่สุด 

2.04** .00 
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

อ ำนำจกำรให้รำงวัล 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

t Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
7. ผู้บริหารให้ความสนใจไต่

ถามสารทุกข์สุขดิบความ
เป็นอยู่ของครูผู้สอน 

3.68 0.93 มาก 3.94 0.56 มาก 2.50** .00 

8. ผู้ บ ริ ห ารจั ด ให้ มี วั ส ดุ 
อุปกรณ์ ป ระกอบการ
สอนและปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

3.84 0.67 มาก 3.94 0.43 มาก 1.28** .00 

 
รวม 4.37 0.42 มำก 4.54 0.29 

มำก
ที่สุด 

3.62** .00 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 4.27  พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจการให้
รางวัล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.54, S.D. = 0.29) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี  และประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี   
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ตำรำงที่ 4.28  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ตามความ  
คิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  ด้านอ านาจการบังคับ 

 

อ ำนำจกำรบังคับ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

t Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารจะตักเตือนด้วย

วาจาเมื่อครูผู้สอนท าสิ่ง
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ห รื อ ไม่
เหมาะสม 

3.86 0.79 มาก 4.02 0.14 มาก 1.92** .00 

2. ผู้บริหารจะตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์ อักษรเมื่ อ
ค รู ผู้ ส อ น ท า สิ่ ง ที่ ไ ม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

4.42 0.88 มาก 4.92 0.57 
มาก
ที่สุด 

5.07** .00 

3. ผู้บริหารควบคุม ก ากับ 
ดู แ ล ก ารท า งาน ขอ ง
ครูผู้สอนไปตามระเบียบ
การปฏิบัติงาน 

4.11 0.31 มาก 3.99 0.52 มาก 2.06 .97 

4. ผู้ บ ริห ารก าหนดการ
ลงโทษที่ชัดเจนในแต่ละ
กรณ ี

4.00 0.00 มาก 3.92 0.61 มาก 2.12** .00 

5. ผู้บริหารลงโทษครูผู้สอน
ที่ ท า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ 

4.04 0.84 มาก 4.02 0.24 มาก 0.29** .00 

6. ผู้บ ริห ารตั้ งกฎ เกณ ฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่
ขัดต่อระเบียบราชการ 
และให้ครูผู้สอนปฏิบัติ
นอกจากระเบียบของ
ทางราชการเพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

4.63 0.81 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.57 
มาก
ที่สุด 

3.13** .00 
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ตำรำง 4.28  (ต่อ) 
 

อ ำนำจกำรบังคับ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

t Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
7. ผู้บริหารลงโทษครูที่ท า

ค ว า ม ผิ ด ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

4.63 1.09 
มาก
ที่สุด 

4.88 0.39 
มาก
ที่สุด 

2.12** .00 

 รวม 4.24 0.29 มำก 4.38 0.19 มำก 4.29** .00 
 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางที่  4.28  พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจการ
บังคับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.38, S.D. = 0.19) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี  และประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี   
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ตำรำงที่ 4.29 การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   ตามความคิดเห็ นของครู  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน  ด้านอ านาจตามกฎหมาย 

 

อ ำนำจตำมกฎหมำย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

t Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมอบอ านาจ

หน้าที่ให้แก่ครูผู้สอนได้
อย่างเหมาะสม 

4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

4.75 0.81 
มาก
ที่สุด 

2.38** .00 

2. ผู้บริหารปกครองครูผู้สอน
ด้วยความเป็นธรรมและ
เสมอภาค 

4.46 0.68 มาก 4.89 0.52 
มาก
ที่สุด 

5.52** .00 

3. ผู้บริหารออกค าสั่งให้
ครูผู้สอนปฏิบัติตามบน
พ้ืนฐานระเบียบราชการ 

4.26 1.21 มาก 4.98 0.14 
มาก
ที่สุด 

5.74** .00 

4. ผู้บริหารกระจายความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานให้ครูผู้สอน
อย่างเหมาะสม 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.34 
มาก
ที่สุด 

6.34** .00 

5. ผู้บริหารพิจารณาตัดสิน
ผลการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนบนพื้นฐานของ
ปฏิบัติทางราชการ 

4.31 059 มาก 3.96 0.35 มาก 5.35** .00 

6. ผู้บริหารท าความเข้าใจให้
ครูผู้สอนปฏิบัติตาม
นโยบายกฎหมาย 

3.48 1.16 
ปาน
กลาง 

4.02 0.24 มาก 4.45** .00 

7. ผู้บริหารพิจารณาความดี
ความชอบของครูผู้สอน
อย่างบริสุทธิ์  ยุติธรรม 

3.74 0.79 มาก 3.98 0.32 มาก 2.90** .00 

 รวม 4.25 0.38 มำก 4.50 0.19 มำก 6.19** .00 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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จากตารางที่ 4.29  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจ
ตามกฎหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.50, S.D. = 0.19) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี  และประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี   
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ตำรำงท่ี 4.30   การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่                
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามประสบการณ์ 
การท างาน ด้านอ านาจอ้างอิง 

 

อ ำนำจอ้ำงอิง 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

t Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารแต่งกายได้

เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

4.45 0.77 มาก 4.86 0.64 
มาก
ที่สุด 

4.61** .00 

2. ผู้บริหารมีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

4.26 1.26 มาก 4.96 0.29 
มาก
ที่สุด 

5.34** .00 

3. ผู้บริหารมีสติปัญญา 
ไหวพริบปฏิภาณดี 

4.53 0.82 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.87 
มาก
ที่สุด 

5.00** .00 

4. ผู้บริหารวางตัวได้
เหมาะสมถูกต้อง
ตามสถานการณ์ 

3.81 0.62 มาก 4.19 0.44 มาก 6.22 .00 

5. ผู้บริหารพูดคุยด้วย
วาจาไพเราะและ
สุภาพกับครูผู้สอน 

4.11 0.31 มาก 3.81 0.60 มาก 5.84** .00 

6. ผู้บริหารมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การท างานอยู่เสมอ 

3.74 0.79 มาก 3.92 0.23 มาก 2.09** .00 

 รวม 4.15 0.39 มำก 4.45 0.24 มำก 6.94** .00 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

จากตารางที่ 4.30  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจ
อ้างอิง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.24) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี  และประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี   
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ตำรำงที่ 4.31  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์ 
การท างาน ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 

 

อ ำนำจควำมเชี่ยวชำญ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

t Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมีการตัดสินใจ  

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี 

4.29 1.30 มาก 4.96 0.23 
มาก
ที่สุด 

4.95** .00 

2. ผู้บริหารสามารถให้
ค าแนะน าแก่ครูผู้สอน
ที่มีปัญหา   

4.29 1.30 มาก 4.96 0.23 
มาก
ที่สุด 

4.95** .00 

3. ผู้บริหารมีพูดโน้มน้าว
จิตใจครูผู้สอน 

4.72 0.87 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.46 
มาก
ที่สุด 

0.81** .00 

4. ผู้บริหารมีความรู้
ทักษะในการ
บริหารงานวิชาการ 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.34 
มาก
ที่สุด 

6.34** .00 

5. ผู้บริหารมีความรู้
ทักษะในการ
บริหารงานบุคลากร 

4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.68 
มาก
ที่สุด 

1.91** .00 

6. ผู้บริหารมีความรู้
ทักษะในการ
บริหารงานการเงิน
และงบประมาณ 

4.63 0.81 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.29 
มาก
ที่สุด 

3.83** .00 

7. ผู้บริหารมีความรู้
ทักษะในการ
บริหารงานทั่วไป 

3.89 0.56 มาก 4.13 0.39 มาก 4.29 .37 

 
รวม 4.47 0.54 มำก 4.79 0.19 

มำก
ที่สุด 

5.60** .00 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4.31  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจความ
เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.79, S.D. = 0.19) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี  และประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี   
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ตำรำงท่ี 4.32   การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่   
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน ด้านอ านาจสารสนเทศ 

 

อ ำนำจสำรสนเทศ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

t  Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารสามารถบริหาร

จัดการสถานศึกษาให้มี
คุณภาพโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศ 

4.45 0.77 มาก 4.86 0.64 
มาก
ที่สุด 

4.61**  .00 

2. ผู้บริหารแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานใหม่ๆ ให้
ครูผู้สอนทราบ 

4.26 1.26 มาก 4.96 0.29 
มาก
ที่สุด 

5.34**  .00 

3. ผู้บริหารมีความรู้ใน
รายละเอียดของข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญๆ เป็น
อย่างดี 

4.53 0.82 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.87 
มาก
ที่สุด 

5.00**  .00 

4. ผู้บริหารมีความสนใจ
ติดตามข่าวสารจากสื่อ
ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

3.81 0.62 มาก 4.19 0.44 มาก 6.22  .00 

5. ผู้บริหารจัดให้มีระบบ
และวิธีการในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเผยแพร่
ข่าวสารภายใน
สถานศึกษาให้ครูผู้สอน
รับรู้อย่างทั่วถึง 

4.11 0.31 มาก 3.81 0.60 มาก 5.84**  .00 

           
 รวม 4.23 0.70 มำก 4.55 0.56 มำก 5.40**  .00 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 4.32  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาจสารสนเทศ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.55, S.D. = 0.56) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี  และประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี   
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ตำรำงท่ี 4.33  การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน ด้านอ านาจบารมี 

 

อ ำนำจบำรมี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

t Sig. 
ประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 

10  ปี 
(n = 95) 

ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 
10  ปีขึ้นไป 
(n = 240) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารสนใจ สนับสนุน

และดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของครูผู้สอนอย่าง
สม่ าเสมอและทั่วถึง 

4.89 0.31 
มาก
ทีสุ่ด 

4.75 0.81 
มาก
ที่สุด 

2.38** .00 

2. ผู้บริหารมอบหมายงาน
นอกเหนือจากหน้าที่การ
สอนเพ่ือให้ครูผู้สอนมี
ผลงานทางด้านอ่ืน ๆ 

4.46 0.68 มาก 4.89 0.52 
มาก
ที่สุด 

5.52** .00 

3. ผู้บริหารยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่
เสมอ  ท าให้ครูผู้สอนกล้า
ที่จะปรึกษาปัญหาเรื่อง
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

4.26 1.21 มาก 4.98 0.14 
มาก
ที่สุด 

5.74** .00 

4. ผู้บริหารมีความม่ันคงทาง
อารมณ์  ไม่เกลี้ยวกราด
เมื่อพบเห็นครูผู้สอน
กระท าผิด 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.34 
มาก
ที่สุด 

6.34** .00 

5. ผู้บริหารทักทายปราศรัย
และเป็นกันเองกับทุกๆ 
คน 

4.31 0.59 มาก 3.96 0.35 มาก 5.35** .00 

          
 

รวม 4.49 0.65 มำก 4.70 0.43 
มำก
ที่สุด 

5.06** .00 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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จากตารางที่ 4.33  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านอ านาบารมี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.70, S.D. = 0.43) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี  และประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประสบการณ์การท างานต่ ากว่า  10  ปี   
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บทที่  5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู ด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร
ตามทฤษฎีจอร์จและโจนส์  รวม 7  ด้าน คือ อ านาจการบังคับ อ านาจการให้รางวัล อ านาจตาม
กฎหมาย อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง อ านาจสารสนเทศ และอ านาจบารมี  โดยประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์
แกน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  จ าแนกตามสังกัด  
ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน   ได้กลุ่มตัวอย่างจากครูในขนาดสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์มาก จ านวน 132 คน ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กที่
ผู้บริหารมีประสบการณ์น้อยมาก จ านวน 68 คน ครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประสบการณ์น้อย จ านวน 57 คน และครูในขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กที่ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประสบการณ์น้อย จ านวน  78 คน รวมทั้งสิ้น 335 คน  
    เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามข้อมูลการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี แบบสอบถามมี 2 ตอน 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 2 
เป็นสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 45 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยผู้วิจับน าไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แล้วน าไปทดลองใช้กับ
ครูปฏิบัติการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค พบว่า มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98  
    การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานของการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน แก่ คะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที 
 
5.1  สรุปผลกำรวิจัยข้อมูล 
    การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 335 คน ประกอบด้วยครูที่ปฏิบัติการสอน

อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 241 คน คิดเป็นร้อยละ  71.94  สถานศึกษาขนาดเล็ก 94  คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.06   และครูที่มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จ านวน  240  คน  คิดเป็น
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ร้อยละ 71.65  และครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10  ปี ลงมา  จ านวน  95 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 28.35  

     2. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ อ านาจความเชี่ยวชาญ  รองลงมา คือ อ านาจสารสนเทศ  และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ อ านาจการบังคับ  

     3. เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า  จ าแนกตามสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตาม สังกัด ขนาดของสถานศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน  

3.1 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามสังกัด พบว่า ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้าน
อ านาจอ้างอิงและด้านอ านาจบารมี  

3.2 เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

3.3 เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
5.2  อภิปรำยผล  

จากผลการวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งจะต้องได้รับการสอบคัดเลือก การพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่ก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินจาก
ภายนอก เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน ทั้งทางด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการ
เรียนการสอน คุณภาพการบริการ ท าให้ผู้บริหารมีการตื่นตัวและพัฒนาตนเองและสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มีการน าเทคนิคการน าการบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งกลยุทธ์ ต่างๆ ท าให้มีการใช้อ านาจโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับการวิจัยของประทีป 
ศรีรักษา (2547, p.80)  
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2. ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  จ าเเนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

ส่วนรายด้าน พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  จ าเเนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05
ทุกด้าน โดยผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีการใช้อ านาจการให้รางวัลอ านาจตามกฎหมาย อ านาจ
อ้างอิง และอ านาจความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้มากกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก เป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีบุคลากรมากเเละมีการกระจายความ
รับผิดชอบของงานผ่านคณะบุคลากรมากกว่า จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้การก ากับ ควบคุม 
ติดตามงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับเเนวคิดของ ธงชัย สันติวงศ์ (2535, 
p.194) สรุปผลงานส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้  อธิบายหรือตีความหมาย
ผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง น าแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมา
สนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อ่ืน และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรท าต่อไป 

 ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

ส่วน อ านาจการให้รางวัลและอ านาจความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์น้อยจะมีการใช้อ านาจการให้รางวัลและอ านาจ
ความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์มาก เพราะผู้บริหารที่มีประสบการณ์
น้อย มีความกระตือรือร้นในการท างานมากกว่า  ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดการอบรม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารงานก่อนที่จะมาปฏิบัติงานจริง ดังนั้น ความ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างสูง เพ่ือให้การบริหารงาออกมาในระดับดีเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงและผู้บริหารด้วยกัน จึงมีการใช้อ านาจการให้รางวัล และอ านาจความเชี่ยวชาญมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์มากสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา แสนใจกล้า (2548, P.48)  

3.  ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วน อ านาจการให้รางวัลและอ านาจความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์น้อยจะมีการใช้อ านาจการให้รางวัลและอ านาจ
ความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์มาก เพราะผู้บริหารที่มีประสบการณ์
น้อย มีความกระตือรือร้นในการท างานมากกว่า  ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดการอบรม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารงานก่อนที่จะมาปฏิบัติงานจริง ดังนั้น ความ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างสูง เพ่ือให้การบริหารงาออกมาในระดับดีเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงและผู้บริหารด้วยกัน จึงมีการใช้อ านาจการให้รางวัล และอ านาจความเชี่ยวชาญมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์มากสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา แสนใจกล้า (2548, P.48)  
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5.3  ข้อเสนอเเนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอเเนะในการวิจัย การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นครูดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
   5.3.1.1 การใช้อ านาจ  

    (1)  การใช้อ านาจการให้รางวัล ควรเพิ่มในเรื่องของสิ่งของเป็นรางวัลตอบตอบแทน
ครูผู้สอนที่ท างานได้ประสบผลส าเร็จและเป็นที่น่าพอใจให้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามี
การใช้อ านาจในข้อนี้น้อยที่สุดในด้านการใช้อ านาจให้รางวัล  

    (2)  การใช้อ านาจการบังคับ ผู้บริหารมีการควบคุม ก ากับ ดูเเลการท างานของ
ครูผู้สอนไปตามระเบียบกาปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ควรให้คณะครูได้มีส่วนร่วมในการก ากับ ติด
ตามเเละดูเเลการท างานของกันเองบ้าง เเละช่วยลดเเรงต้านระหว่างครูกับผู้บริหารได้ในระดับหนึ่ง 
รวมทั้งการต าหนิ หรือการว่ากล่าวตักเตือนครูที่บกพร่องเเละละเลยต่อหน้าที่นั้นควรท าในที่ที่ไม่
เปิดเผยโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสม มีความยุติธรรม ตามกฎระเบียบของทางราชการเเละใช้ในกรณีที่
จ าเป็นเท่านั้น เพราะถ้าใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม ครูจะไม่พอใจ เเละมีเเนวโน้มในการต่อต้าน ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการบริหารงานลดลง 

   (3)  การใช้อ านาจตามกฎหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาร่วมกันเพ่ือใช้เป็นเเนวทางในการปฏิบัติงานก่อนออกค าสั่ง
ให้ครูผู้สอนปฏิบัติตาม เเละควรมีการก ากับติดตามให้ครูปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว 
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการออกค าสั่งให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามบนพ้ืนฐานของกฎหมายเเละ
ระเบียบของทางราชการ มากอยู่ในล าดับที่ 1  

   (4)  การใช้อ านาจอ้างอิง ผู้บริหารมีสตอปัญญา  ไหวพริบปฏิภาณดี เป็นการใช้
อ านาจอา้งอิงที่สูงที่สุด   

   (5)  การใช้อ านาจความเชี่ยวชาญ  ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้อ านาจด้านนี้ใน
ระดับมาก เเละเป็นอ านาจที่ส่งให้เกิดผลดี ควรรักษาระดับการใช้ และน าอ านาจนี้ไปกาประยุกต์ใช้
เเละพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
        (6)  การใช้อ านาจสารสนเทศ  ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้อ านาจด้านนี้ในระดับ
มาก เเละเป็นอ านาจที่ส่งให้เกิดผลดี ควรรักษาระดับการใช้ และน าอ านาจนี้ไปกาประยุกต์ใช้เเละ
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

   (7)  การใช้อ านาจบารมี  ควรเพ่ิมในเรื่องของสิ่งของเป็นรางวัลตอบตอบแทน
ครูผู้สอนที่ท างานได้ประสบผลส าเร็จและเป็นที่พอใจมากขึ้น เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้
อ านาจในข้อนี้มากที่สุดในด้านการใช้อ านาจสารสนเทศ  

    5.3.1.2 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบการณ์น้อย และ มี
ประสบการณ์มาก มีการใช้อ านาจอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน 

    (1)  อ านาจการให้รางวัล ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก ควรเพ่ิมในเรื่องของ การให้
สิ่งของเป็นรางวัล และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ให้เเก่ครูผู้สอนให้มากขึ้น เนื่องจากมีการด าเนินใน 
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2 ข้อนี้อยู่ในระดับท้ายๆ ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อย ควรเพ่ิมในเรื่องการให้สิ่งของเป็น
รางวัลเเละสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ลาศึกษาต่อให้มากขึ้น  

   (2)  อ านาจการบั งคับ  ทั้ งผู้ บริหารที่ มีประสบการณ์ มากเเละผู้บริหารที่ มี
ประสบการณ์น้อย ควรลดการตั้งกฎเกณฑ์ให้ครูผู้สอนปฏิบัตินอกเหนือขากระเบียบของทางราชการ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้อ านาจในข้อนี้ค่อนข้างสูง หรือถ้ามีความจ าเป็นต้อง
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ควรเปิดโอกาสให้คณะครูได้มีโอกาสเเละได้มีส่วนร่วมในการตั้งกฎเกณฑ์
ด้วยจะดีข้ึน 

    (3)  อ านาจตามกฎหมาย ทั้งผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากเเละผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์น้อย มีการใช้อ านาจอยู่ในด้านนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่เเตกต่างกัน 

    (4)  อ านาจอ้างอิง ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากควรเพ่ิมความกระตือรือล้นในการ
ท างาน ความรับปิดชอบในการท างาน เเละการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในขณะที่ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์น้อยควรเพ่ิมในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

    (5) อ านาจความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากเเละผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์น้อย กว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยทุกข้อ จึงควรพัฒนาความเชี่ยวชาญ ของตนเอง
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะความเชียวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการท างาน การพูดโน้มน้าวจิตใจครูผู้สอน
เเละความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานวิชาการ 

    5.3.1.3  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาด
เล็ก มีการใช้อ านาจโดยรวมเเละรายด้านเเตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกด้าน 

    (1) อ านาจการให้รางวัล ผู้บริหารที่มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ควรเพ่ิมการใช้
อ านาจในเรื่องการสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ให้ก าลังใจ
และค าเเนะน าในการท างานเเก่ครูและควรให้เกียรติเเละยกย่องครูผู้สอนทุกคนอย่างจริงใจมากขึ้น 
เนื่องจากมีการใช้อ านาจในข้อดังกล่าวมากกว่าผู้บริหารที่มีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นอย่างมาก 
เเละการต าหนิ การว่ากล่าวตักเตือนครูที่ท างานบกพร่องหรือละเลยหน้าที่ ที่ควรท าในที่ที่ไม่น่า
เปิดเผย เลือกวิธีการที่เหมาะสม เเละใช้กรณีที่จ าเป็นเท่านั้น เพราะถ้าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง ครูจะไม่
พอใจ และมีเเนวโน้มจะต่อต้านได้  

    (2) อ านาจการบังคับ ผู้บริหารที่มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ ควรลดการลงโทษ
ครูผู้สอนและตักเตือนด้วยวาจาเมื่อครูท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมให้น้อยลง เนื่องจากมีการใช้อ านาจ
ในข้อดังกล่าวน้อยกว่าผู้บริหารที่มีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นอย่างมาก  

    (3) อ านาจตามกฎหมาย ผู้บริหารที่มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ควรมีความ
ระมัดระวังในการพิจารณาความดีความชอบเเละการปดครองครูอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคให้มี
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมมากขึ้น เนื่องจากมีความเเตกต่างในเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารที่มีขนาด
สถานศึกษาขนาดเล็กค่อนข้างมาก 

    (4) อ านาจอ้างอิง ผู้บริหารที่มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ควรเพ่ิมการมีมนุษย
สัมพันธ์ การพูดคุยด้วยวาจาที่ไพเราะเเละสุภาพกับครูผู้สอน เเละการวางตัวที่เหมาะสมถูกต้องกับ
สถานการณ์ให้มากข้ึน  
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    (5) อ านาจความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารที่มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความ
เชี่ยวชาญน้อยกว่าผู้บริหารที่มีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กทุกด้าน ควรเพ่ิมความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น
โดยเฉพาะความสามารถสื่อสารกับครูผู้สอน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างานเเละ
ความสามารถในกาพูดโน้มน้าวจิตใจครูผู้สอน 

   5.3.2 ข้อเสนอแนะ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
5.3.2.2 ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนางาน

วิชาการของสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
5.3.2.3 ศึกษาการใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  
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ภาคผนวก  ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. ดร.สุภารัตน ์ ค าเพราะ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

2. ดร.เพลินตา กะลัมพากร ผู้อ านายการโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 
3. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่     
   การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
4. ดร.สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. นายวัฒนา บุญจะนะ  ผู้อ านายการโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาคผนวก  ข 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
(Index of Item – Objective Concurrence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ของผูท้รงคุณวุฒิ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์   

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

ข้อ รายการพิจารณา ผู้เชี่ยวชาญ ( คนที่ ) รวม IOC ความหมาย 1 2 3 4 5 
ด้านอ านาจการบังคับ          
1 ผู้บริหารจะตักเตือนด้วยวาจา

เมื่อครูผู้สอนท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

2 ผู้บริหารตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเมื่อครูผู้สอนท าไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

3 ผู้บริหารควบคุม  ก ากับ  ดูแล
การท างานของครูผู้สอนไปตาม
ระเบียบการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

4 ผู้บริหารก าหนดการลงโทษที่
ชัดเจนในแต่ละกรณี 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

5 ผู้บริหารลงโทษครูผู้สอนที่ท า
ความผิดตามระเบียบกฎเกณฑ์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

6 ผู้บริหารตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
ราชการและให้ครูผู้สอนปฏิบัติ
นอกจากระเบียบของทาง
ราชการเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

7 ผู้บริหารลงโทษครูที่ท าความผิด
ได้อย่างเหมาะสม  

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

ด้านอ านาจการให้รางวัล         
8 ผู้บริหารให้สิ่งของเป็นรางวัล 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 



 

 

 

ข้อ รายการพิจารณา ผู้เชี่ยวชาญ ( คนที่ ) รวม IOC ความหมาย 1 2 3 4 5 
ตอบแทนครูผู้สอนที่ท างาน  ได้
ประสบผลส าเร็จและเป็นที่น่า 

9 ผู้บริหารให้เกียรติและยกย่อง
ครูผู้สอนทุกคนอย่างจริงใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

10 ผู้บริหารให้ก าลังใจในการ
ท างานแก่ครูผู้สอน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

11 ผู้บริหารพูดถึงการปฏิบัติงานที่
ดีหรือน าผลงานที่ดีเด่นของ
ครูผู้สอนไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น 

1 1 0 1 1 4 0.80 มีความตรง 

12 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้สอน
เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

13 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน
แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

14 ผู้บริหารให้ความสนใจถามสาร
ทุกข์สุขดิบความเป็นอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

15 ผู้บริหารจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการสอนและการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

ด้านอ านาจตามกฎหมาย         
16 ผู้บริหารมอบหมายอ านาจ

หน้าที่ให้แก่ครูผู้สอน 
1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

17 ผู้บริหารปกครองครูผู้สอนด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

18 ผู้บริหารออกค าสั่งให้ครูผู้สอน
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 



 

 

 

ข้อ รายการพิจารณา ผู้เชี่ยวชาญ ( คนที่ ) รวม IOC ความหมาย 1 2 3 4 5 
19 ผู้บริหารกระจายความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้
ครูผู้สอนอย่างเหมาะสม 

1 1 1 0 1 4 0.80 มีความตรง 

20 ผู้บริหารพิจารณาตัดสินผลการ
ปฏิบัติงานของครุผู้สอนบน
พ้ืนฐานของกฎระเบียบแนว
ปฏิบัติของทางราชการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

21 ผู้บริหารได้ชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามนโยบาย  
กฎหมาย  และระเบียบต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

22 ผู้บริหารพิจารณาความดี
ความชอบของครูผู้สอนอย่าง
บริสุทธิ์  ยุติธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ         
23 ผู้บริหารมีความสามารถในการ

ตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

24 ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า
แก่ครูผู้สอนทุกครั้งในกรณีท่ีมี
ปัญหา  หรือขอค าปรึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

25 ผู้บริหารมีความสามารถในการ
พูดโน้มน้าวจิตใจครูผู้สอน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

26 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ
การบริหารงานวิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

27 ผู้บริหารมีความรู้  
ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

28 ผู้บริหารมีความรู้  
ความสามารถและทักษะในการ

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 



 

 

 

ข้อ รายการพิจารณา ผู้เชี่ยวชาญ ( คนที่ ) รวม IOC ความหมาย 1 2 3 4 5 
บริหารงานการเงินและ
งบประมาณ 

29 ผู้บริหารมีความรู้  
ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานทั่วไป 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

ด้านอ านาจอ้างอิง         
30 ผู้บริหารแต่งกายได้เหมาะสม

กับกาลเทศะ 
1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

31 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี 0 1 1 1 1 4 0.80 มีความตรง 

32 ผู้บริหารมีสติปัญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณด ี

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

33 ผู้บริหารวางตัวได้เหมาะสม
ถูกต้องตามสถานการณ์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

34 ผู้บริหารพูดคุยด้วยวาจาไพเราะ
และสุภาพกับครูผู้สอน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

35 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

ด้านอ านาจสารสนเทศ         
36 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ  โดย
อาศัยข้อมูลสารสนเทศ 

1 1 0 1 1 4 0.80 มีความตรง 

37 ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้ครูผู้สอน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

38 ผู้บริหารมีความรู้ในรายละเอียด
ของข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญๆ 
เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

39 ผู้บริหารมีความสนใจติดตาม 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 



 

 

 

ข้อ รายการพิจารณา ผู้เชี่ยวชาญ ( คนที่ ) รวม IOC ความหมาย 1 2 3 4 5 
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
สม่ าเสมอ 

40 ผู้บริหารจัดให้มีระบบและ
วิธีการในการแจ้งข้อมูลหรือ
เผยแพร่ข่าวสารภายใน
สถานศึกษาให้ครูผู้สอนรับรู้
อย่างทั่วถึง 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

ด้านอ านาจบารมี         
41 ผู้บริหารสนใจ  สนับสนุนและ

ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

42 ผู้บริหารมอบหมายงาน
นอกเหนือจากหน้าที่การสอน
เพ่ือให้ครูผู้สอนมีผลงาน
ทางด้านอ่ืนๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

43 ผู้บริหารยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  
ท าให้ครูผู้สอนกล้าที่จะปรึกษา
ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

1 1 0 1 1 4 0.80 มีความตรง 

44 ผู้บริหารมีความม่ันคงทาง
อารมณ์  ไม่เกรี้ยวกราดเมื่อพบ
เห็นครูผู้สอนกระท าผิด 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

45 ผู้บริหารทักทายปราศรัยและ
เป็นกันเองกับทุก ๆ คน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรง 

 
     
 (ลงชื่อ)................................................................ผู้สรุป 

                                                          (นางสาวพิชามญชุ์  ส ารวม) 
       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา  
           (อ.ดร. ศักดา  สถาพรวจนา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจัย 
เรื่อง 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ครูผู้สอนในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

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

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้  แบ่งเป็น  2  ตอน 
             ตอนที่ 1  สอบถามเก่ียวกับประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
2. กรุณาตอบแบบสอบถาม  โดยการประเมินผู้บริหารของท่านว่ามีการใช้อ านาจด้านต่างๆ 

ในการบริหารงานมากน้อยเพียงใด  ซึ่งจ าท าให้ทราบข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านการใช้
อ านาจของผู้บริหารโดยรวมต่อไป  ข้อมูลที่ท่านตอบจะเก็บไว้เป็นความลับและไม่มีผลต่อหน้าที่การ
งานของท่านแต่อย่างใดและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นางสาวพิชามญชุ์   ส ารวม 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ตอนที่ 1 
 

ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงใน  (    )  ตามความเป็นจริง 
 

1.  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 (     )  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 (     )  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

2.   ขนาดสถานศึกษาของท่าน 
 (     )  ขนาดเล็ก     จ านวนนักเรียนไม่เกิน  300  คน 
 (     )  ขนาดใหญ่    จ านวนนักเรียน         301  คน  ขึ้นไป 
 

3.  ประสบการณ์ในการท างาน 
 (     )  ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า  10  ปี   
 (     )  ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่   10  ปี  ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตอนที่ 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ค าชี้แจง     แบบสอบถามนี้ต้องการทราบเกี่ยวกับระดับการใช้อ านาจของบผู้บริหารที่แสดง    

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด  แล้วเลือก
ค าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด  โดยท าเครื่องหมาย /  ลงใน
ช่องทางขวามือซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ    4 หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 

 

ที ่

 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการใช้อ านาจ 
 

5 4 3 2 1 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
 
7 
 

อ านาจการบังคับ 
ผู้บริหารจะตักเตือนด้วยวาจาเมื่อครูผู้สอนท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 
ผู้บริหารตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อครูผู้สอน
ท าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 
ผู้บริหารควบคุม  ก ากับ  ดูแลการท างานของ
ครูผู้สอนไปตามระเบียบการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารก าหนดการลงโทษที่ชัดเจนในแต่ละกรณี 
ผู้บริหารลงโทษครูผู้สอนที่ท าความผิดตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ 
ผู้บริหารตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบราชการและให้ครูผู้สอนปฏิบัตินอกจาก
ระเบียบของทางราชการเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผู้บริหารลงโทษครูที่ท าความผิดได้อย่างเหมาะสม  
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การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการใช้อ านาจ 
 

5 4 3 2 1 

 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

อ านาจการให้รางวัล 
ผู้บริหารให้สิ่งของเป็นรางวัลตอบแทนครูผู้สอนที่
ท างาน  ได้ประสบผลส าเร็จและเป็นที่น่าพอใจ 
ผู้บริหารให้เกียรติและยกย่องครูผู้สอนทุกคนอย่าง
จริงใจ 
ผู้บริหารให้ก าลังใจและให้ค าแนะน าในการท างาน
แก่ครูผู้สอน 
ผู้บริหารพูดถึงการปฏิบัติงานที่ดีหรือน าผลงานที่
ดีเด่นของครูผู้สอนไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารให้ความสนใจไต่ถามสารทุกข์สุขดิบความ
เป็นอยู่ของครูผู้สอน 
ผู้บริหารจัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบการสอน
และการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
อ านาจตามกฎหมาย 
ผู้บริหารมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่ครูผู้สอนได้
อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารปกครองครูผู้สอนด้วยความเป็นธรรมและ
เสมอภาค 
ผู้บริหารออกค าสั่งให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามบน
พ้ืนฐานของกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
ผู้บริหารกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ให้ครูผู้สอนอย่างเหมาะสม 
ผู้สอนบนพื้นฐานของกฎระเบียบแนวปฏิบัติของทาง
ราชการ 
ผู้บริหารได้ชี้แจงท าความเข้าใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติ
ตามนโยบาย  กฎหมาย  และระเบียบต่าง ๆ  
ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบของครูผู้สอน 
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การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการใช้อ านาจ 
 

5 4 3 2 1 

 
23 
 

24 
 

25 
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27 
 

28 
 

29 
 
 

30 
31 
32 
33 
34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
39 
 

 

อ านาจความเชี่ยวชาญ 
ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ  แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าแก่ครูผู้สอนทุกครั้งใน
กรณีท่ีมีปัญหา  หรือขอค าปรึกษา 
ผู้บริหารมีความสามารถในการพูด  โน้มน้าวจิตใจ
ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานวิชาการ 
ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานบุคลากร 
ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานการเงินและงบประมาณ 
ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานทั่วไป 
อ านาจอ้างอิง 
ผู้บริหารแต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ผู้บริหารมีสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณดี 
ผู้บริหารวางตัวได้เหมาะสมถูกต้องตามสถานการณ์ 
ผู้บริหารพูดคุยด้วยวาจาไพเราะและสุภาพกับ
ครูผู้สอน 
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
อ านาจสารสนเทศ 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ  โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานใหม่ ๆ ให้ครูผู้สอนทราบเสมอ 
ผู้บริหารมีความรู้ในรายละเอียดของข้อมูลข่าวสาร 
ผู้บริหารมีความสนใจติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  
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การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการใช้อ านาจ 
 

5 4 3 2 1 

40 
 
 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
 

45 

ผู้บริหารจัดให้มีระบบและวิธีการในการแจ้งข้อมูล
หรือเผยแพร่ข่าวสารภายในสถานศึกษาให้ครูผู้สอน
รับรู้อย่างทั่วถึง 
อ านาจบารมี 
ผู้บริหารสนใจ  สนับสนุนและดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 
ผู้บริหารมอบหมายงานนอกเหนือจากหน้าที่การ
สอนเพ่ือให้ครูผู้สอนมีผลงานทางด้านอ่ืน ๆ 
ผู้บริหารยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  ท าให้ครูผู้สอนกล้า
ที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ผู้บริหารมีความม่ันคงทางอารมณ์  ไม่เกรี้ยวกราด
เมื่อพบเห็นครูผู้สอนกระท าผิด 
ผู้บริหารทักทายปราศรัยและเป็นกันเองกับทุกๆ คน 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล พิชามญชุ์  ส ารวม 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 9  กรกฎาคม  2525 
สถานที่เกิด  จังหวัดปทุมธานี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 42/1 หมู่ 3  ต าบลเชียงรากใหญ่  อ าเภอสามโคก   

จังหวัดปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2548 
 
คณะครุศาสตรบัณฑิต  เอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2549 
พ.ศ.  2550 
พ.ศ.  2552 
ปัจจุบัน 

 
ครูสอนระดับอนุบาล 1  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
ธุรการ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ รังสิต 
ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนวัดดาวเรือง 
ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนวัดดาวเรือง 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครูอัตราจ้าง 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนวัดดาวเรือง  ต าบลบางพูด  อ าเภอเมืองปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี 
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