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The purpose of this study were to determine 1) the administrator’s exercise of
power under the Secondary Educational Service Area Office 6 2) the school effectiveness
under the Secondary Educational Service Area Office 6 3) the relationship between the
administrator’s exercise of power and the school effectiveness under the Secondary
Educational Service Area Office 6. The sample were 48 schools. The instrument was a
questionnaire about the administrator’s exercise of power based on French and Raven
concept and school effectiveness according to Hoy and Miskel’s concept. The statistical
analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s
product – moment correlation coefficient.
The results of this research were as follow:
1. The administrator’s exercise of power under the Secondary Educational
Service Area Office 6, as a whole and each aspect were at a high level ranking from the
highest to the lowest mean: reward power legitimate power coercive power referent
power expert power.
2. The school effectiveness under the Secondary Educational Service Area
Office 6, as a whole and each aspect were at a high level ranking from the highest to the
lowest mean: latency adaptation integration goal attainment.
3. The relationship between administrator’s exercise of power and the school
effectiveness under the Secondary Educational Service Area Office 6 was found at .01 level
of statistical significance
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บทที่ 1
บทนา
การพัฒนาประเทศชาติให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือการที่จะต้องพัฒนาคนใน
ชาติให้มีคุณภาพ และการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่สาคัญในการช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์โดยนาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่น เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศให้ เจริ ญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และ
วัฒนธรรม และเมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริงแล้ว ควรจะต้องศึกษาให้ครบถ้วนทุกแง่มุม และศึกษาเรื่อง
นั้นๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่น เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ความตอนหนึ่ ง ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2524 “…การศึกษาหาความรู้
จึงสาคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด ความฉลาดรู้ คือรู้แล้วสามารถนามาใช้ประโยชน์ ได้จริงๆ โดย
ไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้ มีข้อปฏิบัติที่น่ายึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ
ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริง ควรจะให้ศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่
เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะบางแง่บางมุม อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบ
พร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้องพิจ ารณา ศึกษาเรื่องนั้นๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติ และ
เที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจ ตามอานาจความเหนี่ยวนาของอคติ ไม่ว่าจะเป็นอคติ
ฝ่ายชอบหรือฝ่ายชัง มิฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นความรู้แท้ หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอาพรางไว้
หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปต่างๆ จะนาไปใช้ประโยชน์จริงๆ โดยปราศจากโทษไม่ได้...”1
ผู้บริหารถือเป็นบุคลากรหลักที่สาคัญของสถานศึกษาที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่กันไป เพื่อการจัดการและการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข ”
โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความ
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ในหลวงของเรา, "ในหลวงกับการศึกษาไทย," ออกอากาศสถานีวิทยุ อสมท.,3 ธันวาคม

2556.
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ต้องการทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้2 ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาบุคคล พลเมืองให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมคือครู และบุคคลที่มีส่วนผลักดันให้เกิดบรรลุผลได้นั้นก็คือ ผู้บริหาร เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในสถานศึกษา และเป็นทั้งผู้พัฒนา ผู้นา
องค์การ ผลักดัน ดาเนินการต่างๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การ
เปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ2573 (Sustainable Development Goals:
SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความ
ต้องการกาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้
การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของ
ประชากรที่ปรับ เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลาย
ประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒ นาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความ
เหลื่อมล้าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การขาดความตระหนักถึงความสาคัญของการมี วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคน
ไทยส่ วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่ อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ ยนให้ ส นองและรองรับความท้าทาย
ดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก
ของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
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ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา,
บริษัท แอลทีเพรส จากัด (กรุงเทพฯ2550), 5.

3
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้สามารถนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอีก 20 ปี
ข้างหน้า3
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กล่าวถึงในด้าน
สั ง คมไว้ ว่ า ศั ก ยภาพและระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยหลายด้ า นยั ง ต่ ากว่ า เป้ า หมาย และไม่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาสาคัญ เช่น การศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญาเพราะคุณภาพ
การศึกษาไทยอยู่ในระดับต่า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึง
ส่ ง ผลให้ วั ย แรงงานมี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต ต่ า 4 ซึ่ ง สถานศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาระดั บ
ปฏิบัติการที่สาคัญที่สุด และประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเป็นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ชุมชน และ
ผู้ปกครอง และในปัจจัยเหล่านี้ ปัจจัยและการขับเคลื่อนองค์การที่สาคัญคือ ผู้บริหาร ผู้บริหารซึ่งเป็น
ผู้นาทางการศึกษาจาเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ ที่มีตาแหน่ งสู งสุ ดในองค์การ ต้อ งเกี่ยวข้องกับ การใช้พลั งอ านาจ เพื่อให้
สามารถโน้มน้าวและควบคุ มงานต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการทางานในตาแหน่งผู้บริหารต้องใช้พลังอานาจ
เพราะพลังอานาจเกี่ยวข้องกับตาแหน่งเป็นอย่างมาก พลังอานาจเป็นสิ่งที่มีจริงในบุคคลที่มีตาแหน่ง
ในองค์ก าร พลั ง อานาจเป็ น สิ่ ง ดี ทุก คนต่า งต้ องการมี อานาจ การใช้พ ลั ง อานาจให้ เ ป็น และเกิ ด
ประสิทธิภาพเป็นเรื่องสาคัญขององค์การ พลังอานาจทาให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่มีประสิทธิผล แต่
ทั้งนี้ต้องรู้จักใช้อย่างฉลาดและรอบคอบ ถูกต้องตามสถานการณ์ จึงจะทาให้องค์การและสมาชิกของ
องค์การเข้ามามีส่วนร่วมในทางที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ เพื่อทาให้องค์การเจริญรุ่งเรือง
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สาคัญที่สุด ผลการจัดการศึกษาจะเป็น
อย่ างไรนั้ น ย่ อมขึ้ น อยู่ กั บ การปฏิบัติ งานของสถานศึก ษา ซึ่ งการที่ส ถานศึกษาจะด าเนิน การจั ด
การศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น ครู
ผู้บริหาร ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ปัจจัยที่สาคัญ ที่สุดในบรรดาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนเพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการให้สถานศึกษาบรรลุจุดหมายของหลักสูตรที่
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (กรุงเทพฯ:
พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ง.
4
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)," เข้าถึงได้จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422.

4
กาหนดไว้ การบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คือกลไกสาคัญในการดาเนินงานของโรงเรีย น5 การใช้พลัง
อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของความเป็นผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็น
บุ คคลที่จ ะสร้ างเสริ มให้ ครู ผู้ ทาการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ ในสถานศึกษาเกิดขวัญ เกิดพลั งสร้าง
บรรยากาศในการที่จะร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น มีความรักความ
สามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันละกัน และร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถซึ่งจะส่งผลดี
ให้กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาที่ได้ตั้งไว้และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ส่วนการใช้พลังอานาจอย่างไร
นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะคนที่ จ ะพึ ง เลื อ กใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง เหมาะสม เพื่ อ ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับหรือปฏิบัติตาม โดยฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้กล่าวว่า สัดส่วนใน
การใช้พลังอานาจแต่ละด้านของผู้บริหารย่อมแตกต่างไป ตามจุดเน้นของผู้บริหารแต่ละคน นั่นก็คือ
เป็ น พฤติ ก รรมพื้ น ฐานในการพั ฒ นาการใช้ พ ลั ง อ านาจให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความตั้ ง ใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารสามารถควบคุมและรูปแบบของการใช้พลังอานาจ ยิ่งกว่านั้นแนวทางที่
ผู้บริหารใช้รูปแบบหนึ่งสามารถปิดหรือเสริมประสิทธิผลของอานาจแบบอื่นๆ ได้6 อีกทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นส่วนสาคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น
ผู้นานโยบาย กาหนดแนวทางการดาเนินงาน โครงการต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้พัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้บุคลากรองค์กรของตนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดที่ทุกสถานศึกษาต้องพึงตระหนัก และให้
ความสาคัญเพื่อให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่ หรือจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่งมองจากการพิจารณาประสิทธิผล
ของสถานศึกษานั้นว่ามีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย พันธกิจของ
โรงเรียนมีความชัดเจน มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง ทุ่มเทเวลาในการทางาน
มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง7 โดย
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม จะส่งผลให้ผู้บริหาร ครู
5

สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , เอกสารประกอบการศึกษาด้วย
ตนเองหลั ก สู ต รผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา (กรุ ง เทพฯ: ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545), 25.
6
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Education Administration: Theory,
Research and Pratice, ed. 6th ed. (Singapore: MeGraw-Hill, 2001), 224.
7
Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts & Practices (America: Newgen - Austin, 2008), 345.
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บุคลากร ผู้ปกครองและนั กเรียน รวมทั้งชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึ กว่าตนเป็นส่ วนหนึ่งของความมี
ชื่ อเสี ยง ซึ่ งจะเกิ ดผลดี ต่ อคุ ณภาพการจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษานั้ น แต่ ในสภาพปั จจุ บั นพบว่ า
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีแนวโน้มลดต่าลง8 ด้านคุณภาพการศึกษา มีผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึง
พอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ากว่ า
หลายประเทศในแถบเอเชีย9
ปัญหาของการวิจัย
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งมี จ านวนโรงเรี ยนที่รั บผิ ดชอบจ านวน 54 โรง ซึ่งสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 6 ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานได้ตามเป้าหมาย
สู่ความเป็นสากล และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แต่ทั้งนี้จากรายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3 ในปี 2560 มีปัญหาดังนี้
1) ปัญหาการใช้พลังอานาจตามกฎหมาย จากรายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3 ในปี 2560 พบปัญหาการสนับสนุนส่งเสริม
ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของครูในด้านการจัดการเรียนการสอน ทาให้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเกิดข้อบกพร่องที่จาเป็นต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 10 และปัญหา
ด้านการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนวิทยฐานะ
2) ปั ญหาการใช้พลังอานาจให้รางวัล จากรายงานการประชุมผู้ บริห ารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3 ในปี 2560 พบปัญหาด้านความเป็นธรรม
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สันติ บุญภิรมย์, หลักการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 2552), 13-14.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), จ.
10
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครัง้ ที่ 3/2560 2 มิถุนายน 2560 (ม.ป.ท.:
ม.ป.ท.), 6.
9

6
เรื่องการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบของผู้บริหาร11มีข้อเรียกร้องจากครู และ
บุคลากรทางการศึกษาว่าเกิดความไม่ยุติธรรม ปัญหานี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารยังขาดการใช้พลัง
อานาจการให้รางวัล
ส่วนปัญหาของประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 นั้น พบว่าผลการดาเนินตามงานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 255912 พบว่า ผลการติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกลยุทธ์ จุด เน้นของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการประเมินในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก แต่เมื่อศึกษารายด้าน พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดตารางที่ 113
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3/2560 2 มิถุนายน 2560 (ม.ป.ท.:
ม.ป.ท.), 6.
12
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3/2560 2 มิถุนายน 2560 (ม.ป.ท.:
ม.ป.ท.). 10.
13
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3/2560 2 มิถุนายน 2560. (ม.ป.ท.:
ม.ป.ท.), 11.
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ตารางที่ 1 ผลการติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ระดับที่ได้ ระดับคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.00
ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
5.00
ดีเยี่ยม
ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ผู้ เ รี ย นให้ ไ ด้ รั บ โอกาสในการพั ฒ นาเต็ ม ตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ติดตามผลการดาเนิ น งานเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูล จากส านัก
พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่มีการประเมินผล)
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4.00
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลยุทธ์
3.67
ดีมาก
ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. “รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3/2560” 2 มิถุนายน 2560.
จากตารางที่ 1 พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 และ 4 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และดีมาก แสดงให้เห็นถึงปัญหาใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ และนอกจากนี้จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า วิชา
ที่มีพัฒนาการลดลงวิชาคณิตศาสตร์ (-2.38) และวิชาวิทยาศาสตร์ (-2.73) มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย
ที่ต่าลงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ค่าเฉลี่ย
T-Score
วิชา
ปี 2558
ปี 2559 พัฒนาการ ปี 2558
ปี 2559 พัฒนาการ
ภาษาไทย
43.90
48.62
4.72
51.33
51.74
0.41
คณิตศาสตร์
33.22
30.84
-2.38
50.55
50.97
0.42
วิทยาศาสตร์ 38.46
35.73
-2.73
50.62
50.72
0.10
สังคมศึกษา
47.91
51.49
3.58
51.32
51.89
0.57
ภาษาอังกฤษ 31.70
33.46
1.76
50.98
51.32
0.34
เฉลี่ยรวม
39.04
40.03
0.99
50.96
51.33
0.37
ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. “รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3/2560” 2 มิถุนายน 2560.
จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาที่มีพัฒนาการสูงสุด คือ วิชาภาษาไทย (4.72) มีพัฒนาการรองลงมา คือ วิชา
สังคมศึกษา (3.58) และวิชาภาษาอังกฤษ (1.76) ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ (-2.38) และวิชาวิทยาศาสตร์
(-2.73) มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ ย ที่ต่าลง แสดงให้ เห็ นได้ว่าผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลดลง ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปี พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2559
นอกจากนี้ ในรายงาน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่าลง เช่นเดียวกับในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ค่าเฉลี่ย
T-Score
วิชา
ปี 2558
ปี 2559 พัฒนาการ ปี 2558
ปี 2559 พัฒนาการ
ภาษาไทย
51.22
54.04
2.82
51.19
51.08
-0.11
คณิตศาสตร์
27.15
24.86
-2.29
50.38
49.99
-0.39
วิทยาศาสตร์ 33.22
31.31
-1.91
49.79
49.65
-0.14
สังคมศึกษา
40.39
36.65
-3.74
50.83
50.86
0.03
ภาษาอังกฤษ 25.83
28.28
2.45
50.68
50.39
-0.29
เฉลี่ยรวม
35.56
35.03
-0.53
50.57
50.39
-0.18
ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. “รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3/2560” 2 มิถุนายน 2560.
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนผลการทดสอบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรวมในปี 2559 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ย ปี 2558 แสดงให้เห็นว่าพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลดลง และพบว่ามีเพียง 2 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น นอกนั้นไม่มีรายวิชาใดที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านประสิทธิผลของโรงเรียนที่
เกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการใช้พลังอานาจของผู้ บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ เพื่อนาผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิผลต่อโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อทราบการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6
2. เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ข้อคาถามของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดข้อคาถามของการวิจัย ดังนี้
1. การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 อยู่ในระดับใด
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 อยู่ในระดับใด
3. การใช้พลั งอานาจของผู้ บริห ารสถานศึกษากับ ประสิ ทธิผ ลของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่

สั งกั ด

สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อคาถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 อยู่ใน
ระดับปานกลาง
3. การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีเชิงระบบตามแนวคิดของลูเนนเบิร์ก
และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein)14 สาหรับการศึกษาในครั้งนี้นั้นปัจจัยนาเข้า (input) ที่สาคัญ
คือ นโยบายการศึกษา บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นเสมือนเครื่องจักรในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ผ่านเข้าสู่กระบวนการ (Transformation
process) ซึ่งได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา ส่วนผลผลิต (output)
ที่ได้คือ ความพึงพอใจ ประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงาน และนาผลผลิต (output) ที่ได้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เพื่อจะช่วยให้ทราบถึงประเภทของปัญหา และนาไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ในส่วนของการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ชาร์พ (Sharp) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของอานาจมาจากสิ่งต่อไปนี้ คือ อานาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทรัพยากรทางวัตถุ
ปัจจัยทางจิตวิทยา การลงโทษ15 ยุคล์ (Yukl) ได้เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่ก่อให้เกิดอานาจหรือ
ฐานอานาจประกอบด้วยอานาจ 8 ฐาน คือ 1) พลังอานาจตามกฎหมาย (legitimate power) 2) พลัง
อานาจการให้รางวัล (reward power) 3) พลังอานาจการบังคับ (coercive power) 4) พลังอานาจอ้างอิง
(referentpower) 5) พลังอานาจเชี่ยวชาญ (expert power) 6) พลังอานาจข้อมูลข่าวสาร (information
power) 7) พลังอานาจการจัดการเชิงสถานการณ์ (situation engineering) 8) พลังอานาจโดยตาแหน่ง
และอานาจส่วนบุคคล (position and personal power)16 ส่วนรอบบินส์ (Robbins) ได้แบ่งฐานอานาจ
ออกเป็น 4 ฐาน คือ อานาจบังคับ (coercive power) อานาจบังคับขึ้นอยู่กับความกลัว เป็นผลให้คนยอม
ทาตาม เนื่องจากผู้มีอานาจสามารถจะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพ้นจากหน้าที่หรือลดตาแหน่งได้อานาจการให้
รางวัล (reward power) เกิดขึ้นจากบุคคลนั้นสามารถให้รางวัล อานาจชักชวน (persuasive Power)
เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามารถตัดสินใจว่าจ้างจัดทาสื่อสาร หรือมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานของกลุ่ม อานาจ
ความรู้ (knowledge power) เกิดจากความรอบรู้ หรือบุคคลเหล่านั้นสามารถควบคุมข่าวสารที่ข่าวนั้น

14

Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practices (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20-22.
15
Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (Boston: Porter Sergeant,
1999), 88.
16
Gary A. Yukl, Leadership in Organization Global Edition, 8th ed. (New York:
Pearson Prentice – Hill, 2013), 191-196.
.
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จาเป็นในการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจต้องอาศัยความรอบรู้และความเชี่ยวชาญ17 พีบอดี้ (Peabody) ได้
แบ่งกลุ่มฐานอานาจออกเป็น 4 ฐาน คือ 1. ฐานที่เป็นกฎหมาย (legitimacy) 2. ฐานตามตาแหน่ง
(position) 3. ฐานอานาจอยู่ที่ตัวบุคคล (person) 4. ฐานอานาจอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล
(competence) สาหรับเฟรนซ์ และ ราเวน (French and Raven) ได้เสนอแนวคิดฐานอานาจไว้ 5 ฐาน
คือ พลังอานาจการให้รางวัล (reward power) พลังอานาจบังคับ (coercive power) พลังอานาจ
ตามกฎหมาย (legitimate power) พลังอานาจอ้างอิง (referent power) และพลังอานาจความ
เชี่ยวชาญ (expert power)18
ส่ ว นแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา ได้ มี ผู้ เ สนอแนวคิ ด หลายท่ า น ได้ แ ก่
แนวคิดของฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy and Ferguson) กล่าวว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ โรงเรียน
ที่ 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบกระทั่งภายใน และภายนอก 4) สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่ครูอาจารย์ได้19 เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni) ให้ความหมายประสิทธิผลโรงเรียน ว่ามีความหมาย
2 ประการ คือ 1.ความหมายแบบทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตที่จะทาให้เกิดผลตามที่ปรารถนา
2.ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง วัฏจักรของการบริหารการศึกษา โดยประสิทธิผลจะนามาซึ่งความหมาย
เฉพาะหรือพิเศษ ในส่วนนี้จะเน้นไปที่ความสัมฤทธิ์ผลที่ดีในทักษะพื้นฐานของนักเรียนที่สามารถวัดได้จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน20 วอลซ์ (Walsh) กล่าวว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นที่ต้องการ หมายถึง การ
ที่โรงเรียนมีระบบที่เอาใจใส่ต่อความอ่อนแอทั้งหลาย ที่ปรากฏออกมาโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ ผลการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการและการจัดการของโรงเรียน21 ส่วนสาหรับฮอย และมิสเกล (Hoy and
17

Stephen P. Robbin, Essentials of Organizational Behavior (Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1983), 133.
18
John R.P. French and B.H. Raven, The Bases of Social Power, in Studies
in Social Power, D. Cartwright, Ed. (Ann Arbor University of Michigan Institution for
Social Research, 1959), 150-167.
19
Wayne K. Hoy and Judith Ferguson, "Theoretical Framework and
Exploration Organization Effectiveness of Schools," Educational Administration
Quarterly 21 2 (Spring1985): 131.
20
Thomas J. Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice
Perspective, 2nd ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1991), 76.
21
Mike Walsh, Building a Successful School (London: Kogan Page, 1999),
235.
.
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Miskel) ได้ผสมผสานแนวคิดการพิจารณาประสิทธิผลองค์การที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน
คือ 1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) 2) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง (goal attainment) 3) ความสามารถในการผสมผสาน (integration) 4) ความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพ (latency)22
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดเกี่ยวกับการใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาของเฟรนซ์และราเวน (French and Raven) และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนให้
มีประสิทธิผลตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1

22

Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory
Research and Practice, 4th (Singapore: McGraw-Hill, inc., 1991)., 409-419.
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สภาพแวดล้อม(Environment)
องค์การ(Organization)
ปัจจัยนาเข้า
(Input)
-นโยบาย
-บุคลากร
-งบประมาณ
-วัสดุอุปกรณ์
-การจัดการ

กระบวนการ
(Transformation Process)
-การบริหาร

ผลผลิต
(Output)
-ความพึงพอใจ

การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร

-ประสิทธิผลของ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

-การจัดการเรียนการสอน

-ผลการปฏิบัติงาน

-การนิเทศการศึกษา

ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)
สภาพแวดล้อม(Environment)

แผนภูมิที่ 1 : ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา: Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20-22.
: John R.P. French and B.H. Raven, The Bases of Social Power, in Studies in
Social Power, D. Cartwright, ed. (Ann Arbor: University of Michigan Institution for
Social Research, 1959), 150-167.
: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory
Research and Practice, 4th ed. (Singapore: McGraw-Hill, inc., 1991), 409-419.
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวทางการใช้พลังอานาจซึ่งเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับฐานอานาจ
ของเฟรนซ์และราเวน (French and Raven) ได้เสนอแนวคิดฐานอานาจไว้ 5 ฐาน คือ พลังอานาจ
การให้รางวัล (reward power) พลังอานาจการบังคับ (coercive power) พลังอานาจตามกฎหมาย
(legitimate power) พลังอานาจอ้างอิง (referent power) และ พลังอานาจความเชี่ยวชาญ (expert power)
ในส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดด้านประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ซึ่งประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วยเกณฑ์วัดด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) 2) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง (goal attainment) 3) ความสามารถในการผสมผสาน (integration) 4) ความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพ (latency) ดังสรุปไว้ในแผนภูมิที่ 2
การใช้พลังอานาจ (Xtot)
1) พลังอานาจการให้รางวัล (X1)
2) พลังอานาจการบังคับ (X2)
3) พลังอานาจตามกฎหมาย (X3)
4) พลังอานาจอ้างอิง (X4)
5) พลังอานาจความเชี่ยวชาญ (X5)

ประสิทธิผลของสถานศึกษา(Ytot)
1) ความสามารถในการปรับตัว(Y1)
2) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y2)
3) ความสามารถในการผสมผสาน(Y3)
4) ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย
ที่มา

: John R.P. French and B.H. Raven, The Bases of Social Power, in Studies in

Social Power, D. Cartwright, ed. (Ann Arbor: University of Michigan Institution for
Social Research, 1959), 150-167.
: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory
Research and Practice, 4th ed. (Singapore: McGraw-Hill, inc., 1991), 409-419.
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ข้อตกลงเบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าโรงเรียนบางโรงเรียนขาดผู้บริหารสถานศึกษา
เนื่องจากคาสั่งศาลปกครอง จังหวัดอุบลราชธานีมีคาสั่งทุเลาการบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ข้อที่ 10 และ11 ตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ.0206.4/ว24 ว่าด้วยการระงับการโยกย้ายตาแหน่งผู้บริหารทั่วประเทศ การวิจัย
ครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จึงต้องใช้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงกาหนดนิยามขอบเขตหรือความหมาย
ของคาศัพท์เฉพาะในการวิจัยดังนี้
การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารที่มีอิทธิพลทาให้บุคคล
อื่นหรืออีกกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่บุคคลนั้น
ต้องการ อีกทั้งยังบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยประกอบด้วย อานาจ
การให้รางวัล อานาจการบังคับ อานาจตามกฎหมาย อานาจอ้างอิง อานาจความเชี่ยวชาญ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การดาเนินงานขององค์การเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ ประกอบด้ว ย
ความสามารถในการปรั บ ตั ว ความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง
ความสามารถในการผสมผสาน ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 หมายถึง โรงเรียนของรัฐ
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน
29 โรง และจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 25 โรง รวม 54 โรง

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวข้องการใช้พลังอานาจ
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ในบทนี้เป็นการศึกษาจากตารา เอกสารแหล่งความรู้ต่างๆ พร้อมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีสาระที่
เกี่ยวข้องกับ 1) การใช้พลั งอานาจของผู้บริหาร 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา 3) ข้อมูลพื้นฐาน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
ในส่วนของระบบการบริหารองค์การหรือการบริหารสถานศึกษาก็ดีนั้น คาว่า อานาจ หรือพลัง
อานาจนั้น คงจะหนีไม่พ้น เพราะหากผู้ใดที่ได้ขึ้นเป็นผู้นาหรือผู้บริหารจะต้องมีสิทธิในการใช้พลังอานาจ
อีกทั้งอานาจเป็นสิ่งสาคัญในการควบคุม และยังคอยเป็นตัวผลักดันในการดาเนินการต่าง ๆ ภายในองค์การ
หรือสถานศึกษาให้เป็ นไปตรงตามนโยบาย ตรงตามวัตถุประสงค์ และยังผลักดันให้งานแต่ละงานเกิด
ความส าเร็ จ ทั้งนี้ ถ้าผู้ บริ หารต้องสามารถใช้พลั งอานาจอย่างถู กต้อง ใช้ พลั งอ านาจให้ เหมาะสมกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งหากผู้บริหารใช้พลังอานาจได้ถูกต้องแล้วนั้น องค์การหรือ
สถานศึกษาก็จะย่อมทาให้การใช้พลังอานาจของผู้บริหารนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น
เพื่อให้เข้าใจถึงคาว่าพลังอานาจ ผู้วิจัยจึงขอเสนอรายละเอียดดังนี้
ความหมายของพลังอานาจ
ธร สุนทรายุทธ ให้ความหมายของพลังอานาจว่า พลังอานาจ (Power) หมายถึง การบริหาร
จัดการเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายนี้ ผู้บริหารจะต้องใช้พลังอานาจหรืออาจเรียกว่าอานาจ
ของผู้บริหารนั้นๆ ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีคาลักษณะการใช้อยู่ 3 คา คือ
1) Power 2) Influence และ 3) Authority ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันตามลักษณะและที่มา
1) พลังอานาจ (Power) หรืออานาจเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นภายในของผู้นา หรือผู้บริหารเป็นพลังที่
พร้อมจะให้ผู้นาได้นาไปใช้ โดยผู้นาได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กร โดยมีสิทธิที่จะสั่งการ ตัดสินให้รางวัล
17
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หรือลงโทษภายในขอบเขตที่กาหนดไว้ หากเป็นอานาจที่มอบให้ผู้อื่น (มอบหมาย) อาจเรียก การมอบหมาย
พลังอานาจ (Empowerment) ในบางครั้งมีการใช้พลังอานาจปนไปมากับอานาจในความหมายเหมือนกัน
2) พลังอานาจบารมีหรือพระคุณ (Influence) เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
ที่มีการกระทาของบุคคลหนึ่งไปมีผลต่ออีกบุคคลหนึ่งในการครอบงา ความคิด ทัศนคติ ให้จูงใจเกลี่ยกล่อม
หรือเสนอแนะ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจ หรือเกรงใจ เพราะมีบุญคุณกันมาก่อน อานาจ ประเภทนี้ผู้ปฏิบัติ
ยินดีเต็มใจปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนใดๆ
3) พลังอานาจหน้าที่ (Authority) เป็นอานาจที่หน่วยงานหรือองค์กรมอบหมายให้ผู้ดารงตาแหน่งที่
สามารถปฏิบัติภารกิจในองค์กรนั้นได้สาเร็จ ดังนั้น หากบุคคลได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ก็จะมีอานาจและ
ความรับผิดชอบตามตาแหน่งนั้นๆ23
เสน่ห์ จุ้ยโต ให้ความหมายไว้ว่า กลยุทธ์การพัฒนาการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่มี 4 ประการ
ประกอบด้วย การใช้พลังอานาจแห่งการคิด การใช้พลังอานาจแห่งการค้นคว้า การใช้พลังอานาจแห่งการเขียน
และการใช้พลังอานาจแห่งการนาเสนอ
1. การใช้พลังอานาจแห่งการคิด (thinking is power) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการคิดอยู่เสมอ การที่ฝึกฝนการคิดบ่อย ๆ จะทาให้เกิดปัญหาและความเฉลียว
ฉลาดต่อไป การคิดที่ดีมุ่งไปสู่การคิดวิเคราะห์และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสาคัญตัวแบบการคิด
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ STAPA Model
S = Situation หมายถึง มักระบุข้อเท็จจริง ปัญหา สถานการณ์ โดยมีการ
ลาดับเรื่องราวอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ
T = Theory หมายถึง ฝึกการประยุกต์ทฤษฎี หลั กการ แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ปัญหา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
A = Analysis หมายถึง ฝึกการวิเคราะห์โดยนาทฤษฎีไปใช้การอธิบาย
ข้อเท็จจริง แก้ปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดและเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
P = Practice หมายถึง การนาไปสู่การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด
A = Application หมายถึง การประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การใช้พลังอานาจแห่งการค้นคว้า (searching is power) การค้นคว้าหาข้อมูล
คือหัวใจที่สาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าที่ดีต้องรู้แหล่งความรู้ว่าอยู่ที่ใด ค้นคว้าตารา
เอกสารทางวิชาการ
23

ธร สุนทรายุ ทธ, การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา หลักการ การประยุกต์ และ
กรณีศึกษา (กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์, 2553), 272.
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3. การใช้พลังอานาจแห่งการเขียน (writing is power) การเขียนหนังสือ บทความ
รายงาน หรืออื่นๆ จะก่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถนามาถ่ายทอดผู้อื่นได้อีกด้วย
4. การใช้พลังอานาจแห่งการนาเสนอ (presentation is power) การพูดหรือการ
นาเสนอเป็นอีกอย่างหนึ่งของกิจกรรมเสริมพลังแห่งอานาจ การพูดในกลุ่มที่ส าธารณะหรือเสวนาทาง
วิชาการ ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและความหมายทั้งสิ้น ในการประชุมหลายๆ แห่งได้มีการเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร การได้พูดบ่อยๆ จะสร้างความคิดได้อย่างดียิ่ง และใน
ขณะเดียวกันใครพูดที่ปราศจากความคิดก็จะตกเวทีได้เช่นกัน24
สมชาติ กิจยรรยง กล่าวว่า อานาจ (Power) คือ ความสามารถที่จะใช้ใครทาอะไรก็ได้ ผู้มี
อานาจ เช่นนี้ คือ ผู้นาเป็นลักษณะของผู้นา25
อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล ได้ให้ความหมายไว้ว่า อานาจ คือ ความสามารถที่จะแปลงวิสัยทัศน์
และค่านิยมที่เป็นตัวสนับสนุนทั้งหลายให้เกิดเป็นความจริงดังที่ต้องการได้โดยความสามารถนั้นมิได้
หมดไปแต่ยังคงอยู่กับตัวตลอดไป26
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า อานาจ หมายถึง ความสามารถที่บุคคลหนึ่งมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่งเพื่อให้บุคคลนั้นกระทาหรือไม่กระทาตาม27
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ให้ความหมายคาว่าอานาจว่า อานาจ หมายถึงความสามารถใน
การท าให้ บุ ค คลอื่ น กระท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง แม้ ว่ า บุ ค คลนั้ น จะต้ อ งการหรื อ ไม่ ก็ ต าม อ านาจถื อ เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่าขึ้นไป28
อานนท์ ภาคมาลี ให้ความหมายของอานาจไว้ว่า อานาจ (Power) หมายถึง ความสามารถที่
บุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นเพื่อให้ยอมปฏิบัติตาม หรือความสามารถที่จะให้
ผู้อื่นทาตามที่ต้องการ หรือ อานาจเป็นศักยภาพด้านความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม หรือ
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เสน่ห์ จุ้ยโต, เครื่องมือการจัดการองค์การ (นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2558), 204-206.
25
สมชาติ กิจยรรยง, สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นา (กรุงเทพฯ: สมาร์ท ไลฟ์,
2560), 44.
26
อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล, วิสัยทัศน์ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, 2545), 11.
27
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2545), 15.
28
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่ปฏิบัติ , พิมพ์ครั้งที่ 13
(กรุงเทพฯ: รัตนไตร, 2549), 216.
.
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ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่น ผู้นาต้องรู้จักแสวงหาอานาจ ต้องรู้ว่า อานาจคืออะไร อยู่ที่ไหน หา
มาได้อย่างไร29
วินเทอร์ (Winter) ได้กล่าวว่า อานาจ (Power) เป็นคาที่มีแหล่งมาจากรากศัพท์ภาษาลาติน
ว่า “โปเตเร (potere)” หมายถึง มีความสามารถที่เหนือปรากฏการณ์หรือเหนือบุคคลอื่น30
ลูธานส์ (Luthans) ให้ความหมายคาว่าอานาจว่า อานาจ หมายถึง ความสามารถที่จะทาให้
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม คนท าบางสิ่ ง บางอย่ า ง หรือ เพื่ อ ให้ เ ปลี่ ย นแปลงในทางใด และกล่ าวถึ ง บุ ค คลผู้
ครอบครองอานาจนั้นว่า เป็นผู้ที่สามารถที่จะทาการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น31
เชอเมอฮอร์น (Schermerhorn) ให้ความหมายว่า อานาจ หมายถึง ความสามารถที่ทาให้
บุคคลอื่นทาบางสิ่งบางอย่างที่บุคคลนั้นต้องการ หรือสามารถทาให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตามวิธีที่
บุคคลนั้นต้องการให้พวกเขาทา32
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้ความหมายว่า อานาจ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะทาให้ผู้อื่นทาตามในสิ่งที่ต้องการ33
จากความหมายของพลั ง อ านาจดั ง กล่ า ว พอสรุ ป ความหมายของพลั ง อ านาจ คื อ
ความสามารถของผู้บริหารที่มีอิทธิพลทาให้บุคคลอื่นหรืออีกกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ
ค่านิยม ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่บุคคลนั้นต้องการ อีกทั้งยังบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยประกอบด้วย พลังอานาจการให้รางวัล พลังอานาจการบังคับ พลังอานาจ
ตามกฎหมาย พลังอานาจอ้างอิง พลังอานาจความเชี่ยวชาญ
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อานนท์ ภาคมาลี, "การใช้อานาจในองค์การของผู้บริหาร, เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2559,"
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ความสาคัญของพลังอานาจ
สาหรับในการบริหารงานในองค์การ หรือสถานศึกษา ผู้ที่ทาหน้าที่บริหารงานในองค์การ
จาเป็นต้องมีพลังอานาจ เพราะพลั งอานาจนั้นจะเปรียบเสมือนเครื่องมือของผู้ บริหารในองค์การ
ผู้บริหารอาจใช้พลังอานาจหน้าที่ของตน ให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้หลาย
วิธีด้วยกัน และถ้าหากการใช้พลังอานาจหน้าที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามข้อตกลงในการทางาน
มากที่สุดแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาของตน แต่ปัญหาที่ผู้บริหารทุก
คนประสบเจอ นั่นก็คือที่ผู้ทาหน้าที่บริหารงานควรที่จะใช้พลังอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ใช้เท่าใดจึงจะเหมาะสม
ขนาดของพลังอานาจหน้าที่ที่ใช้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ บริหารที่จะบังคับบัญชา รวมทั้งความมี
ประสิทธิภาพของการบริหารและสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในขณะนั้น เช่น ในประเทศที่ด้อย
พัฒนา คนงานมีโอกาสที่จะเลือกงานทามีน้อย ในการสั่งการ การควบคุมงาน จะนิยมใช้พลังอานาจหน้าที่
(Authority) มากกว่าการใช้พลั งอานาจ (Power) ผู้ บริหารจะใช้วิ ธีการลงโทษเป็นเครื่ องมื อบังคับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานสนองความต้องการ ให้เกิดผลงานให้มากที่สุด ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
กาหนดไว้34
และสาหรับในส่วนการจั ดการความรู้ ผู้บริหารหรื อผู้นาต้องตระหนั กถึงหลักของการจัดการ
ความรู้ คือ 1. การจัดการความรู้เป็นเรื่องของความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ หรือนโยบายสั่งได้ ซึ่งความรู้สั่ง
ไม่ได้ แต่จัดการได้ ทั้ งนี้การจั ดการไม่ได้หมายถึงสั่ งการเสมอไป 2. การเรี ยนรู้เกิดเมื่อคนอยากรู้และ
ต้องการใช้งาน และ 3. คนส่วนใหญ่รู้มากกว่าที่พูดได้เขียนได้ ต้องทายังไงให้ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวคน
(Tacit knowledge) นาออกมาสู่ความรู้ที่เห็นได้ชัด (Explicit knowledge) ให้ได้มากที่สุด สาหรับหัวใจ
แห่ งความส าเร็ จประการหนึ่ งของการจัด การความรู้ คือ การจัดการความรู้ต้องเกิดอยู่ในทุกส่วนของ
องค์การหรือเรียกว่าติดอยู่กับทุกส่วนขององค์การ โดยไม่แยกออกมาเป็นส่วนเฉพาะและเริ่มต้นจากคน
ขององค์การเอง เพื่อให้สามารถดึงพลังปัญญาของคนในองค์การออกมาใช้ประโยชน์แก่องค์การให้ได้มาก
ที่สุด ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แผนกใดแผนกหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคน ทุกฝ่าย
ทุกแผนกในองค์การ ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์การจะเริ่มต้นจากนโยบาย เป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์การ สาหรับกลยุทธ์ขององค์การที่ต้องการ ทาให้เกิดการจัดการความรู้ขององค์การคื อ
ต้องทาให้เกิดการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการ
ใช้ ประโยชน์ โดยองค์ การจะต้องเริ่ มต้ นตั้งแต่การสรรหา คั ดเลื อก พั ฒนา และฝึ กอบรม วัดผลการ
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ดาเนินงาน และการให้รางวัลที่แตกต่างจากองค์การทั่วไป ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความรู้ และ
ประสิทธิผลของคนทีมงานและองค์การ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบการแข่งขันอย่างยั่งยืน35
สรุปได้ว่า ความสาคัญของพลังอานาจ ขึ้นอยู่กับการใช้อานาจเท่าใด ใช้อย่างไร จึงจะเหมาะสม
อีกทั้งผู้นาหรือผู้บริหารนั้นต้องตระหนักในเรื่องการจัดการความรู้ เนื่ องจากการจัดการความรู้เป็นเรื่อง
ของความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ หรือนโยบายสั่งได้
แหล่งที่มาของพลังอานาจ
รังสรรค์ ประเสริฐศรี ได้ให้ความหมายว่า แหล่งที่มาของพลังอานาจหมายถึงสิ่งที่ผู้นาใช้เพื่อให้
ตนเองมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น36 แหล่งที่มาของพลังอานาจอาจสรุปได้เป็น 2 แหล่ง ดังนี้
1. แหล่งขององค์การ (organizational sources) พลังอานาจตามตาแหน่งหน้าที่ (position
power) หมายถึง พลังอานาจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของตาแหน่งหน้าที่ตามโครงสร้างในองค์การจะประกอบ
ไปด้วย 1.1) พลังอานาจที่เกิดจากการให้รางวัลหรืออานาจที่เกิดจากการให้คุณ (reward power) เป็น
พลังอานาจซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารมีความสามารถที่จะให้รางวัลภายนอกและรางวัลภายใน เพื่อควบคุม
หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น 1.2) พลังอานาจที่เกิดจากการลงโทษ (coercive power) เป็นพลังอานาจ
ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารมีความสามารถที่จะละเว้นการให้รางวัลหรือลงโทษ เพื่อควบคุมหรือมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่น 1.3) พลังอานาจตามกฎหมาย (legitimate power) เป็นพลังอานาจของบุคคลซึ่งเกิดจาก
ตาแหน่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาที่เป็นทางการขององค์การ 1.4) พลังอานาจตามกระบวนการ
(process power) เป็นพลังอานาจซึ่งเกิดจากการควบคุมวิธีการต่างๆของการผลิตและวิธีการวิเคราะห์
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 1.5) พลังอานาจที่เกิดจากการมีข้อมูลข่าวสาร (information power) เป็นอานาจซึ่งเกิด
จากการเข้ าถึ ง และควบคุ มข้ อมู ลข่ าวสารสนเทศที่ ส าคั ญ 1.6) พลั งอ านาจในการเป็ นตั วแทน
(representative power) เป็นพลังอานาจซึ่งเกิดจากการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทน
องค์การ ซึ่งมีศักยภาพและอานาจ
2. แหล่งของส่วนบุคคล (individual sources) พลังอานาจส่วนบุคคล (personal power)
หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ทาให้บุคคลอื่นกระทาตามหรือเห็นคล้อยตาม
ได้ พลังอานาจส่วนบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้การบริหารธุรกิจเป็นไปด้วยดีประกอบด้วย 2.1) พลัง
อานาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ (expert power) เป็นพลังอานาจซึ่งเกิดจากการมีทักษะ ความรู้และความ
35
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ชานาญเฉพาะทางด้านที่เหนือกว่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 2.2) พลังอานาจ
ที่เกิดจากการจูงใจตามเหตุผล (rational persuasion power) เป็นพลังอานาจซึ่งเกิดจากการที่บุคคลมี
ความสามารถในการใช้เหตุผลในการจูงใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยแสดงวิธีการซึ่งให้บรรลุเป้าหมาย
นั้น เพื่อให้คนอื่นมีความเห็นคล้อยตามหรือปฏิบัติตาม 2.3) อานาจที่เกิดจากการอ้างอิง(referent power)
เป็นอานาจซึ่งเกิดจากลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งเป็นที่พึงพอใจขิงบุคคลอื่น ทาให้บุคคลอื่นปรารถนาจะ
เป็นเหมือนบุคคลนั้นหรือยอมทาตามบุคคลนั้นด้วยความเคารพและพึงพอใจ37
รสสุคนธ์ พหลเทพ กล่าวว่า แหล่งที่มาของพลังอานาจมาจากสิ่งต่อไปนี้
1. พลังอานาจมาจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สังคมไทยยอมรับผู้มีฐานะหรือผู้มีเงินเป็นอันมาก
เงินหรือทรัพย์สมบัติจะทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจดี ฐานะทางสังคมจะตามมา ผู้บริหารหากมีฐานะดีมักจะทาให้
การบริหารเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่เดือดร้อน เนื่องจากภาษีสังคมแพงกว่าคนธรรมดา อานาจชนิดนี้ขึ้นอยู่
กับคนแต่งกายดี มีรถส่วนตัวใช้ร่ารวย มีบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
2. พลังอานาจที่เกิดจากความจริงใจ เพราะความจริงใจช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดี เกิดความร่วม
ในการทางาน ซึ่งจะดูได้จากการเสียสละทั้งกาลังกาย กาลังทรัพย์ การร่วมทุกข์ ร่วมสุข ความจริงใจ จะยึด
เหนี่ยวน้าใจคนไว้ได้
3. พลังอานาจเกิดจากความยึดมั่นในหลักศาสนา หรือมีคุณธรรม ศาสนาพุทธได้หยั่งรากลึกในหัวใจ
คนไทยมาเป็นระยะเวลานาน ผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้คาสอนของพระพุทธศาสนาก็เท่ากับกุมหัวใจคนไว้ได้
4. พลังอานาจจากขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมในสังคมนั้นๆ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประวัติ
อันยาวนาน ย่อมมีการยึดถือแนวทางการปฏิบัติสืบทอดกันมา การปฏิบัติตนผิดจากขนบธรรมเนียม สังคมจะ
ลงความเห็นว่าผิด และยิ่งสังคมไทยค่อนข้างจะเป็นสังคมที่จัดอยู่ในพวกอนุรักษ์นิยม พลังอานาจจากการยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณี จึงมีความหมายมากขึ้น และเนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมต่างๆ จึง
แปรเปลี่ยนเวียนเข้ามาในแต่ละสภาพการณ์ การกระทาที่สอดคล้องกับค่านิยมของคนส่วนใหญ่ย่อมเป็นการตัด
ปัญหาทั้งปวง
5. พลังอานาจการเมืองในองค์การ จะมีการใช้อานาจทางการเมืองทั้งอานาจทางการเมืองภายนอก
และอานาจทางการเมืองภายในองค์การ คือการที่ทาอย่างไร ตนจึงจะก้าวหน้าเลยหน้าคนอื่นๆ ในองค์การ
แต่อีกในลักษณะหนึ่ง คือการที่ทาอย่างไรจึงจะได้อานาจนั้นขึ้นมา เช่น การปัดแข้งปัดขา การชักบันไดหนี
6. พลังอานาจการรู้สถานการณ์ และปรับการบริการให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ทุกครั้งที่ใช้อานาจ ไม่
ว่าจะเป็นอานาจประเภทใด จาเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์เป็นคู่มือประกอบด้วยเสมอ เทคนิคการใช้อานาจให้
เข้ากับสถานการณ์ ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออานาจที่ใช้ การใช้อานาจโดยไม่ดูสถานการณ์ ยากนักที่จะ
37

รังสรรค์ ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองค์การ: แบบทดสอบและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จากัด, 2548), 252.
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ถึงวัตถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจ โดยยึดความเห็นส่วนตัว ค่านิยม หรือหลักตายตัว
มีแต่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดง่าย
7. พลังอานาจเกิดจากการรับรู้ปัญหาล่วงหน้า โดยการทานายอย่างมีระบบระเบียบ ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว การตัดสินใจโดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรส าเร็จเก่าไม่ได้ผลต่อไป การแก้ปัญหา
จาเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหา ที่จาเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหาทีละปัญหาสุดแล้วแต่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร
เวลาใด องค์ประกอบของกาลเวลาและสถานที่มีความสาคัญที่จะต้องนามาพิจารณา แต่เนื่องจากการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์อย่ างกะทันหั นย่อมไม่รอบคอบผิ ดพลาดง่าย จึงจาเป็นต้องมีการทานายว่าปัญหาจะเกิด
อย่างไร ที่ใดบ้าง แม้การทานายว่าจะเกิดอย่างไร เวลาใด ทานายไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้มองเห็นเหตุการณ์
ในอนาคตได้บ้าง38
อาไพ อินทรประเสริฐ ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของพลังอานาจไว้ดังนี้
1. อานาจตามกฎหมาย (Legal authority) เป็นอานาจที่รัฐมอบให้และเป็นอานาจตามตาแหน่งมิใช่
ตัวบุคคล เมื่อบุคคลพ้นจากตาแหน่ง อานาจนั้นก็จะหมดลงด้วย อานาจโดยตาแหน่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับผลงานของผู้นาหรือบริหาร เช่น ผู้อานวยการโรงเรียนสั่งการใช้ครูปฏิบัติงานตามข้อบังคับที่มีอยู่ แต่ไม่
เคยติดตามงานว่าผลเป็นอย่างไร ต่อมาคาสั่งนั้นก็ไม่มีความหมาย ครูหรือผู้ตามก็จะเลิกปฏิบัติงาน อานาจ
ของผู้อานวยการโรงเรียนก็หมดไปอย่างคาดไม่ถึง อานาจตามกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์และสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อมี
การประเมินผลการใช้อานาจนั้นๆด้วย
2. อานาจจากประสบการณ์และความมีอาวุโส (The authority of experience and seniority) ผู้นา
ที่ผ่านงานมามากและสูงอายุย่อมได้รับความเกรงใจจากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยวุฒิเป็นปัจจัยหนึ่งที่
วัฒนธรรมไทยให้คุณค่าและยอมรับกันตลอดมา ผู้นาจึงต้องเคารพและยอมรับในความมีอาวุโสนั้น เพราะเชื่อ
ว่าเป็นอานาจแห่งวุฒิภาวะ (The authority of maturity)
3. อานาจจากบุคลิกภาพ (Charismatic authority) ลักษณะผู้นาที่มีบุคลิกภาพสง่า น่าเกรงขาม แต่
ขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยน นุ่มนวลเป็นกันเอง เป็นอานาจแหล่งเสน่ห์ที่ติดตัวผู้นาและช่วยเสริมสร้างความ
ศรัทธา เชื่อถือและเกรงใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะไม่มีอานาจจากตาแหน่งรองรับ ก็เป็นผู้นาได้
4. อานาจจากความรู้ ความสามารถสูง (The authority of knowledge and competence) เป็น
อานาจที่เกิดจากภูมิรู้และศักยภาพที่แสดงออกมาทาให้คนนับถือ และศรัทธาผู้นาจึงจาเป็นต้องแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และแสดงความสามารถให้ปรากฏแก่สมาชิกโดยทั่วไป
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รสสุคนธ์ พหลเทพ, พลังอานาจในสถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นผู้นาเป้าหมายและพลัง
อานาจในสถาบันอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2546), 103-105.
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5. อานาจในการให้ผลดีหรือผลร้าย (The authority of sanction) เป็นอานาจที่เกิดจากการที่คน
บางคนไปใกล้ชิดผู้ใหญ่หรือผู้มีอานาจ ทาให้คนอื่นเกรงกลัวและเกรงใจ ไม่ต้องการให้เขาไปบอกผู้ใหญ่ในทาง
เสียหาย จึงยอมตามโดยปริยาย แต่อานาจชนิดนี้ไม่ยั่งยืน และขาดความจงรักภักดีต่อสมาชิก
6. อานาจจากเหตุผล (Rational authority) คือ บอกเหตุและผลที่จะได้รับจากการกระทาดีและ
ความชั่วให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน ก็จะทาให้อานาจแห่งผู้นานั้นยั่งยืน มีเกียรติและน่าเชื่อถือ
7. อานาจจากการเอาใจใส่และชมเชยสมาชิก (The authority of attention and praise) การเอาใจ
ใส่ ยกย่องชมเชยสมาชิกหรือผู้ตามเมื่อกระทาความดี ให้รีบปฏิบัติทันที เป็นอานาจทางจิตวิทยาที่ยั่งยืน
และก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์การและผู้นา39
อานนท์ ภาคมาลี ให้ความหมายที่มาของอานาจไว้ว่า ที่ผู้นาสามารถชักชวนหรือมีอิทธิพลในการที่
ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้ ได้แก่ 1. อานาจตามกฎหมาย อานาจที่เกิดจากข้อกาหนดระเบียบของ
องค์กร ตามโครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามลาดับในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ 2. อานาจการให้รางวัล อาจเป็นวัตถุ เงินหรือไม่ก็เป็นเงิน เช่น การเลื่อนขั้น ฯลฯ 3. อานาจจาก
กาลังที่บังคับคนอื่น อานาจในการพิจารณากรณีทาความผิด การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตาม อานาจนี้
ถือเป็นอานาจทางลบ อาจทาให้เกิดความกดดัน และความขัดแย้ง 4. อานาจจากความเชี่ยวชาญ เป็นความรู้
และทักษะเฉพาะด้านเป็นที่ประจักษ์จนใครๆ ก็ต้องทึ่ง เกิดจากการยอมรับนับถือในความรู้ และอานาจนี้จะ
ติดตามผู้นาไปตลอดเวลาไม่มีวันหมดไป 5. อานาจจากการยอมรับนับถือ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีเสน่ห์
มีบารมี มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่เสียสละ ผู้อื่นยกย่องชื่นชม มีความศรัทธา พร้อมที่จะทาตามเสมอ40
รอบบินส์ (Robbins) ได้ให้ความหมายของแหล่งที่มาของพลังอานาจว่า หมายถึง วิธีที่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเข้ามาควบคุม ฐานพลังอานาจ ส่วนฐานพลังอานาจ หมายถึง สิ่งที่ผู้มีพลังอานาจมีอยู่
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้มีพลังอานาจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งของแหล่งที่มาและฐานของพลังอานาจ หมายถึง
แหล่งที่ทาให้เกิดพลังอานาจ และรอบบินส์ (Robbins) ได้ให้แนวคิดแหล่งที่มาของพลังอานาจว่าจะ
มาจากสิ่งต่อไปนี้
1. อานาจตามตาแหน่ง (position power) เกิดจากการที่กลุ่มคนและองค์การส่วนใหญ่
ยอมรับบุคคลที่มีพลังอานาจ ตามตาแหน่งของบุคคลผู้นั้น
2. อานาจเฉพาะบุคคล (personal power) เกิดจากบุคลิกภาพที่มีลักษณะเด่นเป็นที่ศรัทธา
ของผู้อื่น บางครั้งจะอนุโลมเรียกว่า เป็นอานาจที่เกิดจาก “บารมี” สามารถทาให้คนอื่นกระทาตามใจ
สิ่งที่ตนปรารถนา
39

อาไพ อินทรประเสริฐ, ศิลปะการเป็นผู้นา (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542), 3.
40
อานนท์ ภาคมาลี, "การใช้อานาจในองค์การ ของผู้บริหาร, เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2559,"
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/546830.
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3. อานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีพลังอานาจในการควบคุมข่าวสาร
พิเศษ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันว่า พลังอานาจนี้เป็นพลังอานาจเกี่ยวกับความรู้ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากจะเป็นผู้มี
พลังอานาจในแหล่งที่มีอิทธิพล และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะนาไปสู่จุดหมายปลายทาง
4. อานาจทางโอกาส (opportunity power) เป็นการจัดความเหมาะสมในเรื่องเวลาและโอกาสให้กับ
บุคคลที่มีอานาจความเชี่ยวชาญ41
แนวคิดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคืออานาจตามแนวคิดของเฟรนซ์ และราเวน (French
and Raven) ได้เสนอฐานเป็นแหล่งที่เกิดอานาจ 5 ฐาน
แนวคิดของเฟรนซ์ และราเวน (French and Raven) มีดังนี้
1. อานาจการให้รางวัล (reward power) หมายถึง อานาจของผู้บริหารในการให้สิ่งตอบแทนเพื่อเป็น
รางวัลแก่บุคคลที่ยอมปฏิบัติตาม ซึ่งอาจเป็นการยกย่องสรรเสริญ การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง
2. อานาจการบังคับ (coercive power) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารที่ทาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือมีการลงโทษสาหรับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ
ได้แก่ การไม่ให้ในสิ่งที่อยากได้ หรืออาจใช้การลงโทษในแบบต่างๆ ภายใต้กฎระเบียบ นโยบาย ข้อกาหนดทาง
กฎหมาย
3. อานาจตามกฎหมาย (legitimate power) หมายถึง อานาจอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ตาแหน่ง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยปราศจากข้อคาถามใดๆ ทั้งสิ้น
4. อานาจอ้างอิง (referent power) หมายถึง อานาจที่เกิดจากคุณลั กษณะของตนเอง
ประกอบด้วย คุณงามความดี ความมีบารมี การเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น ทาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
และชื่นชม เป็นที่ยกย่องได้รับการยอมรับจากสังคม และทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับนับถือ เชื่อมั่น ศรัทธา
และเอาพฤติกรรมต่างๆของผู้บริหารเป็นแบบอย่าง
5. อานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) หมายถึง อานาจที่เกิดจากทักษะความรู้
ความสามารถเหนือผู้อื่น ทาให้เกิดการยอมรับว่าผู้นั้นทรงความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน
งาน น่าเชื่อถือ น่ารับฟัง42

41

Stephen P. Robbins, Essentials of Organizational Behavior (Englewood
Cliffs: Prentice – hall, Inc., 1983), 132-134.
42
John R.P. French and B.H. Raven, The Best of Social Power (Ann Arbor:
Institution for Social Research University of Michigan, 1959) , 150-167.
.
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พีบอดี้ (Peabody) ได้แบ่งกลุ่มฐานอานาจออกเป็น 4 ฐาน คือ
1. ฐานที่เป็นกฎหมาย (legitimacy) กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ ที่กาหนดพลังอานาจให้แก่
ตาแหน่งงานนั้น ๆ เป็นอานาจที่จะออกคาสั่งและทาให้เกิดการเชื่อฟัง
2. ฐานตามตาแหน่ง (position) ในแต่ละองค์การย่อมมีการแบ่งสายการทางานและการ
บังคับบัญชา (hierarchy) ทาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทราบได้ทันทีว่าขึ้นตรงต่อใครและใครมีพลัง
อานาจในการให้รางวัล การลงโทษ บุคคลที่อยู่ในตาแหน่งที่สามารถจะดลบันดาลสิ่งปรารถนาของผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา จัดให้เป็นผู้ใช้พลังอานาจในแง่นี้ด้วย
3. ฐานอานาจอยู่ที่ตัวบุคคล (person) เป็นลักษณะที่ตัวของตัวเอง อาจเป็นลักษณะที่มี
มนุษยสั มพันธ์ที่ดี เป็น คนดีมีศีล ธรรม คนอื่น ๆ จึงให้ความเคารพนบนอบและนับถือจัดเป็นพลั ง
อานาจที่มีเฉพาะเป็นบางคนเท่านั้น
4. ฐานอานาจอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล (competence) ไม่จากัดเฉพาะที่สายการ
บังคับบัญชาแต่อย่างใด เช่น ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ43
แบลนชาร์ด และจอห์นสัน (Blanchard and Johnson) ได้เสนอฐานหรือแหล่งที่เกิดพลังอานาจ
มี 7 ด้าน
1. พลังอานาจการให้รางวัล คือ ความสามารถในการจัดการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้
บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ของสถานศึ กษา โดยครู ในสถานศึ กษายอมรั บอ านาจเนื่ องจากต้ องการได้ รั บรางวั ล
ผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผู้ที่มีอานาจนั้น เช่น การเพิ่มเงินเดือน การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การ
ยกย่อง การให้ผลย้อนกลับ การมอบหมายงานให้ทา การมอบความรับผิดชอบ การยอมรับหรือการให้เกียรติ
2. พลังอานาจเกิดจากการขู่เข็ญ คือ ความสามารถในการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยง
เพื่อมิให้ต้องถูกลงโทษ โดยผู้มีอานาจ เช่ น การว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ การตัดเงินเดือน การลดขั้น
เงินเดือน การปลดออก การไล่ออก หรือการสั่งย้าย
3. พลังอานาจตามกฎหมาย คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยครูยอมรับและปฏิบัติตามเนื่องจากยอมรับว่าผู้ใช้
อานาจมีความชอบธรรมในการใช้คาสั่ง และจะต้องยอมปฏิบัติตามไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
4. พลังอานาจจากการอ้างถึง คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการบริหารของผู้บริหารของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยครูยอมรับต่อใครก็ตามที่ตนให้ความเลื่อมใสศรัทธา
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และชื่นชมในคุณงามความดี และความมีบารมีเป็นที่ยกย่องได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป ด้วยการอ้างถึง
บุคคลนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเกิดความเชื่อถือหรือยอมรับในสิ่งที่ตนกระทา
5. พลังอานาจจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญ คือความสามารถในการบริหารจัดการและการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาให้การยอมรับต่อใคร
ก็ตามที่ตนให้ความเชื่อว่าผู้นั้นทรงความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการสาขาเฉพาะ
6. พลังอานาจจากการเชื่อมโยง คือความสามารถในการบริหารจัดการและการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาให้การยอมรับว่าเป็น
อานาจสาคัญสาหรับผู้บริหาร เช่น ความเกี่ยวดอง เป็นญาติกัน เป็นเพื่อนสนิทกันกับผู้บริหารสถานศึกษา
หรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษา
7. พลังอานาจจากการได้รับหรือการเป็นเจ้าของข้อมูล คือความสามารถในการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา สามารถโน้มน้าวครูในสถานศึกษา
ให้มีความพร้อมในระดับที่สูงขึ้นในการทางานร่วมกัน44
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีทั้งแหล่งที่มาของพลังอานาจที่เป็นคุณสมบัติ หรือลักษณะ
ส่วนตัวของบุคคล เช่น มีลักษณะความเป็นผู้นา มีบุคลิกภาพที่สง่างาม มีกิริยาที่ดี อ่อนโยน ทาให้
ผู้อื่นเกรงใจ และแหล่งที่มาจากการมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
แนวทางการใช้พลังอานาจ
แนวทางการใช้พลังอานาจในแต่ละด้านของผู้บริหารย่อมมีความแตกต่างไปตามจุดเน้นหรือ
การบริหารของผู้บริหารแต่ละคน นั่นคือเป็นพฤติกรรมพื้นฐานในการพัฒนาการใช้พลังอานาจให้
สัมพันธ์กับระดับความตั้งใจในการทางานของคนอื่นๆ ผู้บริหารควบคุมระดับความผันแปรไปและ
ผสมผสานรูปแบบของอานาจ ยิ่งกว่านั้น แนวทางที่ผู้บริหารใช้รูปแบบหนึ่งสามารถเสริมประสิทธิผล
ของพลังอานาจแบบอื่นๆ ได้ การใช้พลังอานาจการให้รางวัลเป็นเสมื อนการสร้างความรู้สึกทางบวก
และเสริมการพัฒนาพลังอานาจอ้างอิง แต่การใช้พลังอานาจบังคับจะให้ผลตรงข้ามกัน ยิ่งกว่านั้นครู
อาจจะมีความคิดว่าผู้บริหารที่แสดงความเชี่ยวชาญที่มีมากกว่าการใช้อานาจตามกฎหมายในความ
เป็นจริง การใช้พลังอานาจความเชี่ยวชาญอาจจะเป็นรูปแบบการใช้พลังอานาจที่มีเสถียรภาพมาก
ที่สุดในการศึกษากรณีหนึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการให้รางวัลขององค์การนั้นเพิ่มการรับรู้
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ของการใช้พลังอานาจการบังคับหรือลงโทษ และลดการรับรู้ถึงการใช้พลังอานาจการให้รางวัล อานาจ
ตามกฎหมาย และอานาจอ้างอิงของผู้บริหาร แต่อานาจเชี่ยวชาญยังคงเดิม
ฮอย และมิเกล (Hoy and Miskel) สรุปเกี่ยวกับการการใช้อานาจของผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาไว้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้อานาจ
กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา
ประเภทของอานาจ
เชื่อมั่น และพร้อมที่จะกระทา
ยอมตาม
ต่อต้าน
***
**
*
อ้างอิง
***
**
*
ความเชี่ยวชาญ
**
***
*
ตามกฎหมาย
**
***
*
การให้รางวัล
*
**
***
การบังคับ
*** หมายถึง ส่งผลดีมากที่สุด ** หมายถึง ส่งผลน้อย * หมายถึง ส่งผลน้อยที่สุด
ที่มา: Wayne K.Hoy and Cecil G.Miskel, Educational Administration: Theory, Research,
and Practice, 8th ed. (McGraw-Hill Humanities, 2007), 45.
จากตารางจะเห็ นได้ว่าการใช้อานาจของผู้ นาหรื อผู้ บังคับบัญชาจะส่งผลต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา
3 กลุ่มด้วยกัน คือกลุ่มที่เชื่อมั่นและพร้อมที่จะทาตามกลุ่มที่ยอมตามและกลุ่มที่ต่อต้าน เมื่อผู้นาหรือ
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจอ้างอิงและอานาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ จะส่งผลดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่ม
ที่ยอมตาม และส่งผลน้อยที่สุดกับผู้ใต้บังคับบัญชากลุ่มที่ต่อต้าน เมื่อผู้นาใช้อานาจตามกฎหมายและ
อานาจการให้รางวัล จะส่งผลน้อยกับผู้ใต้บังคับบัญชาประเภทที่มีความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะทาตาม
ส่งผลดีมากกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยอมตาม และส่งผลน้อยที่สุดกับผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มที่ต่อต้าน เมื่อ
ผู้นาใช้อานาจจากการบังคับจะส่งผลน้อยกับผู้ใต้ บังคับบัญชากลุ่มที่ยอมตาม แต่จะส่งผลดีกับกลุ่มที่
ต่อต้าน หรือ อาจสรุปได้ว่าการใช้ฐานอานาจจากการอ้างอิงฐานอานาจจากความเชี่ยวชาญ ฐานอานาจ
ตามกฎหมาย ฐานอานาจการให้รางวัล ส่งผลน้อยที่สุดกับผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มต่อต้าน ด้วยเหตุนี้การใช้
อานาจของกลุ่มนี้ควรใช้อานาจบังคับจึงจะเกิดผล45
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จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น แนวทางการใช้อานาจของผู้บริหารแต่ละคนนั้น ขึ้นอยู่กับแนวทางการ
ปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละคน หากการใช้อานาจของผู้บริหารมีการให้รางวัลเป็นเสมือนการตอบแทน จะ
เสมือนสร้างความรู้สึกทางบวกให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
กลวิธีในการใช้อานาจ
การใช้อานาจของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องเลือกใช้แบบของอานาจต่างๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และบุคคล และการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคณะครูในทุกๆ ด้าน การใช้อานาจของผู้บริ หาร เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีอิทธิพลและก่อให้ภารกิจต่าง ๆ บรรลุถึงเป้าหมายอานาจจึงมีความสาคัญต่อองค์การ และการ
ใช้อานาจอาจก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย แต่ผู้บริหารมีความจาเป็นที่จะต้องใช้อานาจ อานาจหน้าที่
อิทธิพล นโยบายต่างๆ เพื่อช่วยให้องค์การ และบุคลากรในองค์การปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุจุดประสงค์ที่
วางไว้ และช่วยให้ความต้องการของสมาชิกได้รับการตอบสนอง ดังนั้นผู้บริหารจึงควรตระหนักทา
ความเข้าใจและบริห ารในเรื่องอานาจให้ ดี ทั้งนี้เพราะการใช้อานาจอย่างผิดๆ หรือละเว้นการใช้
อานาจในบางจุด จะทาให้เกิดความขัดแย้ง ความบาดหมาง และสร้างความระส่าระส่ายในหน่วยงาน
ได้ วิธีที่จะทาให้บังเกิดผลแห่งอานาจขึ้นเต็มที่นั้น ผู้ใช้จึงต้องยึดวิธีการใช้อานาจ มีแนวคิดที่สาคัญๆ
เกี่ยวกับการใช้อานาจผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
สุพานี สฤษฎ์วานิช ได้กล่าวว่า กลวิธีในการใช้อานาจมีหลายวิธี ไม่จาเป็นที่ ผู้นาจะต้องใช้
อานาจนั้นๆ ออกมาโดยตรงแนวทางการใช้อานาจ มีดังต่อไปนี้ คือ
1. ให้เหตุผล (Reason) เป็นการใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง บอกเหตุ และผลให้ทราบ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และตอบรับที่จะทาตามวิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่ควรใช้กันให้มาก
2. ให้ ความเป็ นมิตร (Friendliness) เป็ นการใช้ การพูดจาที่น่าฟัง ให้การแสดงอั ธยาศัยที่ ดี
น่าคบหา น่าพอใจในการมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ทาให้คนอื่นๆ ยินดีและเต็มใจที่จะทางานได้
3. หาพันธมิตร (Coalition) มาสนับสนุน เป็นการหาคนอื่นมาช่วยสนับสนุนการใช้อานาจของตน
ทาให้น่าเชื่อถือให้มีน้าหนัก และไม่กล้าปฏิเสธที่จะไม่ทาตามในสิ่งที่คนอื่นๆ ก็เห็นว่าเหมาะสม
4. ให้การต่อรอง (Bargaining) เพื่อแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่จะได้รับถ้าทาตาม เช่น ถ้าทางาน
ชิ้นนี้แล้ว งานอีกชิ้นคุณก็ไม่ต้องทา
5. ใช้การสั่งการหรือใช้คาสั่ง ใช้กฎระเบียบบอกให้ทาตาม (Assertiveness) เป็นการสั่งการโดยตรง
โดยใช้อานาจตามตาแหน่งนั่นเอง
6. อ้างการเห็นชอบ/การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่า (Higher Authority) เป็นการ
อ้างอิงว่าผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบ และสนับสนุนให้ตนมอบหมายงาน ดาเนินงานสั่งการในงานส่วนนี้
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7. ใช้ ก ารให้ ร างวั ล และการลงโทษขององค์ ก ารเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบอกให้ ท าตาม
(Sanctions) เช่น ถ้าปฏิบัติแล้วจะได้รับการพิจารณาในเรื่องการเลื่อนตาแหน่งเป็นพิเศษ หรือถ้าไม่
ดาเนินการตามที่กาหนดจะถูกลงโทษตามระเบียบที่กาหนดไว้46
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น โดยทั่วไปในการใช้อานาจที่เป็นพื้นฐานที่ผู้คนนิยมใช้มาก ก็คือ การ
ใช้เหตุใช้ผล รองลงมาคือ การหาคนสนับสนุน การใช้ความเป็นมิตร และการต่อรอง เป็นต้น
ผลการใช้อานาจของผู้บริหาร
เมื่อบุคคลมาดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นตาแหน่งที่สามารถใช้อานาจที่ตนเอง
มีอยู่ตามกฎหมาย คืออานาจหน้าที่ และอานาจจากคุณลักษณะส่วนตัวไปผลักดันให้เกิดการพัฒนา
งานจะเกิดผลดีและผลเสียต่อองค์การได้นั้น ผู้บริหารมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาและนาอานาจ
ประเภทต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและองค์การ นอกจากนี้การ
ใช้อานาจยังมีความจาเป็นในการที่จะโน้มน้าวจิตใจหรือสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคคลที่อยู่ใต้บังคับ
บั ญ ชา เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะคนได้ พั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองเต็ ม ตาม
ความสามารถอย่างแท้จริง อีกทั้งยังพร้อมที่จะปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาร้องขอของผู้บริหารด้วยความ
เต็มใจ
แนวคิดเกี่ยวกับผลการใช้อานาจของผู้บริหารในทัศนะอื่นๆ ได้กล่าวไว้ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
ธร สุนทรายุทธ กล่าวว่า อานาจในตัวผู้บริหารนั้นๆ มีมาจากปัจจัย 1) ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยา มีความตื่นตัว คล่องตัว และพร้อมที่จะกระทาได้ทุกขณะเมื่อโอกาสและ
เวลาที่เหมาะสมมาถึง จะไม่เป็นผู้ประมาท ต้องอดทนนิ่งเฉย และรอคอยได้ ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
รวมถึงการเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่เกี่ยวข้ องจะเป็นอุปสรรคหรือเอื้ออานวยต่อการ
ตัดสินใจลงมือกระทา 2) ต้องรู้จักใช้คนให้เป็น คือ มีความสามารถ จัดคนให้เหมาะสมกับงาน หากใช้คน
ผิดงานก็ไม่ประสบผลสาเร็จ 3) มีความสามารถในการปกครอง รู้เทคนิคการบริหารจัดการ เข้าขั้นนัก
บริ หารมื ออาชีพ ท างานเป็ นที ม ทุกคนหั นหน้า เข้ าหากัน ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกั น ดั งเช่น ซุนหวู่ ว่ า
“ฤดู กาลที่ เหมาะสมไม่ส าคัญเท่ าอยู่ ที่ในชั ยภู มิ ที่ได้ เปรี ยบ และสองสิ่ งนี้ รวมกันแล้ วยั งไม่ เท่ าความ
ผสมผสานกลมเกลียวของกองทัพ” ซึ่งหมายถึง การทางานที่ประสานจิตใจ วิญญาณ และร่างกายเข้าเป็น
หนึ่ง 4) ผู้บริหารจะต้องควบคุมสติ อารมณ์ มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้อยู่ในความสงบไม่ตื่นเต้น
กระวนกระวายอ่อนไหว เคร่งเครียด หรือขลาดกลัว เมื่อจะทาการในความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
และ5) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง มั่นคง มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและจูงใจให้
46

สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 305-306.
.

32
ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานจนเกิดความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารนั้นจะต้องมีอิสระมีอานาจในการ
คิด การตัดสินใจสั่งการได้โดยไม่ถูกบีบบังคับโดยไม่ชอบธรรมจากภายนอก47
เสน่ห์ จุ้ยโต ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้นาที่จะก่อให้เกิดผลในความพึงพอใจและทาให้กลุ่ม
ทางานเพิ่มขึ้นนั้นมี 2 แบบที่สาคัญ คือ 1. แบบความเป็นผู้นาที่เน้นงานหรือมุ่งงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นแบบ
พฤติกรรมที่ผู้นาจัดระเบียบและได้ให้คาจากัดความในงาน การมอบหมายงาน การจัดข่ายการสื่อสาร และ
การประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่ม เป็นแบบพฤติกรรมของความเป็นผู้นาที่แสดงให้เห็ นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวเขากับผู้ร่วมงานที่จะเสริมสร้างให้เกิดรูปแบบการจัดองค์การที่เหมาะสม หาลู่ทางในการติดต่อ
ทาความเข้าใจกันระหว่างบุคคลในหน่วยงานตลอดจนวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงาน 2. แบบของความ
เป็นผู้นาที่เน้นคนหรือมุ่งคน เป็นพฤติกรรมของความเป็นผู้นาที่แสดงหรือเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ การ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน มิตรภาพ การสนับสนุนและความสนใจสวัสดิการของผู้ร่วมงาน ลูกจ้างหรือ
คนงาน48
ธร สุนทรายุทธ กล่าวว่า 1. การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ต้องพยายามเอาชนะใจตนเองอย่าลด
เป้าหมายโดยไม่จาเป็น จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคให้สาเร็จ โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูงยิ่ง 2. ต้องขจัด
ปัญหาอุปสรรคอันพึงจะเกิดให้หมดไป โดยจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดนั้นเอง อุปสรรคใหญ่ๆ ก็จะต้อง
กลายเป็นเรื่องเล็ก แต่หากเป้าหมายไม่ชัด อุปสรรคเล็กๆ จะกลับเป็นเรื่องใหญ่ 3. สร้างภาพในใจเห็น
ความสาเร็จ ผู้บริหารจะต้องมอบงานที่ตนทาว่ามีทางสาเร็จ เห็นรูปร่าง ผลงานได้ทะลุปรุโปร่ง 4. นา
ประสบการณ์มาสร้างเป็นภาพแห่งความสาเร็จ ผู้มีประสบการณ์มากจะได้เปรียบ เพราะภาพที่สร้างขึ้นมี
ความชัดเจนมากกว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากสามารถนาประวัติศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะมี
ภาพในใจที่จะนาไปสู่ความสาเร็จได้ดีกว่า คนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ โดยจะต้องนามาสังเคราะห์กับความคิด
สร้างสรรค์แล้วเกิดองค์กรเป็นองค์ความรู้ “เชิงต่อยอด”49
จากที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ว่ า ผลการใช้ อ านาจของผู้ บ ริ ห ารได้ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม คื อ การใช้
อานาจของผู้บริหารจะเป็นไปในรูปการอานวยการ สั่งการ แต่ในปัจจุบันการใช้อานาจของผู้บริหาร
เกิดจาก ความร่วมมือ การประสานงานกัน ยินยอมพร้อมใจกันที่จะทา ให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือนโยบายที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหารต้องใช้อย่างชาญฉลาด รอบคอบ ให้ความยุติธรรมมีกล
ยุทธ์และวิธีการในการเลือกใช้อานาจของตนให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความสามารถ
47

ธร สุนทรายุทธ, "การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา หลักการ การประยุกต์ และกรณีศึกษา "
(กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์, 2553), 295.-296.
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เสน่ห์ จุ้ยโต, องค์การสมัยใหม่ (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), 121.
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ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา หลักการ การประยุกต์ และกรณีศึกษา
(กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์, 2553), 283-284.
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ในการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ และปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จ
ของงานในองค์การ
สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรยึดหลักการ ดังนี้
1. เลือกใช้ให้ถูกคนในองค์การต่างๆ นั้น ประกอบไปด้วยบุคคลหลายประเภท หลายแนวคิด
หลายความต้องการ ผู้บริหารต้องจะใช้สติปัญญาเป็นอย่างมากในการจาแนกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดชอบ
อะไร และชอบแบบไหน
2. เลือกใช้ให้ถูกเวลา ความต้องการของคนนั้น บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับกาลเวลา วันนี้ต้องการแบบนี้
พรุ่งนี้อาจต้องการอีกอย่างหนึ่ง ผู้บริหารต้องรู้ว่าอานาจชนิดนั้นต้องใช้เวลาใดจึงจะเกิดผล
3. เลือกใช้ให้ถูกสถานที่ การเลือกใช้อานาจต้องคานึงถึงสถานที่เป็นสาคัญ เพราะอานาจชนิด
หนึ่งอาจจะใช้ได้ผลเฉพาะที่หนึ่ง แต่อาจไม่ได้ผลสาหรับอีกที่หนึ่ง50
การใช้พลังอานาจในองค์กร
ธร สุนทรายุทธ ให้แนวคิดการใช้อานาจในองค์กรไว้ว่า การใช้อานาจมีผลต่อพฤติกรรมของ
พนักงานแตกต่างกันไป กล่าวคือ อานาจแต่ละอย่าง จะมีผลแตกต่างกัน
1. เกิดความผูกพัน (Commitment) เป็นพฤติกรรมที่พนักงานให้การยอมรับ ศรัทธาต่อผู้นา
มักจะทางานอย่างใส่ใจ
2. ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) เป็นพฤติกรรมที่พนักงานต้องการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ตนเอง
3. ต่อต้าน (Resistance) เป็นพฤติกรรมที่พนักงานจะต่อสู้ต่อต้านต่อคาสั่งหรือความต้องการของ
ผู้บริหาร ซึ่งอาจแสดงออกโดยการวางเฉย วิพากษ์วิจารณ์ ทิ้งงาน ลาออกจากตาแหน่ง51
อานนท์ ภาคมาลี กล่าวการใช้อานาจในองค์กรไว้ว่า
1. การควบคุม คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุม แต่ในทางปฏิบัติงานแล้ว การควบคุมอยู่
ห่างๆ จะได้ผลดีตามมาในลักษณะของการติดตามผลงานอาจใช้การควบคุมด้วยระบบเอกสาร ระบบของ
งานที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน หรือเป็นการควบคุมในระบบด้วยตัวของตัวมันเองอย่างอัตโนมัติ
50

รสสุคนธ์ พหลเทพ, พลังอานาจในสถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นผู้นาเป้าหมายและ
พลั งอ านาจในสถาบัน อุ ด มศึก ษา (กรุง เทพฯ: ภาควิช าอุ ด มศึ กษา คณะครุ ศาสตรจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546), 69.
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ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา หลักการ การประยุกต์ และกรณีศึกษา
(กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์, 2553), 273 -274.
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2. การตรวจตรา เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้นาหรือผู้บริหารที่จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวหรือ
ผลการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขในเหตุการณ์นั้นๆ ได้ทันการณ์
3. การประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการประสานงานในเรื่องตาแหน่ง
หน้าที่การงานถือว่าเป็นความจาเป็นและสาคัญอย่างมากในการปฏิบัติงาน
4. การวินิจฉัยสั่งการ การสั่งการของผู้นาถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างหนึ่ง เพราะผู้นาที่ดีจะรู้จักการ
ใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวินิจฉัยสั่งการที่ดีนั้นจะต้องมีความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติได้
ทันที
5. การโน้มน้าวในการทางาน ผู้นามีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการชักชวนให้สมาชิกมีความสนใจใน
การปฏิบัติงานหน้าที่การงานด้วยความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มใจที่จะทางานนั้นๆ ให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด
6. การประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอดระยะเวลาการทางานของพนักงานถือ
ว่าเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่ง เป็นการเพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีควรทาเป็นระยะๆ และสามารถแจ้งผลให้ผู้ที่ถูกประเมินได้ทราบเพื่อจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไป หาก
สามารถประเมินผลงงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลย่อมลดน้อยลง
ไปด้วยเช่นกัน52
แนวคิดของยุคล์ (Yukl) การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
1. อานาจอ้ างอิง หมายถึง พฤติกรรมหรื อการแสดงออกของบุคคลในลั กษณะการมี
บุคลิกลักษณะสามารถพูดจาโน้มน้าวให้ครู และบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี
ใช้ ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ จ นได้ ก ารยอมรั บ จากครู มี บุ ค ลิ ก ภาพดี ยิ้ม แย้ ม แจ่ ม ใส แต่ ง กาย
เหมาะสมถูกกาลเทศะ มีกระบวนการการทางานที่ดี และการตัดสินใจที่ครูยอมรับ
2. อานาจเชี่ยวชาญ หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้
ความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษาในการจัดการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายและทาให้เกิดความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น
3. อานาจตามกฎหมาย หมายถึง การแสดงสิทธิที่ได้มาจากการครอบครองตาแหน่ งใน
สถานศึกษา จึงมีสิทธิอันชอบที่จะมอบหมายงาน เช่น กากับดูแลให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบของทางราชการ มอบหมายงานหรือชี้แนะให้ทาตาม กากับให้ครูและบุคลากรด้านการเงิน
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อานนท์ ภาคมาลี, "การใช้อานาจในองค์การของ ผู้บริหาร, เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2559,"

เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/546830.
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ให้ ป ฏิ บั ติต ามระเบี ย บของทางราชการโดยเคร่ง ครัด ติ ดตามการปฏิ บัติ ง านของครูแ ละบุ ค ลากร
ภายหลังการออกคาสั่งแต่งตั้ง
4. อานาจการให้รางวัล หมายถึง การแสดงสิทธิในการควบคุมให้ผลตอบแทนต่างๆ ที่มี
คุณค่าและมีความสาคัญต่อครูและบุคลากร เช่น อธิบายและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษให้
ครูและบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ ยกย่องชมเชยครูและบุคลากรในที่ประชุม
นั ก เรี ย น คณะครู ผู้ ป กครอง และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เมื่ อ ครู แ ละบุ ค ลากร
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ อานวยความสะดวกในการจัดหาสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากร มอบของขวัญให้ครูและบุคลากรในวันสาคัญต่างๆ
5. อานาจการบังคับ หมายถึง การแสดงสิทธิ การครอบครองหรือลงโทษครูที่กระทาผิด
กฎระเบียบ วินัย ไม่ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความยุติธรรม โดยไม่มีอคติโดยการใช้
เทคนิคและความละเอียดรอบคอบในการลงโทษครู กรณีครูและบุคลากรกระทาผิดวินัยเพียงเล็กน้อย
โดยการตักเตือนด้วยวาจากระตุ้นให้ครูและบุคลากรให้เกิดการปรับปรุง พฤติกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
ลงโทษโดยไม่จาเป็นเร่งรัดให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย53
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Yukl G, Leadership in Organizations, 6th ed. (Engwood Cliffs: N.J.: Pearson
Prentice Hall, 2006), 150 -151.
.
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ยุคล์ (Yukl) ได้เสนอเป็นตารางความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจในองค์กรกับประเภท และ
แหล่งที่มาของอานาจ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจในองค์กรกับประเภท และแหล่งที่มาของอานาจ
การตอบสนองที่เป็นไปได้ของผู้ใต้บังคับบัญชา
แบบของอานาจที่ใช้
อานาจจากการอ้างอิง
(Referent Power)

อานาจจากความเชี่ยวชาญ
(Expert Power)

อานาจตามกฎหมาย
(Legistimate Power)

อานาจจากการให้รางวัล
(Reward Power)

อานาจจากการบังคับ
(Coercive Power)

เกิดความผูกพัน
(Commitment)
-มีโอกาสจะเกิดมาก
ที่สุด (หากเชื่อว่าคาสั่ง
นั้นมีความสาคัญต่อ
ผู้นา)
-มีโอกาสที่จะเกิดที่สดุ
(หากคาสั่งมีลักษณะ
เกลี้ยกล่อม และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา กับ
ผู้นามีเป้าหมายงาน
ร่วมกัน)

ยินยอมปฏิบตั ิตาม
(Compliance)
-มีโอกาสเป็นไปได้
(หากเชื่อว่าคาสั่งนั้น
ไม่มีความสาคัญต่อ
ผู้นา)
-มีโอกาสเป็นไปได้
(หากมีคาสั่งมี
ลักษณะเกลี้ยกล่อม
แต่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่มสี ่วนรับรู้ต่อ
เป้าหมายงานของ
ผู้นา)
-ถ้าโอกาสเป็นไปได้
-มีโอกาสที่จะเกิดมาก
(หากใช้คาสั่งอย่าง
ที่สุด (หากเห็นว่าคา
สุภาพและเหมาะสม
ร้องขอหรือคาสั่งนั้น
เหมาะสมมาก)
ชอบด้วยกฎหมาย)
-มีโอกาสเป็นไปได้
-มีโอกาสที่จะเกิดมาก
(หากใช้อย่างชาญฉลาด ที่สุด (หากใช้เป็น
และเป็นการส่วนตัว)
กลไกที่ไม่ใช่เป็นการ
ส่วนตัว)
-มีโอกาสเกิดน้อยที่สุด -มีโอกาสเป็นไปได้
(หากใช้เชิงการ
ช่วยเหลือและไม่ใช่
วิธีการลงโทษ)

ต่อต้าน
(Resistance)
-มีโอกาสเป็นไปได้ (หาก
คาสั่งนั้น จะก่อความ
เสียหายต่อผู้นา)
-มีโอกาสเป็นไปได้ (หาก
มีผู้นาแสดงความหยิ่งยโส
และดูถูกเหยียดหยาม
หรือกรณี
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เห็น
ด้วยกับเป้าหมายงาน)
-มีโอกาสเป็นไปได้ (เมื่อ
สั่งด้วยท่วงทียโส และ
คาสั่งที่ไม่เหมาะสม)
มีโอกาสเป็นไปได้ (ถ้าใช้
เชิงหลอกล่อและไม่ให้
เกียรติ)
-มีโอกาสเกิดมากที่สดุ
(หากใช้ในเชิงปฏิปักษ์
หรือหลอกล่อ)

ที่มา: Gary A. Yukl. Leadership in Organization.4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall, 1998.
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จากความหมายข้างต้นสรุปว่า การใช้พลังอานาจในองค์กรต้องรู้จักการใช้ที่เหมาะสม
เพราะการใช้พลังอานาจมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องรู้จักการสั่งงานกับบุคคลใด
ในองค์การ ถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางาน การพิจารณาความดี
ความชอบ อีกทั้งผู้บริหารที่มีการใช้อานาจอ้างอิง ซึ่งหมายถึง การแสดงออกหรือบุคลิกลักษณะที่ดี ก็
จะได้รับการตอบสนองของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ลาดับต่อมาคือ อานาจความเชี่ยวชาญ ซึ่ง
แสดงออกถึงความสามารถของผู้บริหาร ถ้าหากผู้บริหารมีการวางแผน มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีเป้าหมายงานร่วมกัน
ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาหรื อ องค์ ก รใดที่ มี ผ ลส าเร็ จ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ของงานสนองตอบ หรื อ บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ขององค์กร โดยที่มีการใช้ทรัพยากรอันจากัดได้อย่างคุ้มค่า และประหยัด เพื่อให้ได้
ผลงานนั้น ย่อมกล่าวได้ว่ าองค์กรนั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 54ประสิทธิผล
นั้นเป็นเครื่องมือ หรือตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจว่า การบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์การใดองค์การ
หนึ่งสามารถดาเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มากน้อยเพียงใดเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับผลที่ได้รับและผลสาเร็จของงานมีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องค์การพึงประสงค์ 55 สาหรับ
ประสิ ทธิ ผ ลของสถานศึก ษาเป็ น ตั ว บ่ง ชี้ความส าเร็จของสถานศึกษา และมีผู้ ใ ห้ ความหมายของ
ประสิทธิผล ไว้ดังนี้
ความหมายของประสิทธิผล
คาว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) ได้มีนักวิชาการให้นิยามคานี้ในมุมมองของนักวิชาการแต่ละสาขา
แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรและความสาเร็จของงาน แต่ทั้งนี้แล้วถึงแม้ว่านักวิชาการ
แต่ละสาขาอาจจะมองต่างกันแต่ว่าก็มองคาว่าประสิทธิผล ก็คือความสาเร็จของงาน และมีผู้ให้ความหมาย
ของประสิทธิผลของโรงเรียน ไว้ดังนี้
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รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร, แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์กร,
ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริ หารการศึกษา หน่วยที่ 9-12, พิมพ์ครั้งที่ 7
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 115.
55
ภารดี อนันต์นาวี , หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 203.
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ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ ความหมายของประสิทธิผลว่าหมายถึง ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น56
จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ57
รุ่ง แก้ว แดง และชัย ณรงค์ สุว รรณสาร ได้พูดถึงเรื่องประสิทธิผ ลของสถานศึกษาไว้ว่า
ประสิทธิผลมีความเกี่ยวพันกับผลของงานที่องค์กรพึงประสงค์หรือหมายถึงความสาเร็จของผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร58
พิทยา บวรวัฒนา กล่าวว่าคาว่า องค์การที่มีประสิทธิผล หมายถึง องค์การที่ดาเนินการบรรลุ
เป้าหมาย (goals) ที่ตั้งใจไว้ ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความสาเร็จขององค์การในการกระทาสิ่งต่างๆ
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ องค์การที่มีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การที่ประสบความสาเร็จในการทางานให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ดังนั้น การพูดถึงประสิทธิผลขององค์การจึงเป็นเรื่องของการพยายามหาคาตอบ
ว่า องค์การที่ศึกษานั้นได้ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้สาเร็จแค่ไหน59
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผล คือ การทางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือผลผลิตเทียบกับวัตถุประสงค์60
อุทุมพร จามรมานและคณะ ได้กล่าวถึงประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนา นั่นคือ ผลการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ผลกระทบ
ผลลัพธ์ได้ผลตรงตามผลที่คาดหวังไว้และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และผู้บริโภค61
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาน
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เรด และคณะ (Reid and others) ให้ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนว่า หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการทางานของครูและขวัญของสมาชิกโรงเรียนที่ดี62
ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้รวบรวมความคิดของนักการศึกษาหลายท่านที่ให้
ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนในแง่มุมต่างๆ ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการทางานของครูและขวัญของสมาชิกโรงเรียนที่ดี63
แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) ให้ความหมายในมุมมองของนักสังคมศาสตร์ว่า
หมายถึง ความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ คือ 1. ระบบย่อยเกี่ยวกับการผลิต 2. ระบบย่อยที่ทา
หน้ าที่ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น 3. ระบบย่อยที่ ผ ดุงการทางาน 4. ระบบย่อ ยส าหรับ การปรับ ปรุง และ
5. ระบบย่อยของการบริหาร โดยความสัมพันธ์ของระบบย่อยเหล่านี้จะนามาซึ่ งความสาเร็จตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดของการกระทาร่วมกัน64
เอดการ์ เอช ชายน์ (Edgar H. Schein) นิยามความหมายประสิทธิผลว่า หมายถึง สมรรถนะของ
องค์กรในการอยู่รอด (survive) ปรับตัว (adaption) ธารงรักษาสภาพ (maintain) และเจริญเติบโต
(growth) ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีหน้าที่ใดที่ต้องกระทาให้ลุล่วง65
สเตียร์ (Strees) อธิบายความหมายของประสิทธิผลขององค์กร คือ ความสามารถขององค์กร
ในการได้มาและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดและมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ตามเป้าหมาย66
อาจีริส (Argyris) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึงสภาวะที่องค์กรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตมากขึ้นในขณะที่ปัจจัยการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงที่67
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ออสติน และเรย์โนลด์ (Austin and Reynolds) กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง
ลักษณะที่แสดงถึงความสาเร็จ ได้แก่ การจัดการอาคารสถานที่ ภาวะผู้นา ความมีเสถียรภาพของบุคลากร
การจัดระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชน์
สูงสุด ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง การ
วางแผนร่วมกัน ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมาย และความคาดหวังร่วมกันที่ชัดเจน และ
ความมีระเบียบวินัย68
เดสเลอร์ (Dessler) ได้ให้ ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่มเติมว่า หมายถึง
ความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ
ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนเพื่อรวมพลังให้เป็นเอกภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจของโรงเรียน69
ฮอย และเพอร์กูสัน (Hoy and Ferguson) ได้ให้แนวคิดในการพิจารณาว่าโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลอาจพิจารณาจากการที่ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2. มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายใน
และภายนอก 4. สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ครู อาจารย์ได้70
มอทท์ (Mott) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 4 ประการ
คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติ
ทางบวก ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการโรงเรียนสูง หมายถึง ปริมาณและ
คุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สร้างความเชื่อมั่นสูง โดยวัดความนิยมจากชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียน ประการหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเข้าเรียนมีปริมาณมาก และคุณภาพ
การเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์สูง โดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถใน
68
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การศึกษาต่อในสถาบันศึกษาชั้นสูงได้เป็นจานวนมาก นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการดีเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่ างๆ สูง นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะเจตคติค่านิยม และคุณธรรมต่าง ๆ ที่พึงปรารถนาให้
เพียงพอต่อการดารงชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น เป็นลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่สังคมมีความคาดหวัง และมีความต้องการอย่างมาก
2. ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก หมายถึง มีความเห็นท่าที ความรู้สึกหรือ
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในทางที่ ดี ง าม สมเหตุ ส มผล และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คม
การศึกษาสร้างความเจริญให้บุคคลใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาส่วน
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับวัย ด้านสติปัญญา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและมี
ความคิดสร้ างสรรค์ ด้านสั งคมสามารถนาความรู้ความสามารถและทักษะอัน จาเป็นไปใช้ในการ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข และด้านจิตใจรู้จักเหตุผลมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสม
และดีงาม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน การที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลนั้น ปัจจัยที่
ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาภายในโรงเรี ย น เพราะในโรงเรี ย น
ประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม หลายฝ่ายมาทางานร่วมกัน ความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะบุคคล
แต่ละบุคคลมีความเป็นอัตตาของแต่ละคนแตกต่างกัน มีความคิดค่านิยมความต้องการ และเป้าหมาย
ต่างกัน ซึ่งแท้จริงแล้วความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดี ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ผู้บริหารโรงเรียนต้อง
บริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะมีผลต่อการพัฒนางาน เพราะถ้ามีความขัดแย้ง มาก
เกินไป จะทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ขาดความร่วมมือในการทางาน ทาลายความสมานฉันท์สร้าง
ความเป็นศัตรูและนาไปสู่การลดประสิทธิภาพในการทางาน และการออกจากงานได้ ซึ่งย่อมมีผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาการบริหาร
โรงเรียนต้องคานึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ผู้บริหารและครูจะต้องมีบทบาทสาคัญต่อการปรับตัวอย่างไม่
หยุดนิ่ง ต้องพยายามปรับปรุงองค์การ รูปแบบการบริหารงานและการดาเนินงานต่าง ๆ ให้มีความ
คล่ องตัว ต่อการปฏิบั ติงาน ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ ที่เกี่ ยวข้อง ต้องเป็น
นักพัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนมีความรู้
เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น ต้องมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูต้อง
สร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทั้งเนื้ อหาวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม เพราะ
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วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นวิธีการที่ติดตัว สามารถนาไปปรับปรุงใช้ในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม71
จากความหมายข้างต้นเกี่ยวกับความหมายประสิทธิผลสรุปได้ว่ า ประสิทธิผล หมายถึง การ
บรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ต ามเป้ าหมายหรื อวัต ถุประสงค์ที่ว างไว้ ซึ่ งรวมถึ งความสามารถในการปรั บตั ว
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการ
พัฒนาทัศนคติทางบวก ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน
ความสาคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสาคัญมาก เนื่องจากประสิทธิผลของสถานศึกษาคือการ
ดาเนิ น งานให้ ส าเร็ จ บรรลุ เป้ าหมายที่ ว างไว้ ความส าคั ญของประสิ ทธิ ผ ลของสถานศึ กษามี ผู้ ใ ห้
ความหมายไว้ดังนี้
ภารดี อนันต์นาวี ได้กล่าวถึงความสาคัญของประสิทธิผล ว่าเป็นการช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์
การจัดตั้งองค์การ เพราะการจัดตั้งองค์การนั้นย่อมมีการกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ
อย่างชัดเจน เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การ เพราะการดาเนินงานในแต่กิจกรรม
ย่อมต้องมีการวางแผนงาน กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อานาจหน้าที่การ
บริหารการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อประเมินผลแล้วนามาเปรียบเทียบผลงานที่
ดาเนินงานได้ตามแผนงานกับวัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ความคาดหวังขององค์การ แสดงว่าองค์การมีประสิทธิผล ซึ่งประสิทธิผลขององค์การแบ่งได้ 2 ระดับ คือ
1) ประสิทธิผลระดับบุคคล เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติกิจกรรม
ใด ๆ แล้วประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ทาให้เกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นมี
ลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความคุ้มค่า ความเหมาะสม ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของ
องค์การ สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพระดับองค์การ คือ การเน้นไปที่
ผลรวมขององค์การที่มีประสิทธิผลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว ได้แก่ การผลิต ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ
การปรับเปลี่ยน และการพัฒนา72
จันทรานี สงวนนาม กล่ าวว่าความสาคัญของประสิทธิผล ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูล
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษาที่มีป ระสิทธิผ ลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่มีประสิ ทธิภ าพ ถือว่า
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ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (ชลบุรี:
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ประสิ ทธิผ ลนั้น เป็น องค์ป ระกอบของความส าเร็จแต่เป็นสิ่ งที่ไม่คงที่เสมอไป หากไม่มีการพัฒ นา
รวมถึงประสิทธิผลนั้นเป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของสถานศึกษาอีกด้วย73
จากความสาคัญของประสิทธิผลต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น สรุปว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา
ช่ ว ยตรวจสอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก าร เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ ของ
สถานศึกษา และประสิทธิผลนั้นเป็นองค์ประกอบของความสาเร็จแต่เป็นสิ่งที่ไม่คงที่เสมอไป หากไม่มี
การพัฒนา รวมถึงประสิทธิผลนั้นเป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของสถานศึกษาด้วย
แนวคิดการวัดประสิทธิผลขององค์การ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร เป็ น การตั ด สิ น ใจขั้ น สุ ด ท้ า ยว่ า การบริ ห ารองค์ ก ารประสบ
ความสาเร็จหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ประสิทธิผลองค์การที่ดีที่สุดเป็นการทาให้เป้าหมายขององค์การใน
สถานการณ์ใดๆ มีความเป็นไปได้ ไม่ว่าองค์การนั้นจะขนาดใดก็ตาม ล้วนต้องการความเจริญก้าวหน้า
ความอยู่รอด การปรับตัว ไม่ต้องการความขัดแย้งในการทางาน ดังนั้นจึงจาเป็นบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม
ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จ ากหนั ง สื อ และงานวิ จั ย รวมถึ ง
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จึงกาหนดขอบเขตเพื่อศึกษาประสิ ทธิผ ลของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตามแนวคิดของฮอย และมิสเกล
(Hoy and Miskel) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ซึ่งได้ผสมผสานแนวคิดมาเป็นเกณฑ์หลายอย่างในการ
พิจารณาประสิทธิผลองค์การที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptation) ให้เข้ากับนวัตกรรม ความเจริญเติบโต และการพัฒนา 2) ความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Goal Attainment) ตามเป้าหมาย ความสาเร็จ
ความมี คุ ณ ภาพในการได้ รั บ ความรู้ ที่ ยั่ ง ยื น และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3) ความสามารถในการ
ผสมผสาน (Integration) ระหว่างความพึงพอใจ บรรยากาศ และการติดต่อสื่อสาร 4) ความสามารถ
ในการพัฒนาศักยภาพ (Latency) ให้มีความจงรักภักดีกับโรงเรียน และการสร้างชื่อเสียง
1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptation) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนที่ร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินงานทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อให้
โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันกับนวัตกรรม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณา
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จากการยอมรับของครูต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการบริหาร และการเรียนการสอน การ
พัฒนาตนเอง ความกระตือรือร้นของครู
2. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Goal Attainment)
หมายถึง ความสาเร็จ และความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีความสาเร็จมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น มีคุณภาพ การได้รับความรู้ที่ยั่งยืน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนจนผลการเรียนของ
นักเรียนดีขนึ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสามารถในการผสมผสาน (Integration) หมายถึง การปรับเปลี่ยน และพัฒนา
โรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นการที่ผู้บริหาร และครูสามารถดาเนินการสอน และทางาน
บริหารงานจนนักเรียนมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี รู้ จักพัฒนาตนเอง
เป็นที่พอใจของผู้ปกครอง
4. ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Latency) หมายถึง ครูแต่ละคนมีความจงรักภักดีกับ
โรงเรียน และการสร้างชื่อเสียง ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน74
และมีนั กวิช าการของประเทศไทยที่ให้ แนวคิดในการวัดความมีประสิ ทธิผ ลขององค์ก าร
(Organization Effectiveness หรือ OE) คือ วรนารถ แสงมณี สรุปให้เป็นแนวทางในการวัด
ประสิทธิผลขององค์การได้หลายวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. วิธีการเข้าถึงเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย (The Goal Approach) คือการพิจารณาผลสาเร็จ
สุดท้ายที่องค์การได้รับเป็นหลัก
2. วิธีการวัดเชิงระบบหรือกระบวนการ (The System Approach) เป็นวิธีการที่พิจารณาทั้ง
ระบบหรือครอบคลุมประบวนการในการดาเนินงานทั้งหมด ซึ่งวิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก
กับแนวคิดอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือวิธีการเข้าถึงเพื่อได้มาซึ่งทรัพยากรที่จาเป็น (The Resource-based
approach) ที่ประเมินประสิทธิผลองค์การโดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์การในการจัดหาและ
ได้รับทรัพยากรและประเมินตรวจสอบว่าการใช้ทรัพยากรจนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
3. วิธีการพิจารณาส่ ว นประกอบหลั กเชิงกลยุทธ์ (The Strategic Constituencies
Approach) ซึ่งให้ ความส าคัญเน้นเฉพาะส่ ว นประกอบหลั กในสภาพแวดล้ อมที่องค์การได้รั บ
ผลกระทบชัดเจน และองค์การจะต้องสนองตอบอย่างเหมาะสมเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต
ต่อไปให้ได้
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4. การใช้วิธีการแข่งขันเชิงคุณค่า(The Competing Value Approach) ซึ่งเป็นการวัดโดย
ใช้ห ลายปั จ จั ยเข้ามาเกี่ย วข้อง ซึ่งบุคคลที่ทาการวัดอาจมีมุมมองของการให้ คุณค่าปัจจัยที่ใช้วัด
ประสิทธิผลแตกต่างกันไป75
พิทยา บวรวัฒนา ที่ได้เสนอแนวทางการวัดประสิทธิผลไว้ 4 รูปแบบดังนี้
1. ขวัญและความสามัคคี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
2. ความยืดหยุ่นแบละความพร้อมในการเจริญเติบโตขององค์การ
3. การวางแผนและการกาหนดเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น
4. ระบบข้อมูลข่าวสารและการติดต่อ เป็นการสร้างเสถียรภาพและการควบคุม76
สเตียรส์ (Steers) ได้นาเสนอปัจจัยที่เป็นตัวแปรเพื่อกาหนดความมีประสิทธิผลขององค์การ
ไว้ 4 ประการ ซึ่งสเตียรส์ ได้กล่าวไว้ว่า หากองค์การใดสามารถกาหนดตัวแปรหรือปัจจัยเหล่านี้ได้
สาเร็จองค์การนั้นจะมีประสิทธิผลในการดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าวนั้นคือ
1. ลักษณะขององค์การ(Organization Characteristics) ซึ่งประกอบด้วย
1.1 โครงสร้างขององค์การ
1.2 บทบาทของเทคโนโลยี
2. ลักษณะของสภาพแวดล้อม(Environment Characteristics) ประกอบด้วย
2.1 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
2.2 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
3. ลักษณะของบุคลากร(Employee Characteristics) ประกอบด้วย
3.1 ความผูกพันต่อองค์การ
3.2 การปฏิบัติงาน
4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน(Policies and Practices) ประกอบด้วย
4.1 การกาหนดเป้าหมาย
4.2 การจัดหาและการใช้ทรัพยากร
4.3 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
4.4 กระบวนการในการติดต่อสื่อสาร
4.5 ภาวะผู้นาและการตัดสินใจ
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วรนารถ แสงมณี, องค์การ: ทฤษฎี การออกแบบ และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.), 9-22.
76
พิทยา บวรพัฒนา, ทฤษฎีองค์การสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการ
พิมพ์, 2541), 193.
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4.6 การปรับตัวขององค์การและการริเริ่มสิ่งใหม่77
เอ็ดมอนด์ (Edmonds) ได้นาเสนอแนวคิดที่นาไปสู่ความเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นต้อง
ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการดังนี้
1. ภาวะผู้นาที่แข็งแกร่งของผู้บริหาร
2. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านทักษะพื้นฐาน
3. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สะอาดเรียบร้อยและมีมาตรการในความปลอดภัย
4. ความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียนในระดับสูง
5. การเฝ้าติดตามประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง78
คอลเวล และสปิงคส์ (Caldwell and Spinks) ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการ
บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผล พบว่ามีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ คือ
1. เน้นการเรียนการสอน
2. ความสามารถในการรับการตรวจสอบได้
3. การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
4. การมีแผนงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารและครู79
คลิกแมน กอร์ดอน และโรส กอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Grodon) ได้
น าเสนอเพิ่ ม เติ ม ว่ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของโรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลหรื อ เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
บริหารงานแล้วโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จต้องมีลักษณะ 12 ประการดังต่อไปนี้
1. ภาวการณ์นาของผู้บริหารที่หลากหลาย และภาวะผู้นาของครู
2. ความตระหนักเรื่องสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมภายในโรงเรียน
3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ได้รับการสนับสนุนเรื่องเวลาเรียน การจัดกิจกรรม งานด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม
จริยธรรมจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
77

Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View
(SantaMonica, California: Good Year Publishing Company, Inc, 1977), 59.
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Robert R. Edmonds, Effective Schools for the Urban Poor, Educational
Leadership (n.p.: n.p., 1979), 37.
79
Brian J. Caldwell and Jim M. Spinks, The Self-Managing School (London:
Taylor and Francis, Printers, Ltd, 1990), 5-12.
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7. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี
9. ครูมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
10. มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อมูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน
11. มีความกลมเกลียวสามัคคีกันในการพัฒนาโรงเรียน
12. มีการใช้แนวทางอย่างหลากหลายวิธีในการพัฒนาโรงเรียน80
จากความหมายดังที่กล่าวข้างต้น พบว่า การที่จะนาโรงเรียนให้มีประสิทธิผลนั้น คือ ต้องมี
ภาวะผู้นาที่แข็งแกร่งของผู้บริห าร ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านทักษะพื้นฐานสภาพแวดล้อมของ
โรงเรี ย นที่ส ะอาดเรี ย บร้ อยและมีม าตรการในความปลอดภัย การมี แ ผนงานเพื่ อ พัฒ นาวิ ช าชี พ
ผู้บริหารและครู ความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ร่วมกันพัฒนา ทันกับนวัตกรรม
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป บริหารงานจนนักเรียนมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี รู้จักพัฒนาตนเอง อีกทั้งครูมีความรักโรงเรียนพัฒนา และสร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ความเป็นมา
จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายใน
สั ง คมไทย โดยปรากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั กราช 2540 ซึ่งเป็ นที่ มาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รั บ กากรศึก ษาขั้น พื้ น ฐานเป็น พิเ ศษแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2559) และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558 – 2563) ซึ่งได้ให้
80

Carl D. Glickman and others, Supervision and Instructional Leadership a
Developmental Approach (U.S.A: allyn and bacon, 2001), 49.
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ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีดังต่อไปนี้
(1) จัดทา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา
(12) ปฏิบัติหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย81
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เอกสารลาดับที่ 1/2559 (กลุ่มนโยบายและแผน), 1.
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วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นไทย และดารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐาน ยกระดับสู่ความ
เป็นสากล และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานได้ตามเป้าหมาย สู่ความเป็นสากลและมี
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุณภาพการมัธยมศึกษาสู่สากล
3. สถานศึ กษาในสั งกั ดสามารถพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนทุ กคนให้ ได้ รั บโอกาสทางการศึ กษา
มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ให้มี
ผลสั มฤทธิ์ ในการเรี ย นรู้ ตามหลั กสู ตร มี ความรู้ ความสามารถในการพั ฒ นาตนเองเพื่ อศึ กษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษา และมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
5. สถานศึกษาในสังกัดมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
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ค่านิยมขององค์กร
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ ทางานเป็นทีม

กลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้กาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แนวทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
1. ยึดปรัชญา “การศึกษาคือชีวิต”
2. บริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. คุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนและพลโลก
4. ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทุกระดับ ทุกคน
5. จัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานเดียวกัน
6. เน้นการกระจายอานาจและการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย
7. ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ดาเนินการในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้น
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มต่างๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 และสถานศึกษา ในสังกัดดาเนินการขับเคลื่อน
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สภาพภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั้งอยู่เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้า
เมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จานวน 29 โรง และโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 25 โรง รวม 54 โรง
1) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 11 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอบาง
คล้า อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางปะกง อาเภอบ้ านโพธิ์ อาเภอพนมสารคาม อาเภอราชสาส์น
อาเภอสนามชัยเขต อาเภอแปลงยาว อาเภอท่าตะเกียบ อาเภอคลองเขื่อน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จานวน 29 โรง
2) จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ อาเภอบางบ่อ
อาเภอบางพลี อาเภอพระประแดง อาเภอพระสมุทรเจดีย์ อาเภอบางเสาธง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด จานวน 25 โรง82
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
หลักชัย วงษ์หมอก ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังอานาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่าการใช้
พลังอานาจของผู้บริหารในโรงเรียนที่เปิดทาการสอนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การใช้พลังอานาจ
บังคับลงโทษอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ มีการใช้พลังอานาจอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ พลังอานาจตามกฎหมาย พลังอานาจพึ่งพา และพลังอานาจข่าวสาร
ข้อมูล83
วัฒนา จันทรโคตร์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการใช้พลังอานาจของผู้บริหารและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีความคิดเห็นต่อ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เอกสารลาดับที่ 1/2559 (กลุ่มนโยบายและแผน), 3-4.
83
หลักชัย วงษ์หมอก, "การใช้พลังอานาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2" (ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2550), 143.
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การใช้พลังอานาจของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 7 ด้าน คือ พลังอานาจให้รางวัล พลังอานาจบังคับลงโทษ พลังอานาจ
อ้างอิ ง พลั งอ านาจความเชี่ ยวชาญ พลั งอ านาจสารสนเทศ พลั งอ านาจพึ่งพา และพลั งอ านาจตาม
กฎหมาย84
ศิรินรัตน์ ปัญญาวงศ์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1-7 พบว่า 1) การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนตามความเห็นของข้าราชการครูโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้บริหารโรงเรียนใช้อานาจอ้างอิงมากที่สุด 2) การใช้
อานาจของผู้บริหารโรงเรียนตามตามความคิดเห็นของข้าราชการครูจาแนกตามประเภทประสบการณ์การ
ทางาน พบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน 3) การใช้อานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จาแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านอานาจการให้
รางวัล ไม่แตกต่างกัน แต่การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนด้านอานาจบังคับ อานาจตามกฎหมาย อานาจ
อ้างอิง อานาจเชี่ยวชาญและอานาจโดยรวมแตกต่างกันโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดกลางมีการใช้อานาจมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ 4) การใช้อานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0185
อวยชัย จาตุรพันธ์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการใช้อานาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า การใช้อานาจของผู้บริหาร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ อานาจการให้รางวัล อานาจบังคับ อานาจกฎหมาย อานาจอ้างอิง และอานาจความ
เชี่ยวชาญ ตามลาดับ 2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียง
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วัฒนา จันทรโคตร์, "การใช้พลังอานาจของผู้บริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 " (ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2551), 125.
85
ศิรินรัตน์ ปัญญาวงศ์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 1-7" ( วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภันครราช
สีมา, 2552), 113 -114.
.
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จากมากไปน้อย ได้แก่ การมีโอกาสในการทางาน การมีขวัญสูง การผนึกกาลัง การปรับปรุงสถานศึกษา
ความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ ความเอื้ออาทรต่อกัน และความเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ตามลาดับ 3. การใช้อานาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครโดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่
คล้อยตามกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาครทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงทุกคู่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .0186
วราภรณ์ พรหมรัตน์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการใช้อานาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบการใช้อานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามเพศ และ
ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และการใช้อานาจของ
ผู้บ ริห ารมีความสัมพัน ธ์กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโ รงเรียนมัธ ยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0187
ทับทิม เอี่ยมแสง ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) การใช้ อ านาจของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ์เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยการใช้ อานาจตาม
กฎหมายอยู่ในอันดับสูงสุดรองลงมาคือการใช้อานาจจากความเชี่ยวชาญและการใช้อานาจจากการอ้างอิง
การใช้ อ านาจการให้ รางวั ลและการใช้ อ านาจการบั งคั บตามล าดั บ 2) การบริ หารงานวิ ชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากโดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในอันดับสูงสุดรองลงมาคือการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามลาดับ 3) การใช้อานาจของผู้บริหาร
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อวยชัย จาตุรพันธ์, "การใช้อานาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร " (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 73-74.
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วราภรณ์ พรหมรัตน์, "การใช้อานาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครู โ รงเรีย นมั ธ ยมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3" (งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), ง.
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สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาคือการใช้อานาจจากความเชี่ยวชาญการใช้
อ านาจตามกฎหมายการใช้ อ านาจการให้ ร างวั ล และการใช้ อ านาจการบั ง คั บ โดยมี สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.695 ประสิทธิภาพในการทานายร้อยละ 48.30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.0588
จันทรา ศรีโกศะบาล ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้นาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเพทมหานคร โดยผสมผสานตามแนวคิดของนักวิชาการ
หลายๆ ท่าน อาทิ ฮอลท์และไฮน์ (Holt & Hind) สเตียร์ (Strees) และฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel)
พบว่า ประสิทธิผลโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องครูใหญ่เปิดโอกาสให้มีการ
จัดการหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ มีการรับแนวคิดวิธีการใหม่ในการจัดการศึกษา
มาใช้ในการจัดการศึกษา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เด็กนักเรียน ครูใหญ่ปฏิบัติตามแผน
ของโรงเรียนและสนองความต้องการของชุมชน และน้อยที่สุดคือ ครูใหญ่มีความสามารถในการแก้ปัญหาใน
การบริหารงานได้ดีตามลาดับ89
ประไพ อุดมผล ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยการปฏิบัติงานของผู้บริหารศึกษา
เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารในมาตรฐานวิชาชีพของสานักงานเลขาธิการครุสภา มี 12
ประการ ประกอบด้วย ปฏิบั ติกิ จกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชี พการบริ หารการศึ กษา
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาบุคลากร ผู้ เรียน และชุมชน มุ่ง
พัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ พัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้
เกิดผลจริง พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ ปฏิบัติงานของ
องค์ การโดยเน้ นผลถาวร รายงานผลการพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาได้อย่ างเป็ นระบบ ปฏิบัติ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พั ฒนา เป็ นผู้ น าและสร้ างผู้ น า สร้ างโอกาสในการพั ฒนาได้ ทุ กสถานการณ์ ส่ วนแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้แนวคิดของฮอย และมิสเกล มี 5 ประการ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน การขาดงาน การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน และ
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ทับทิม เอี่ยมแสง, "การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขั นธ์เขต 1" (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554), 99-100.
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จันทรา ศรีโกศะบาล, "พฤติกรรมผู้นาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับ
ก่อนประถมศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร" (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, 2554), 66-73.
.
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คุณภาพโดยทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า 1) การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพกรบริหารการศึกษา ซึ่งเท่ากับด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากรผู้เรียนและชุมชน ด้านร่วมมือกับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ เต็มศักยภาพ
ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ด้านสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ ด้านเป็น
ผู้นาและสร้างผู้นา ด้านพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับด้าน
ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร ด้านพัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
และด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ตามลาดับ 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านการลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ด้านการขาดงาน ด้านคุณภาพโดยทั่วไป ด้านความพึง
พอใจในการทางาน และด้านผลสัมฤทธิ์ ตามลาดับ 3) การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.590
ไพรินทร์ สุขโข ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ใน
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยสมรรถนะของผู้บริหารใช้แนวคิดของมัมฟอร์ดและคณะ ซึ่งได้กาหนด
องค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ประการ คือ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินทางสังคม และความรู้
ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล ซึ่งได้จาแนกไว้ 5 ประการ คือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน การขาดงาน การลดการลดอัตราการออกกลางคันของ
นักเรียน และคุณภาพโดยทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหาร ในสังกัดกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินทางสังคม และความรู้
ตามลาดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ การลด
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ประไพ อุดมผล, "การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.
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อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคันคุณภาพโดยทั่วไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการทางาน และ
ผลสัมฤทธิ์ตามลาดับ 3) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านทักษะการตัดสินทางสังคม ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ ด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านความพึงพอใจในการ
ทางาน ด้านการขาดงาน และด้านคุณภาพโดยทั่วไป สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ ด้านความพึงพอใจในการทางาน ด้านการขาด
งาน ด้านการลดอัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน และด้านคุณภาพโดยทั่วไป ส่วนสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านทักษะการแก้ไขปัญหา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน91
มุทิตา เครือวัลย์ ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการ
ครูกับประสิทธิผล โรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาระยอง เขต 2 โดยคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานอาศั ย ทฤษฎี ข องวอลตั น (Walton)
ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานบูรณาการ
สังคม ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และการปฏิบัติงาน
ภายในสังคม ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีของมอท (Mott)ประกอบด้วย 4
ด้าน คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก ความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและความสามารถแก้ปัญหา
ภายในโรงเรี ย น ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของข้ า ราชการครู ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา เครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ปฏิบัติงานภายในสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ด้านบูรณาการสังคม ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมตามล าดับ 2) ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนประถมศึกษา เครือข่ายแกลงบูรพา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจาก
คะแนนเฉลี่ยมากไปหาคะแนนเฉลี่ยน้อย ดังนี้ คือ ด้านความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
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ไพรินทร์ สุขโข, "สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.

57
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นสูง และด้านความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 3) คุ ณภาพชีวิตการ
ทางานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 โดนรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน
เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากไปน้อย ดังนี้ ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงานภายในสังคม ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน ด้านบูรณาการสังคม
และด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการ และอยู่ในระดับน้อย 1
ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม92
ศุภกร อินทร์คล้า ศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยทักษะภาวะผู้นาใช้ตามแนวคิดของ ดูบริน 5 ประการ ประกอบด้วย
มี ความรู้ ร วบยอดและพฤติ กรรมชี้ น า มี ความรู้ จั กการเห็ นตั ว อย่ างบทบาทภาวะผู้ น าของคนอื่ น
หาประสบการณ์จากการฝึกฝน การได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์หรือสมรรถนะจากที่อื่นๆ และการนาไป
ปฏิบัติจริง ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล 4 ประการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถ
ในการผสมผสาน และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การนาไปปฏิบัติจริง ผู้มี
กรอบความรู้และมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความเป็นผู้นา มีความรู้จากการเห็นตัวอย่างบทบาทภาวะผู้นาของคน
อื่นหาประสบการณ์จากการฝึกฝน การได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์หรือสมรรถนะจากที่อื่นๆ ตามลาดับ
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่ า อยู่ ในระดั บมากทุ กด้ าน โดยเรี ยงล าดั บจากมากไปหาน้ อย ได้ ดั งนี้
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการผสมผสาน และ
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3) ทักษะภาวะผู้นาของผู้บริหารกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาล กลุ่ ม การศึ กษาท้ อ งถิ่ น 1 มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น อย่ า งมี
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มุทิตา เครือวัลย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู กับ
ประสิ ท ธิ ผ ล โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา เครื อ ข่ า ยแกลงบู ร พา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2" (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), ง.

58
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ที่คล้อยตามกัน93
อานวยพร สอิ้ง ทอง ได้ ศึก ษาเรื่ องคุณ ภาพชี วิต ของผู้ บริ ห ารที่ ส่ ง ผลต่อ ประสิ ทธิ ผ ลของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยคุณภาพชีวิต
ของผู้บริหาร ใช้ตามแนวคิดขององค์การยูเนสโก 5 ประการ ประกอบด้วย ด้านสภาพทั่วไปของชีวิต
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความเป็นมนุษย์ และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา
ใช้ตามแนวคิดของลูเนนเบิร์กและออสเตน 7 ประการ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีบรรยากาศของความคาดหวัง
ที่ สู ง ทุ่ ม เทเวลาในการท างาน มี ก ารตรวจสอบความก้ า วหน้ า ของนั ก เรี ย นอย่ า งสม่ าเสมอ มี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ผู้ ป กครอง ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ บ ริ ห ารในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดแยก
พิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกันคือ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ คุณภาพชีวิตด้านสังคม คุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์ คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นเศรษฐกิ จ ส่ ว นคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสภาพทั่ ว ไปของชี วิ ต อยู่ ใ นระดั บ มาก
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกพิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจนด้านทุ่มเท
เวลาในการทางาน ด้านการมีภาวะผู้นาทางวิชาการ ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง ด้าน
บรรยากาศของความคาดหวังที่ สู ง ด้ านสภาพแวดล้ อมเป็นระเบียบและปลอดภัย และด้ านการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ 3) คุณภาพชีวิตของผู้บริหาร ด้านสภาพทั่วไป
ของชีวิต คุณภาพชีวิตด้านสังคม คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .0194
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ศุภกร อินทร์คล้า, "ทักษะภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง.
94
อานวยพร สอิ้งทอง, "คุณภาพชีวิตของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง.

59
ศิริลักษณ์ แซ่โค้ว ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษากลุ่มศรีราชา 5 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยการใช้
อานาจใช้ทฤษฎีของเฟรนซ์และราเวน (French and Raven) 7 ประการประกอบด้วย อานาจการให้
รางวัล อานาจการบังคับ อานาจตามกฎหมาย อานาจการอ้างอิงอานาจจากความเชี่ยวชาญ อานาจจาก
ข่าวสารข้อมูล และอานาจการพึ่งพา ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้แนวคิดของมอทท์ (Mott) 4
ประการ ประกอบด้วย ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถใน
การพั ฒ นาทั ศ นคติ ท างบวกของนั ก เรี ย นความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นา และ
ความสามารถในการแก้ปัญ หาภายในสถานศึกษาสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) การใช้อานาจ
ของผู้บริหาร กลุ่มศรีราชา 5 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อยสามอันดับ
แรก ได้แก่ อานาจข่าวสารข้อมูล อานาจพึ่งพา และอานาจจากความเชี่ยวชาญ ตามลาดับ 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 5 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามอันดับแรก
ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา และด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษากลุ่มศรีราชา 5
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0595
วรเวทย์ แป้นนอก ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อานาจกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อจาแนกตามประสบการณ์การ
ดารงตาแหน่ ง พบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา และการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้อานาจกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
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ศิริลักษณ์ แซ่โค้ว, "ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษากลุ่มศรีราชา 5 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3" (งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), ง.
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0596
งานวิจัยต่างประเทศ
ดั๊กเวริธท์ (Duckworth) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับการใช้อานาจ
พื้นฐานของผู้บริหาร ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้นากับการใช้อานาจของผู้นาที่ใช้เป็นประจาใช้แนวคิดของ
เฮอร์เซย์ บลันชาร์ด และจอห์นสัน (Hersey, Blanchard & Johnson) เบนซิงเกอร์ (Benzinger)
โดยใช้แบบวิเคราะห์ข้อมูลที่แก้ไขของเฮอร์เซย์ การใช้อานาจของตัวเอง และการเข้าใจการใช้อานาจ
ของผู้มีส่วนร่วม พบว่า ในการใช้อานาจพื้นฐานทั้ง 7 แหล่งอานาจ มีความสอดคล้องกับหลักการ
ทฤษฎีของอากีรีส (Argyris) เช่น ความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน ผู้นาอาจจะอยู่ในอันตรายหากใช้อานาจ
ในทางที่ผิด หรือการไม่ใช้อานาจพื้นฐานทั้งหลายอย่างเต็มศักยภาพ ในสถานการณ์อันใดอันหนึ่ ง
จาเป็นสาหรับผู้นาที่จะเรียนรู้เพื่อสังเกตพื้นฐานอานาจทั้งหลายให้ดีขึ้น แล้วพัฒนาความชานาญใน
การใช้อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ และนาไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานบริหาร97
โมฮัน (Mohan) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของประสิทธิผลโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประเทศมาเลเซีย เนื่องมาจากปรัชญาการศึกษาแห่งชาติในปีค.ศ.2000 ทาให้เกิดการพัฒนาด้าน
การศึกษาอย่างรวดเร็ว กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย คือ ผู้บริห าร และครู เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสารวจ
ความคิ ด เห็ น โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ผลการวิ จั ย พบว่ า คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก ที่ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีในโรงเรียนมี 5 ประการสาคัญ 1) ผู้บริหารต้องมีความเข้มแข็ง มี
จุดมุ่งหมายชัดเจน 2) การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 3) การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและครู
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วรเวทย์ แป้นนอก, "ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
" (ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558), 1.
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Participants of the Center for Leadership Training Program and 360-Degree Feedback
Evaluationsfrom Colleagues.Dissertation Abstracts International" (2008), 10.
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4) ความเข้มงวดระหว่างผู้บริหารและครู 5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียน98
สเตฟาโน่ (Stefano) แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ทาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโรงเรียน
บทบาทการนาของครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน Santa Fe Province ประเทศอาเจนติน่า
พบว่า พฤติกรรมในการให้ความช่ว ยเหลื อของครูใหญ่ที่พบบ่อยที่สุ ด ในความมีประสิ ทธิผ ลของ
โรงเรียน คือ การจัดแบ่งสถานที่อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงภาวะผู้นาทางการบริหาร
การแบ่งอย่างเป็นสัดส่วนนี้ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการมีระเบียบวินัย การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน รูปแบบภาวะผู้นาของครูใหญ่ และการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย99
ฟาร์ฮาท (Farhat) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสารวจความคิดเห็น
ของคุณครู นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ 1) ปัจจัยที่กาหนดประสิทธิผลของโรงเรียน 2) คุณครูและผู้บริหารมี
ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงเรียน 3) ตัวแปรที่สามารถนามาปรับปรุงโรงเรียนคืออะไร
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 ประการ คือ สภาพแวดล้อมโรงเรียน การ
บริหารจัดการ ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพที่เกี่ยวกับโรงเรียน ซึ่งปัจจัยที่ทาให้โรงเรียนบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด คือความเป็นมืออาชีพ ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่ได้ผลดีของการ
บริหารงานนั้นต้องมีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโรงเรียน ส่วนสภาพแวดล้อม เช่น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ห้องเรียน ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทาให้การศึกษามีคุณภาพ
โรงเรียนที่ประสบความสาเร็จผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นาที่ดีและมีคุณลักษณะที่ดีในการบริหารงาน จะเห็นว่า
ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโครงสร้างที่ทาให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลที่ดี
ประกอบด้ วย 4 ปั จจัย ได้แก่ สภาพแวดล้ อมของโรงเรียน ความเป็นมืออาชีพ การบริ หารจัดการ และ
คุณภาพ100
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Gopalaiyer Mohan, "Current Views of the Characteristics of School
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Dissertation, University of Leicester, 2008), iii.
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De Stefano Marcelo, "School Effectiveness: The Role of the Principal in a
Leading Public Secondary School in Santa Fe Province, Accessed July 12, 2008," Available
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สรุปผล
การวิจัยครั้งนี้ จัดทาขึ้นเพื่อการศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดเกี่ยวกับฐานอานาจของเฟรนซ์
และราเวน (French and Raven) ได้เสนอแนวคิดฐานอานาจไว้ 5 ฐาน คือ อานาจการให้รางวัล (reward
power) อานาจการบังคับ (coercive power) อานาจตามกฎหมาย (legitimate power) อานาจอ้างอิง
(referent power) และอานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) ในส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดด้านประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ซึ่ง
ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วยเกณฑ์วัดด้านต่างๆ และครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน
ดังต่อไปนี้ 1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) 2) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง (goal attainment) 3) ความสามารถในการผสมผสาน (integration) 4) ความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพ (latency)

[พิมพ์คาอ้างอิงจากเอกสารหรื อข้อมูลสรุ ปของ
ประเด็นที่น่าสนใจ คุณสามารถวางกล่องข้อความไว้
ที่ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ เครื่ องมือการวาด
7163
เพื่อเปลี่ยนการจัดรู ปแบบของกล่องข้อความคา
อ้างอิงที่ดึงมา]

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การใช้ พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ พลัง อานาจของผู้ บริหารกับประสิ ทธิผล
ของสถานศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้สถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จานวน 48 แห่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)
ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการแทนผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 2 คน 2) ครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 192 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล วิธีดาเนินการวิจัย
ประกอบด้วย ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ การวิจัยในครั้งนี้ ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ข้ างต้น
ผู้วิจัยจึงกาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ เริ่ม
ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สืบค้นจากตาราเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลในการจัดทาโครงร่างงานวิจัยเสนอขอ
ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา แล้ ว น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ
โครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้ น ตอนที่ 2 ด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งเครื่ อ งมื อ โดยมี พื้ น ฐานมาจาก
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทดสอบเครื่องมือหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น แล้ว
นาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไข และนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ
ตลอดจนแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดทารายงานผลการวิจัยเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ ควบคุมวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว นาคาแนะนามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง เพื่อจัดพิมพ์รายงานผลการวิจัยที่สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง
กาหนดรายละเอีย ดต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งประกอบด้ว ย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่ ม
ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non – experimental case study)
ซึ่งนาเสนอเป็นแผนผัง ดังนี้
O

R

R
X
O

X

หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
หมายถึง ข้อมูลได้จากการศึกษา

ประชากร
ประชากรในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
จานวน 54 แห่ง จาแนกเป็น โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 29 โรง และจังหวัดสมุทรปราการ
25 โรง
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จานวน 48 แห่ง ได้มาจากการเปิดตารางประมาณค่าขนาดตัวอย่างของเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan)101 และเลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified
random sampling) จาแนกตามจังหวัด
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการ
แทนผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน และครู จานวน 2 คน จากจานวนสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 48 โรง รวมผู้ให้ข้อมูล 192 คน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล (คน)
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
รวม

ประชากร
(โรง)
29
25
54

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(โรง)
26
22
48

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ครูผู้สอน

รวม
(คน)

52
44
96

52
44
96

104
88
192

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ตั ว แปรพื้ น ฐาน เป็ น ตั ว แปรที่ ใ ห้ รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน และประสบการณ์ใน
ตาแหน่งปัจจุบัน

101

R.V. Krejcie and D.W. Morgan, Determining Sample Size for Research
Activities (Education and psychological Measurement 30 1970), 608.
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2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของเฟรนซ์และราเวน (French and Raven)
2.1 พลังอานาจการให้รางวัล (X1) หมายถึง พลังอานาจของผู้บริหารในการให้สิ่งตอบ
แทนเพื่อเป็นรางวัลแก่บุคคลที่ยอมปฏิบัติตาม ซึ่งอาจเป็นการยกย่องสรรเสริญ การขึ้นเงินเดือน การ
เลื่อนตาแหน่ง
2.2 พลังอานาจการบังคับ (X2) หมายถึง พลังอานาจของผู้บริหารที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอม
ปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือมีการลงโทษสาหรับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ ได้แก่ การไม่ให้ในสิ่ง
ที่อยากได้ หรืออาจใช้การลงโทษในแบบต่างๆ ภายใต้กฎระเบียบ นโยบาย ข้อกาหนดทางกฎหมาย
2.3 พลังอานาจตามกฎหมาย (X3) หมายถึง พลังอานาจอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ตาแหน่ง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.4 พลังอานาจอ้างอิง (X4) หมายถึง พลังอานาจที่เกิดจากคุณลักษณะของตนเอง ประกอบด้วย
คุณงามความดี ความมีบารมี การเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น ทาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชม เป็นที่
ยกย่องได้รับการยอมรับจากสังคม
2.5 พลังอานาจความเชี่ยวชาญ (X5) หมายถึง พลังอานาจที่เกิดจากทักษะความรู้ ความสามารถ
เหนือผู้อื่น ทาให้เกิดการยอมรับว่าผู้นั้นทรงความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในงาน น่าเชื่อถือ น่ารับฟัง
3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel) ซึ่งได้กล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา ว่าประสิทธิผลของโรงเรียน
มี 4 ด้าน คือ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ความสามารถในการผสมผสาน และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ความสามารถในการปรับตัว (Y1) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนที่ร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินงานทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อให้
โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันกับนวัตกรรม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณา
จากการยอมรั บ ของครู ต่ อการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า งๆ ทั้ง การบริ ห าร และการเรี ย นการสอน
การพัฒนาตนเอง ความกระตือรือร้นของครู
3.2 ความสามารถในการผลิ ตนั กเรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง (Y2) หมายถึ ง
ความสาเร็ จและความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีความสาเร็จมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
มีคุณภาพ การได้รับความรู้ที่ยั่งยืน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนจนผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.3 ความสามารถในการผสมผสาน (Y3) หมายถึง การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นการที่ผู้บริหาร และครูสามารถดาเนินการสอนและทางานบริหารงานจน
นักเรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี รู้จักพัฒนาตนเอง เป็นที่พอใจของ
ผู้ปกครอง
3.4 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4) หมายถึง ครูแต่ละคนมีความจงรักภักดี
กับโรงเรียนและการสร้างชื่อเสียง ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น จ านวน 1 ฉบั บ โดยมี
รายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงานในปั จจุ บัน และประสบการณ์ในตาแหน่งปัจจุบัน ซึ่งมีลั กษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้พลังอานาจของผู้บริหาร ตามแนวคิดของเฟรนซ์
และราเวน (French and Raven)
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกั บ ประสิ ทธิ ผ ลของสถานศึ กษา ตามแนวคิ ด ของฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel)
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดลาดับคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 5
ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)102 ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด มีค่าน้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าน้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าน้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าน้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
102

Rensis Likert, New Patterns of Management (Tokyo: McGraw – Hill Book
company, 1961), 73-74.
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ระดับ 5 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าน้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาและสร้างเครื่ องมือที่เป็นแบบสอบถามขึ้น ตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่กาหนด โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถาม แล้วนามาเรียบ
เรียงให้ตรงกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2 นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไข หลังจากนั้นนาเครื่องมือไปให้ผู้เ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบหาความตรงของเนื้อหา
(content validity) โดยเทคนิค IOC (index of item objective congruence) ได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 แล้วนามาปรับปรุงข้อบกพร่องและเรียบเรียงให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนในจังหวัด
ชลบุรี จานวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 32 คน
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach)103 โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α – coefficient) ของครอนบาคเท่ากับ .975
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้สมบูรณ์และนาไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทาหนังสือเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์
จัดทาหนั งสื อเสนอต่อผู้ บริ ห ารสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 6
ในการท าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ผู้ รั ก ษาราชการแทนผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง และส่งคืนทางไปรษณีย์
บางแห่ง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด
เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัด
ระเบียบข้อมูล ลงรหัส หลังจากนั้นนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (frequency: f)
และร้อยละ (percentage: %)
2. การวิเคราะห์ การใช้พลั งอานาจของผู้ บริห ารและประสิ ทธิผลของสถานศึกษา โดยใช้
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation:
S.D.) แล้วนาค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: ̅) เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์
(Best)104 ดังนี้
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหารหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
3. การวิเคราะห์ความสั มพันธ์ระหว่างการใช้พลัง อานาจของผู้ บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product –
moment correlation coefficient : rxy)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้
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ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ 0.00 ถึ ง 0.29 แสดงว่ า การใช้ พ ลั งอ านาจของผู้ บ ริ ห ารกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ 0.30 ถึ ง 0.69 แสดงว่ า การใช้ พ ลั งอ านาจของผู้ บ ริ ห ารกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ 0.70 ถึ ง 1.00 แสดงว่ า การใช้ พ ลั งอ านาจของผู้ บ ริ ห ารกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
สรุปผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
1) การใช้พลั งอานาจของผู้บริหาร 2) ประสิทธิ ผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว
ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จานวน 48 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรื อ
ผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน และครูผู้สอน จานวน 2 คน จานวนทั้งสิ้น 192
คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน และประสบการณ์ใน
การท างาน ตัวแปรต้น เป็ นตั วแปรที่ ศึกษาเกี่ ยวกั บการใช้ พลั งอ านาจแนวคิดของเฟรนซ์และราเวน
(French and Raven) ประกอบด้วย 1) พลังอานาจการให้รางวัล 2) พลังอานาจการบังคับ 3) พลังอานาจ
ตามกฎหมาย 4) พลังอานาจอ้างอิง 5) พลังอานาจความเชี่ยวชาญ ส่วนตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่ศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) 2) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง (goal attainment) 3) ความสามารถในการผสมผสาน (integration) และ4) ความสามารถในการ
พัฒนาศั กยภาพ (latency) สถิติ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูลคือ ความถี่ (frequency: f) ร้อยละ
(percentage: %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product –
moment correlation coefficient: rxy)

[พิมพ์คาอ้างอิงจากเอกสารหรื อข้อมูลสรุ ปของ
ประเด็นที่น่าสนใจ คุณสามารถวางกล่องข้อความไว้
ที่ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ เครื่ องมือ71
การวาด
เพื่อเปลี่ยนการจัดรู ปแบบของกล่องข้อความคา
อ้างอิงที่ดึงมา]

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง “การใช้พลังอานาจกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม
ไปยังโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 48 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล จานวน 4 คน คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน และครู จานวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น จานวน 192 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามนามาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคาบรรยายจาแนกเป็น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง ได้ จ ากการตอบแบบสอบถามของ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 48 โรงเรียน รวม 192 คน แยกพิจารณาตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน และประสบการณ์ในตาแหน่งปัจจุบัน ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหาร
สถานศึกษา
รองผู้ บริ หารสถานศึ กษาหรื อรั กษาราชการแทนรอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม
5. ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
น้อยกว่า 10 ปี
10 – 19 ปี
20 – 29 ปี
30 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

104
88
192

54.17
45.83
100

48
41
44
59
192

25.00
21.35
22.92
30.73
100.00

97
92
3
192

50.52
47.92
1.56
100.00

48

25.00

48

25.00

96
192

50.00
100.00

112
27
28
25
192

58.34
14.06
14.58
13.02
100.00
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จากตารางที่ 7 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน
104 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 และเป็นเพศหญิง จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 และพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีมากที่สุด จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30.73 รองลงมาอายุ
21 – 30 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ลาดับสาม คือ อายุ 41 - 50 ปีจานวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.92 และลาดับสุดท้าย คือ อายุ 31 – 40 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.35 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีมากที่สุด จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 50.52 รองลงมาระดับปริญญาโท จานวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.92 และระดับปริญญาเอก มีน้อยที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 สาหรับตาแหน่ง
หน้าที่ในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนรอง
ผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และครูผู้สอน จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ
50.00 ส่วนประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งปัจจุบัน น้อยกว่า 10 ปี มีมากที่สุด จานวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.34 รองลงมา คือ 20 – 29 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 ลาดับสาม คือ 10 – 19 ปี
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 และลาดับสุดท้ายมีน้อยที่สุด คือ 30 ปีขึ้นไป จานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.02
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6
ในการวิเ คราะห์ ก ารใช้พ ลั ง อานาจของผู้ บริ ห าร สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธ ยมศึกษาเขต 6 เพื่อตอบคาถามของการวิจัยข้อที่ 1 การใช้พลังอานาจของผู้ บริห าร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 อยู่ระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต
(arithmetic mean: ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 192 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 48 โรง แล้วนาไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best) ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวม

การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
1. พลังอานาจการให้รางวัล (X1)
2. พลังอานาจบังคับ (X2)
3. พลังอานาจตามกฎหมาย (X3)
4. พลังอานาจอ้างอิง (X4)
5. พลังอานาจความเชี่ยวชาญ (X5)
รวม (Xtot)

( ̅)

(S.D.)

(n = 48)
ระดับ

4.23
4.07
4.16
4.07
4.03
4.11

0.56
0.69
0.70
0.71
0.69
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.58) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับ
ตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พลังอานาจการให้รางวัล (̅ = 4.23, S.D. = 0.56) พลัง
อานาจตามกฎหมาย (̅ = 4.16, S.D. = 0.70) พลังอานาจบังคับ (̅ = 4.07, S.D. = 0.69) พลังอานาจอ้างอิง
(̅ = 4.07, S.D. = 0.71) และพลังอานาจความเชี่ยวชาญ (̅ = 4.03, S.D. = 0.69) ตามลาดับ
เพื่อตอบคาถามของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: ̅)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) ของการใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นรายข้อ จากตัวแปรต้นที่ศึกษา
จานวน 26 ข้อ ผลการวิเคราะห์ ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 9 – 13
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านการให้รางวัล (X1)
(n=48)
การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านการให้รางวัล (X1)
1. ผู้บริหารยกย่องชมเชยครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
กระทาความดี
2. ผู้บริหารมีการให้รางวัลครู และบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่นประจาปี
3. ผู้ บ ริ ห ารจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารในการทางานแก่ ค รู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เสียสละ และทุ่มเทให้กับงานของ
โรงเรียน
4. ผู้ บริ หารสนับ สนุ นให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
5. ผู้บริหารพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยความเป็นธรรม
รวม

(̅)

(S.D.)

ระดับ

4.24

0.67

มาก

4.18

0.75

มาก

4.20

0.71

มาก

4.34

0.67

มาก

4.19

0.71

มาก

4.23

0.56

มาก

จากตารางที่ 9 พบว่าการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 ด้านพลังอานาจการให้รางวัล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.23) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.56) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (̅ = 4.34, S.D. = 0.67) ผู้บริหารยกย่อง
ชมเชยครู และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทาความดี (̅ = 4.24, S.D. = 0.67) ผู้บริหารจัดให้มี
สวัสดิการในการทางานแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เสียสละ และทุ่มเทให้กับงานของโรงเรียน
(̅ = 4.20, S.D. = 0.71) ผู้บริหารพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของ
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ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยความเป็นธรรม (̅ = 4.19, S.D. = 0.71) และผู้บริหารมีการให้
รางวัลครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจาปี (̅ = 4.18, S.D. = 0.75
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการบังคับ (X2)
(n=48)
การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
(S.D.)
ระดับ
(̅)
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านการบังคับ (X2)
1. ผู้บริหารแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบถึง
4.21
0.77
มาก
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ และบทลงโทษ
เมื่อกระทาความผิด
2. ผู้บริหารดูแล สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการ
4.29
0.71
มาก
ศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
3. ผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาในกรณีที่ครู และ
4.20
0.73
มาก
บุคลากรทางการศึกษากระทาผิดหรือไม่ปฏิบัติตามงานที่
ได้รับมอบหมาย
4. ผู้ บ ริ ห ารลงโทษครู และบุ คลากรทางการศึกษาที่
4.02
0.82
มาก
ประพฤติผิดวินัยโดยการทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาแล้วไม่แก้ไข
5. เมื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ปฏิบัติงานตามที่
3.92
0.85
มาก
ผู้บริหารมอบหมาย ผู้บริหารจะลงโทษตามระเบียบ
และข้อกาหนดตามกฎหมาย
รวม
4.07
0.69
มาก
จากตารางที่ 10 พบว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 พลังอานาจการบังคับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.07) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลมาก (S.D. = 0.69) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรี ยงล าดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ บริห ารดูแล สนับสนุ นให้ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (̅ = 4.29, S.D. = 0.71) ผู้บริหาร
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แจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ และบทลงโทษ
เมื่อกระทาความผิด (̅ = 4.21, S.D. = 0.77) ผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาในกรณีที่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษากระทาผิดหรือไม่ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย (̅ = 4.20, S.D. = 0.73)
ผู้บริหารลงโทษครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติผิดวินัยโดยการทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร เมื่อว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาแล้วไม่แก้ไข (̅ = 4.02, S.D. = 0.82) และเมื่อครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไม่ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ผู้บริหารจะลงโทษตามระเบียบ และ
ข้อกาหนดตามกฎหมาย (̅ = 3.92, S.D. = 0.85)
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านตามกฎหมาย (X3)

การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านตามกฎหมาย (X3)
1. ผู้ บ ริ ห ารใช้ อ านาจตามต าแหน่ ง และหน้ า ที่ ใ นการ
สั่งงานให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม
2. ผู้บริหารคานึงถึงความเหมาะสมในการใช้พลังอานาจ
หน้าที่ของผู้บริหารตามที่กฎหมายกาหนดไว้
3. ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามความเหมาะสมของตาแหน่งหน้าที่
และความรับผิดชอบ
4. ผู้บริหารมีการสั่งงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
สายงานบังคับบัญชา
5. ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

(̅)

(n=48)
(S.D.)
ระดับ

4.16

0.77

มาก

4.16

0.79

มาก

4.08

0.84

มาก

4.13

0.83

มาก

4.25

0.74

มาก

4.16

0.70

มาก
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จากตารางที่ 11 พบว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 พลังอานาจตามกฎหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.16) เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลมาก (S.D. = 0.70) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา (̅ = 4.25, S.D. = 0.74) ผู้บริหารใช้
อานาจตามตาแหน่ง และหน้าที่ในการสั่งงานให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม (̅ =
4.16, S.D. = 0.77) ผู้บริหารคานึงถึงความเหมาะสมในการใช้พลังอานาจหน้าที่ของผู้บริหารตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ (̅ = 4.16, S.D. = 0.79) ผู้บริหารมีการสั่งงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
สายงานบังคับบัญชา (̅ = 4.13, S.D. = 0.83) และผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมของตาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ (̅ = 4.08,
S.D. = 0.84)
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการอ้างอิง (X4)
(n=48)
การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
(S.D.)
ระดับ
(̅)
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านการอ้างอิง (X4)
1. ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการท างานท าให้ ค รู และ
4.09
0.83
มาก
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธา และชื่นชม
2. ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของครู และบุคลากร
4.15
0.69
มาก
ทางการศึกษา
3. ผู้บริหารปฏิบัติต่อครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.14
0.73
มาก
ในโรงเรียนอย่างเป็นธรรมในทุก ๆ ด้าน
4. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทาให้ครู
4.03
0.84
มาก
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ศรัทธา
5. ผู้บริหารเป็นผู้มีบารมี เป็นที่ชื่นชอบ ได้รับการยอมรับ
3.94
0.87
มาก
และยกย่องจากครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
รวม
4.07
0.71
มาก
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จากตารางที่ 12 พบว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 พลังอานาจอ้างอิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.07) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลมาก (S.D. = 0.71) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้บริห ารยอมรับฟังความคิดเห็นของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (̅ = 4.15, S.D. = 0.69) ผู้บริหารปฏิบัติต่อครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนอย่างเป็นธรรมในทุก ๆ ด้าน (̅ = 4.14, S.D. = 0.73) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทางานทาให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธา และชื่นชม (̅ = 4.09, S.D. = 0.83) ผู้บริหารประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม ทาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ศรัทธา (̅ = 4.03, S.D. = 0.84) และผู้บริหาร
เป็นผู้มีบารมี เป็นที่ชื่นชอบ ได้รับการยอมรับ และยกย่องจากครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน (̅ =
3.94, S.D. = 0.87)
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ตารางที่ 13 ค่ ามั ชฌิ มเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บการใช้ พลั งอ านาจของผู้ บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านอานาจเชี่ยวชาญ (X5)

การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านอานาจเชี่ยวชาญ (X5)
1. ผู้บริหารมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงเรียน
และด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับจากครู บุคลากรทางการศึกษา
และชุมชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ผู้บริหารสามารถให้แนวทาง และคาแนะนาเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการบริหาร และ
วิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
5. ผู้บริหารสามารถเป็น วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่โรงเรียน หรือองค์การทางการศึกษา
6. โรงเรียนได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือสถานที่
ศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านวิชาการ
รวม

(̅)

(S.D.)

(n=48)
ระดับ

4.14

0.71

มาก

4.17
4.17

0.73
0.76

มาก
มาก

3.94

0.84

มาก

3.94

0.84

มาก

3.85

0.93

มาก

4.03

0.69

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 พลังอานาจเชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.03) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลมาก (S.D. = 0.69) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(̅ = 4.17, S.D. = 0.73) ผู้บริหารสามารถให้แนวทาง และคาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง (̅ = 4.17, S.D. = 0.76) ผู้บริหารมีความรู้และเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารโรงเรียน และด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับจากครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน (̅
= 4.14, S.D. = 0.71) ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการบริหาร และวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ (̅ = 3.94, S.D. = 0.84) และผู้บริหารสามารถเป็นวิทยากรใน
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การถ่ายทอดความรู้ให้แก่โรงเรียน หรือองค์การทางการศึกษา (̅ = 3.94, S.D. = 0.84) และ
โรงเรียนได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือสถานที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษา และ
ด้านวิชาการ (̅ = 3.85, S.D. = 0.93)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
การวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 เพื่อตอบคาถามของการวิจัยข้อที่ 2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 อยู่ระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean:
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D) ของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 6 ทั้งในภาพรวมและจาแนก ตามรายด้านของ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากผู้ตอบแบบสอบถาม 192 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 48 แห่ง
แล้วนาค่ามัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ที่ได้กาหนดไว้ มี
รายละเอียดตามตารางที่ 14 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
1.ความสามารถในการปรับตัว (Y1)
2.ความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูง (Y2)
3.ความสามารถในการผสมผสาน (Y3)
4.ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4)
รวม (Ytot)

(̅)

(S.D.)

(n=48)
ระดับ

4.13
4.08

0.60
0.70

มาก
มาก

4.11
4.21
4.13

0.60
0.61
0.56

มาก
มาก
มาก

82
จากตารางที่ 14 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.13) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.56) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลาดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (̅ =
4.21, S.D. = 0.61) ความสามารถในการปรับตัว (̅ = 4.13, S.D. = 0.60) ความสามารถในการ
ผสมผสาน (̅ = 4.11, S.D. = 0.60) และความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง (̅ = 4.08, S.D. = 0.70) ตามลาดับ
เพื่อตอบคาถามของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: ̅ )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ของประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เป็นรายข้อจากตัวแปรตามที่ศึกษา จานวน 17 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 15 – 18
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านความสามารถในการปรับตัว (Y1)
(n=48)
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(S.D.)
ระดับ
(̅)
มัธยมศึกษาเขต 6 ด้านความสามารถในการปรับตัว (Y1)
1. ผู้บริหารและครูมีความตื่นตัวและพร้อมรับการ
4.16
0.63
มาก
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
4.23
0.65
มาก
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
4.13
0.71
มาก
ของตนเอง เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
4.03
0.81
มาก
เพื่อให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
5. ครูมีความกระตือรืนร้นในการพัฒนาตนเอง และ
4.09
0.69
มาก
กระบวนการเรียนการสอน
รวม

4.13

0.60

มาก

จากตารางที่ 15 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ความสามารถในการปรับตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.13) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.60) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (̅ = 4.23, S.D. = 0.65) ผู้บริหารและ
ครูมีความตื่นตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (̅ = 4.16, S.D. = 0.63) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู
มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา (̅ = 4.13, S.D.
= 0.71) ครูมีความกระตือรืนร้นในการพัฒนาตนเอง และกระบวนการเรียนการสอน (̅ = 4.09, S.D. = 0.69)
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และผู้ บริ หารสนั บสนุ นให้ ครูสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้ โรงเรียนมีความก้าวหน้ าทันต่ อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (̅ = 4.03, S.D. = 0.81)
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง (Y2)

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y2)
1. โรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนที่สามารถผลิต
นักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนประสบผลสาเร็จในการผลิตนักเรียนที่มีความรู้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการคิดอย่าง
เป็นระบบ
รวม

(̅)

(S.D.)

(n=48)
ระดับ

4.08

0.76

มาก

4.17

0.74

มาก

4.04

0.81

มาก

4.02

0.72

มาก

4.08

0.70

มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลมาก
(S.D. = 0.70) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง (̅ = 4.02 – 4.17)
เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ โรงเรียนมี การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
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เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (̅ = 4.17, S.D. = 0.74) โรงเรียนมี
ระบบการเรียนการสอนที่สามารถผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน (̅ = 4.08, S.D. =
0.76) โรงเรี ยนประสบผลส าเร็ จในการผลิ ตนั กเรี ยนที่ มี ความรู้ สามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ (̅ = 4.04, S.D. = 0.81) นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการคิดอย่างเป็นระบบ
(̅ = 4.02, S.D. = 0.72)
ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านความสามารถในการผสมผสาน (Y3)

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ด้านความสามารถในการผสมผสาน (Y3)
1. นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ
2. โรงเรียนมีกระบวนการสร้างระเบียบวินัยที่ดีให้แก่
นักเรียน เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง
3. โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
4. โรงเรียนสามารถพัฒนา และปรับเปลี่ยนนักเรียนให้มี
ความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
รวม

(̅)

(S.D.)

(n=48)
ระดับ

3.91

0.76

มาก

4.17

0.65

มาก

4.22

0.68

มาก

4.14

0.74

มาก

4.11

0.60

มาก

จากตารางที่ 17 พบว่า ประสิ ทธิผ ลของสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ความสามารถในการผสมผสาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.11) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.60) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยเรี ยงล าดั บค่ ามั ชฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปน้ อย ได้ แ ก่ โรงเรี ย นมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น และพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (̅ = 4.22, S.D. = 0.68) โรงเรียนมีกระบวนการสร้าง
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ระเบียบวินัยที่ดีให้แก่นักเรียน เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง (̅ = 4.17, S.D. = 0.65) โรงเรียนสามารถ
พัฒนา และปรับเปลี่ยนนักเรียนให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม (̅ = 4.14, S.D. = 0.74)
นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (̅ = 3.91, S.D. = 0.76)
ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4)

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ด้านความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4)
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรัก และผูกพันกับ
โรงเรียน
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจและเอาใจใส่ใน
การปฏิบัติตามหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียน
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับ
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียน
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
รวม

(̅)

(S.D.)

(n=48)
ระดับ

4.20

0.78

มาก

4.21

0.69

มาก

4.26

0.62

มาก

4.18

0.72

มาก

4.21

0.61

มาก

จากตารางที่ 18 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.21)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.61) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทและอุทิศเวลา
ให้กับงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียน (̅ = 4.26, S.D. = 0.62) ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (̅ =
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4.21, S.D. = 0.69) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรัก และผูกพันกับโรงเรียน (̅ = 4.20, S.D. =
0.78) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน (̅ = 4.18, S.D. = 0.72)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในภาพรวม โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(rxy)
ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) ปรากฎผลดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 19
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ประสิทธิผล ความสามารถ ความสามารถ
ความ
ความ
ภาพรวม
ของ ในการปรับตัว ในการผลิต
สามารถ
สามารถใน
(Ytot)
สถานศึกษา
(Y1)
นักเรียนที่มี
ในการ
การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ผสมผสาน ศักยภาพ (Y4)
ทางการเรียน
(Y3)
การใช้พลัง
สูง (Y2)
อานาจ
ของผู้บริหาร
พลังอานาจการให้ .581**
.564**
.576**
.479**
.613**
รางวัล (X1)
พลั งอ านาจการ .566**
.566**
.543**
.396**
.578**
บังคับ (X2)
พลังอานาจตาม
.655**
.678**
.563**
.415**
.647**
กฎหมาย (X3)
พลั งอ านาจอ้ างอิ ง .764**
.756**
.655**
.477**
.742**
(X4)
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ประสิทธิผล ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ ภาพรวม
ของ ในการปรับตัว ในการผลิต
ในการ
ในการพัฒนา (Ytot)
สถานศึกษา
(Y1)
นักเรียนที่มี
ผสมผสาน ศักยภาพ (Y4)
ผลสัมฤทธิ์
(Y3)
ทางการเรียน
การใช้พลัง
สูง (Y2)
อานาจ
ของผู้บริหาร
พลังอานาจความ .840**
.821**
.687**
.448**
.783**
เชี่ยวชาญ (X5)
ภาพรวม
.796**
.792**
.704**
.513**
.784**
(Xtot)
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 19 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 มีผลการวิเคราะห์
ดังนี้
การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม (xtot) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม
(ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(rxy = 0.784) อยู่ในระดับสูง
การใช้ พลั งอ านาจของผู้ บริ หารสถานศึ กษา (x1-x5) ทุ กตั วแปรมี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม (ytot) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเรียงลาดับตามค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้ดังนี้ ด้านพลังอานาจความเชี่ยวชาญ (x5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.783)
ด้านพลังอานาจอ้างอิง (x4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.742) ด้านพลังอานาจตามกฎหมาย (x3) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.647)
การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม (xtot) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในแต่ละ
ด้าน (y1-y4) มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเรียงลาดับตามค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้ดังนี้ ด้านความสามารถในการปรับตัว (y1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy =
0.796) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(rxy = 0.792) และด้านความสามารถในการผสมผสาน (y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.704)
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การใช้พลั งอานาจของผู้บริ หารสถานศึกษา (x1-x5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิผลของ
สถานศึกษาด้านความสามารถในการปรับตัว (y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .566 ถึง .840 สามารถเรียงลาดับตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้ดังนี้ ด้านพลัง
อานาจความเชี่ยวชาญ (x5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์ (rxy = .840) ด้านพลังอานาจอ้างอิง(x4) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = .764) ด้านพลังอานาจตามกฎหมาย (x3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = .655)
การใช้พลังอานาจของผู้บริ หารสถานศึกษา (x1-x5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (y2) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .564 ถึง .821 สามารถเรียงลาดับตามค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้ ด้านพลังอานาจความเชี่ยวชาญ (x5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.821)
ด้านพลังอานาจอ้างอิง (x4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = .756) ด้านพลังอานาจตามกฎหมาย (x3) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = .678)
การใช้พลังอานาจของผู้บริ หารสถานศึกษา (x1-x5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาด้านความสามารถในการผสมผสาน (y3) อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .543 ถึง .687 สามารถเรียงลาดับตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้
ด้านพลังอานาจความเชี่ยวชาญ (x5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.687) ด้านพลังอานาจอ้างอิง (x4) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = .655) ด้านพลังอานาจการให้รางวัล (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.576)
การใช้พลังอานาจของผู้บริ หารสถานศึกษา (x1-x5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาด้านความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (y4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .396 ถึง .479 สามารถเรียงลาดับตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดังนี้
ด้านพลังอานาจการให้รางวัล (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.479) ด้านพลังอานาจอ้างอิง (x4) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = .477) ด้านพลังอานาจความเชี่ยวชาญ (x5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy =
0.448)

[พิมพ์คาอ้างอิงจากเอกสารหรื อข้อมูลสรุ ปของ
ประเด็นที่น่าสนใจ คุณสามารถวางกล่องข้
90อความไว้
ที่ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ เครื่ องมือการวาด
เพื่อเปลี่ยนการจัดรู ปแบบของกล่องข้อความคา
อ้างอิงที่ดึงมา]

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การใช้
พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 และ 3) ระหว่างการใช้พลังอานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จานวน 48 แห่ง ผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวน 2 คน และครู ผู้ สอน จ านวน 2 คน รวมทั้ งสิ้ นจ านวน 192 คน เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิจั ยเป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดเฟรนซ์และราเวน (French and
Raven) และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) แบบสอบถามมี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.975 ได้รับแบบสอบถามเป็นจานวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คื อ ความถี่ ร้ อยละ มัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ สั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการวิ จั ยเรื่ อง การใช้ พลั งอ านาจของผู้ บริ หารกั บประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 6
สรุ ปผลการวิ จั ย ดั ง นี้
1. การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพลัง
อานาจการให้รางวัล ด้านพลังอานาจตามกฎหมาย ด้านพลังอานาจบังคับ ด้านพลังอานาจความเชี่ยวชาญ
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดย
ภาพรวม และรายด้ านอยู่ ในระดั บมาก เรี ยงล าดั บค่ ามั ชฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ าน
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความสามารถในการผสมผสาน
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวม และรายด้านมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน อยู่ในระดับสูง
การอภิปรายผล
จากสรุ ป ผลการวิจั ย เรื่ องการใช้พลั งอานาจของผู้บริห ารสถานศึกษากับประสิ ทธิผ ลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า การใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ พลังอานาจการให้รางวัล พลังอานาจตามกฎหมาย พลังอานาจบังคับ
พลังอานาจความเชี่ยวชาญ ตามลาดับ ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะการดารงตาแหน่ง ของผู้บริหารนั้นต้องมีการคัดเลือกในการดารงตาแหน่งนี้ ซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการคัดกรอง การคัดเลือกโดยการทดสอบด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป กฎหมายเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติงาน ความสามารถในการบริหารงาน สมรรถนะทางการบริหาร และการเลื อกสรรบุคคลที่มี
ความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง ทาให้ได้มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ และมี
ศั กยภาพในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ท าให้ สามารถบริ หารงานภายในสถานศึ กษาให้ ขั บเคลื่ อ นไปได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้
ได้แก่ 1. การพัฒนาวิชาชีพ 2. ความเป็นผู้นาทางวิชาการ 3. การบริหารสถานศึกษา 4. หลักสูตร การสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5. กิจการและกิจกรรมนักเรียน 6. การประกันคุณภาพการศึกษา 7. คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และสามารถ
วิเคราะห์สั งเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษา สามารถกาหนดวิสั ยทัศน์ และ
เป้าหมายของการศึกษา สามารถจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และกาหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เหมาะสม อีกทั้งสามารถนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยเครื่องมือที่สาคัญ
ในการผลักดันการดาเนินการต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาคือการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่
จะสามารถเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้พลังอานาจในการออกคาสั่ง มอบหมายงาน เป็นไปตามขั้นตอน และตามสาย
งานอย่างชัดเจน ผู้ บริห ารสถานศึกษาใช้ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้คาแนะนากับผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยัง
สามารถให้คาปรึกษา แก้ปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม รวมทั้งการ
พิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม และการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาต้ อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน สถานการณ์และบุคคล เพราะพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษานั้น เป็น
ตัวแปรสาคัญที่จะเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม พฤติกรรม ของผู้ใต้บังคับบัญชาไปในทิศทางที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องการที่ย่ อมทาให้ประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาไปในทางที่ดี จึงทาให้การใช้พลั งอานาจของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินรัตน์ ปัญญาวงศ์ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจัยพบว่าระดับการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของหลักชัย วงษ์หมอก ศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังอานาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
ผลการศึกษาพบว่าการใช้พลังอานาจของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชชา
มากะเต ศึ กษาเกี่ยวกับการใช้ อานาจของผู้ บริ หารโรงเรี ยนที่ ส่ งผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของครู
ปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ผลการศึกษาพบว่าการใช้อานาจของผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อพิจารณาการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า การใช้พลังอานาจการให้
รางวัลมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมอบโอกาสให้ครูรับผิดชอบงานที่สาคัญอย่าง
เต็มที่ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สูงขึ้น ผู้บริหารยก
ย่องชมเชยครู และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทาความดี มีกาลั งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา จันทรโคตร์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้พลังอานาจของผู้บริหารและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้พลังอานาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพี้นที่การศึกษา
หนองคายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านพลังอานาจให้รางวัลอยู่
ในระดับมากเป็นลาดับแรก
เมื่อพิจารณาการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า การใช้พลังอานาจความ
เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในลาดับสุดท้าย ทั้งนี้เพราะพลังอานาจความเชี่ยวชาญเกิดจากการที่
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ สามารถที่จะนาพลังอานาจความเชี่ยวชาญในการ
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บริหารงานภายในสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า มีประสิทธิผล เพราะพลังอานาจความเชี่ยวชาญนี้เป็นพลัง
อานาจที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านความรู้
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ทักษะการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และกากับติดตาม ประเมินผล
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของอวยชัย จาตุรพันธ์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการใช้
อานาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจั ยพบว่า การใช้อานาจของผู้ บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ศึกษาสมุทรสาคร
ด้านอานาจความเชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวรพจน์ บดสันเทียะ ได้ศึกษา
การวิจัยเรื่องปัจจัยการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อบรรยากาศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่าการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ด้านอานาจความเชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการผสมผสาน
และความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตามลาดับ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ได้นาการใช้พลังอานาจควบคู่ไปกับการมุ่งให้สถานศึกษามีประสิทธิผล ในด้านความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการผสมผสาน และความสามารถในการผลิตนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู ง ประกอบกับสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก ความผู กพันกับ
สถานศึกษา มีความทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษา มีความสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษาให้อยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงส่ งผลให้
นักเรียนในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้าน
การเรียนจากครู ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้มาตรฐาน จึงทาให้ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีเพ็ชร์ จันทร์ส่องศรี ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติ ก รรมความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยว่า ระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มุทิตา เครือวัลย์
ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครูกับประสิทธิผล โรงเรียน
ประถมศึกษา เครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัย
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พบว่ า ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนประถมศึ กษา เครื อข่ ายแกลงบู รพา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร จันเสงี่ยม
ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ สุขโข
ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะครู และบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ กษาเขต 6 มี ความรั ก และผู กพั นกั บโรงเรี ยนของตนที่ ตนอยู่
มีความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน มีความทุ่มเท
และอุทิศเวลาให้กับนักเรียน ให้กับงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียน อีกทั้งครู
และบุคลากรทางศึกษายังมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกร อินทร์คล้า ได้ศึกษาเรื่องทักษะภาวะผู้นาของ
ผู้ บริ หารกับประสิ ทธิผลของสถานศึกษาสั งกัดเทศบาล กลุ่ มการศึกษาท้อ งถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาสั งกัดเทศบาล กลุ่ มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการผสมผสาน
และความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในลาดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะสืบเนื่อง
จากกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียน การบริหารงานในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกร อินทร์คล้า ได้ศึกษาเรื่องทักษะภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการ

95
ผสมผสาน และความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แต่ต่างกับงานวิจัย
ของสุดใจ วิชัย ได้ศึกษาเรื่องระบบสังคมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง อยู่ในระดับมากอันดับหนึ่ง ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถใน
การปรับตัว และความสามารถในการผสมผสาน
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า การใช้พลั งอานาจของ
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ทั้งนี้
เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ ผู้บริหารหรือผู้นามีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จ ต่อประสิทธิผล
ของงาน และหากผู้บริหารมีการใช้พลังอานาจในทางที่ถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นพื้นฐานที่ก่อ ให้เกิด
คุณธรรม จริยธรรม จะทาให้การปฏิบัติงานในองค์การมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
การใช้พลังอานาจถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ และจาเป็นสาหรับคนที่เป็นผู้นาหรือผู้บริหาร เพราะจะทา
ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง การใช้ พ ลั ง อ านาจของผู้ บ ริ ห ารทุ ก ด้ า นมี
ความสัมพันธ์กันสูงในลักษณะที่คล้อยตามกันกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านพลัง
อานาจความเชี่ยวชาญมีความสั มพันธ์กับประสิ ทธิผ ลโดยรวมสูงที่สุด เนื่องจากพลั งอานาจความ
เชี่ยวชาญเป็นความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงเรียนและด้านวิชาการ การมี วิสัยทัศน์
ที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งทักษะการให้แนวทาง คาแนะนาเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางาน การที่เป็นวิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ ได้ อีกทั้งโรงเรี ย นยั งเป็ น ที่ยอมรับ หรือการให้ โ รงเรียนอื่นๆ ได้เยี่ ยมชม ศึกษาดูงานเพื่อ
นาไปใช้ปรับปรุง แก้ไขใช้กับโรงเรียนของแต่ละคน ซึ่งพลังอานาจความเชี่ยวชาญจึงมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับสูง จากการวิจัยยังพบว่า การใช้พลังอานาจมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านความสามารถในการปรับ ตัวความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการผสมผสานความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย โนกาศ ได้ศึกษาเรื่องการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิผลของการทางานในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจกับประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่า
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างการใช้พลั งอานาจกับประสิ ทธิผ ลของสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบว่า ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ คล้อยตามกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเวทย์ แป้นนอก
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ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม า เขต 6 ความสัมพันธ์
ระหว่ า งการใช้ อ านาจกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 6 ภาพรวมและรายด้ า น
มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่คล้อยตามกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ในระดับสูง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่อง การใช้พลังอานาจของผู้บริหารกับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะของการวิจัย
1. จากการศึกษาพบว่าการใช้พลังอานาจของผู้บริหาร ด้านพลังอานาจความเชี่ยวชาญ มี
มัชฌิมเลขคณิตอยู่ลาดับสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสถานศึกษาที่กว้างไกล พัฒ นาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริห ารสถานศึกษาเพื่อเป็นที่
ยอมรับสาหรับครูและบุคลากรสถานศึกษาได้ รวมถึงมีความสามารถในการให้คาแนะนาแก่ครูและ
บุคลากรสถานศึกษาได้
2. จากการศึกษาพบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีมัชฌิมเลขคณิต อยู่ลาดับสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักค้นคว้า พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่ งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสาคัญ
แก่ก ารพั ฒ นาให้ นั กเรี ย นมีความคิดริ เริ่ม สร้า งสรรค์ มีก ารคิ ดอย่างเป็น ระบบ มีการจัด กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการจัดระบบการเรียนการสอนที่สามารถผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ
3. จากการศึกษาพบว่าการใช้พลังอานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 6 มีความสั มพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่

97
ระดับ .01 ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการใช้พลังอานาจของตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม การมอบหมายงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมอบให้ตาม
ตาแหน่งหน้าที่ความเหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศติดตามผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และนา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป อันจะนาไปสู่ความสาเร็จของสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่อื่น
3. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความตรงด้านเนื้อหา (content validity) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาจานวน 5 คน
1. นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิต
บางแก้ว (อดีตผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ)
2. นายบุญชู หวิงปัด
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ข้าราชการบานาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
3. นางรัชนี เนาวรัตน์
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ (คศ.3) วิชาภาษาไทย
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
4. นางยุวดี ทองยี่สุ่น
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ (คศ.3) วิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
5. ดร.ปิยนุช ลอยเลิศหล้า
วุฒิการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตาแหน่ง
ครู คศ.1 วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คนที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

5
4
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

1
0.8
1
0.8
1
1
0.8
1
0.8
1
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.8
1
1
1
1

ผลการ
ตรวจสอบ
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (ต่อ)
ข้อ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 3
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

ผลการ
ตรวจสอบ

5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

1
0.8
0.8
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.8
1
1

นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
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รายชื่อสถานศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย
1. โรงเรียนชลกันยานุกูล
2. โรงเรียนชลราษฎรอารุง
3. โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
4. โรงเรียนแสนสุข
5. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
7. โรงเรียนบางละมุง
8. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

อาเภอเมืองชลบุรี
อาเภอเมืองชลบุรี
อาเภอเมืองชลบุรี
อาเภอเมืองชลบุรี
อาเภอเมืองชลบุรี
อาเภอบ้านบึง
อาเภอบางละมุง
อาเภอบางละมุง
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Scale Mean if
Item Deleted

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
Item-Total Statistics
Scale Variance
Corrected Item-Total Cronbach's Alpha
If Item Deleted
Correlation
if Item Deleteda

X1

198.53

198.257

.585

.974

X2

198.66

196.233

.510

.975

X3

198.59

199.862

.349

.975

X4

198.56

197.351

.639

.974

X5

198.56

194.512

.677

.974

X6

198.41

199.281

.608

.974

X7

198.50

194.774

.767

.974

X8

198.50

197.097

.697

.974

X9

198.50

195.355

.726

.974

X10

198.53

196.128

.750

.974

X11

198.47

197.676

.581

.974

X12

198.44

198.899

.605

.974

X13

198.44

199.286

.484

.975

X14

198.44

199.673

.456

.975

X15

198.41

199.475

.590

.974

X16

198.41

198.184

.707

.974
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Scale Mean if
Item Deleted

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
Item-Total Statistics
Scale Variance
Corrected Item-Total Cronbach's Alpha
If Item Deleted
Correlation
if Item Deleteda

X17

198.47

196.902

.741

.974

X18

198.41

198.120

.713

.974

X19

198.47

196.902

.741

.974

X20

198.44

197.931

.688

.974

X21

198.44

197.609

.716

.974

X22

198.44

196.125

.718

.974

X23

198.47

196.709

.757

.974

X24

198.50

194.581

.781

.974

X25

198.47

195.096

.767

.974

X26

198.47

195.741

.837

.974

Y1

198.50

195.419

.831

.974

Y2

198.53

193.289

.851

.973

Y3

198.47

195.741

.837

.974

Y4

198.53

193.805

.816

.973

Y5

198.56

194.706

.839

.973

Y6

198.56

193.609

.813

.974
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
If Item Deleted

Corrected Item-Total Cronbach's Alpha
Correlation
if Item Deleteda

Y7

198.53

194.967

.840

.973

Y8

198.59

192.894

.848

.973

Y9

198.56

194.706

.839

.973

Y10

198.50

197.097

.697

.974

Y11

198.50

197.097

.697

.974

Y12

198.47

197.805

.666

.974

Y13

198.47

197.805

.666

.974

Y14

198.44

199.673

.538

.974

Y15

198.50

199.161

.533

.974

Y16

198.50

200.194

.452

.975

Y17

198.47

200.064

.481

.975

Reliability Statistics
N of Cases = 32 N of Items = 43
Cronbach's Alpha = .975
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง
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รายชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบางน้าเปรี้ยววิทยา
โรงเรียนดอนฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนไผ่ดาพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โรงเรียนผาณิตวิทยา
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
โรงเรียนหนองแหนวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา

อาเภอ
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.บางน้าเปรี้ยว
อ.บางน้าเปรี้ยว
อ.บางน้าเปรี้ยว
อ.บางน้าเปรี้ยว
อ.บางปะกง
อ.บ้านโพธิ์
อ.บ้านโพธิ์
อ.บ้านโพธิ์
อ.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
อ.สนามชัยเขต
อ.ท่าตะเกียบ
อ.บางคล้า
อ.บางคล้า
อ.คลองเขื่อน
อ.แปลงยาว
อ.แปลงยาว
อ.แปลงยาว

122
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรม
ราชูปถัมภ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

อาเภอ
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.พระประแดง
อ.พระประแดง
อ.พระประแดง
อ.พระประแดง
อ.พระสมุทรเจดีย์
อ.พระสมุทรเจดีย์
อ.พระสมุทรเจดีย์
อ.บางพลี
อ.บางพลี
อ.บางพลี
อ.บางพลี
อ.บางบ่อ
อ.บางบ่อ
อ.บางบ่อ
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เครื่องมือในการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การใช้พลังอานาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
…………………….…………………………………………………
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพตามความเป็นจริงของท่าน
ข้อที่

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

สาหรับผู้วิจัย

1

เพศ

[ ] 01

□ ชาย
2

3

□ หญิง

อายุ

[ ] 02

□ 21 - 30 ปี

□ 31 – 40 ปี

□ 41 – 50 ปี

□ 51 ปี ขึ้นไป

ระดับการศึกษา
□ ปริญญาตรี

[ ] 03
□ ปริญญาโท

□ ปริญญาเอก
4

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

[ ] 04

□ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา
□ รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนรองผู้บริหารสถานศึกษา
□ ครูผู้สอน
5

ประสบการณ์ในตาแหน่งปัจจุบัน
□ น้อยกว่า 10 ปี

□ 10 – 19 ปี

□ 20 – 29 ปี

□ 30 ปีขึ้นไป

[ ] 05
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ตอนที่ 2 การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อ

การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร

พลังอานาจการให้รางวัล
1 ผู้บริหารยกย่องชมเชยครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่กระทาความดี
2 ผู้บริหารมีการให้รางวัลครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่นประจาปี
3 ผู้บริหารจัดให้มีสวัสดิการในการทางานแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เสียสละ และ
ทุ่มเทให้กับงานของโรงเรียน
4 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
5 ผู้บริหารพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยความเป็นธรรม
พลังอานาจการบังคับ
6 ผู้บริหารแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทราบถึงระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
และบทลงโทษเมื่อกระทาความผิด
7 ผู้บริหารดูแล สนับสนุนให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 06
[ ] 07
[ ] 08

[ ] 09
[ ] 10

[ ] 11

[ ] 12
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ข้อ

การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร

8

ผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาในกรณีที่ครู
และบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดหรือไม่
ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย
9 ผู้บริหารลงโทษครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
ประพฤติผิดวินัยโดยการทาข้อตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เมื่อว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
แล้วไม่แก้ไข
10 เมื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ผู้บริหาร
จะลงโทษตามระเบียบ และข้อกาหนดตาม
กฎหมาย
พลังอานาจตามกฎหมาย
11 ผู้บริหารใช้อานาจตามตาแหน่ง และหน้าที่ใน
การสั่งงานให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตาม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 13

[ ] 14

[ ] 15

[ ] 16

12 ผู้บริหารคานึงถึงความเหมาะสมในการใช้พลัง
อานาจหน้าที่ของผู้บริหารตามที่กฎหมายกาหนด
ไว้
13 ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสม
ของตาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ

[ ] 17

14 ผู้บริหารมีการสั่งงานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามสายงานบังคับบัญชา

[ ] 19

15 ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา

[ ] 20

[ ] 18
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ข้อ

การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร

พลังอานาจอ้างอิง
16 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทางานทาให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความศรัทธา และชื่น
ชม
17 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
18 ผู้บริหารปฏิบัติต่อครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นธรรมในทุก ๆด้าน
19 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทา
ให้ ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และชุ ม ชน
ศรัทธา
20 ผู้บริหารเป็นผู้มีบารมี เป็นที่ชนื่ ชอบ ได้รับการ
ยอมรับ และยกย่องจากครู บุคลากรทางการศึกษา
และชุมชน
พลังอานาจความเชี่ยวชาญ
21 ผู้บริหารมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
โรงเรียน และด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับจาก
ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
22 ผู้ บ ริ ห า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์ มุ่ ง พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา
23 ผู้ บ ริ ห ารสามารถให้ แนวทาง และคาแนะน า
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
24 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการ
บริหาร และวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 21

[ ] 22
[ ] 23
[ ] 24

[ ] 25

[ ] 26

[ ] 27
[ ] 28

[ ] 29
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ข้อ

การใช้พลังอานาจของผู้บริหาร

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

25 ผู้บริหารสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่โรงเรียน หรือองค์การทาง
การศึกษา
26 โรงเรี ยนได้ รั บการยอมรั บให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้
หรื อ สถานที่ ศึ ก ษาดู ง านด้ า นการบริ ห าร
สถานศึกษา และด้านวิชาการ

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 30

[ ] 31

ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ข้อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

ความสามารถในการปรับตัว
1 ผู้บริหารและครูมีความตื่นตัวและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2

3

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง เพื่อพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา

5

4

3

2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 32
[ ] 33

[ ] 34

129
ข้อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

4

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอน เพื่อให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
5 ครูมีความกระตือรืนร้นในการพัฒนาตนเอง และ
กระบวนการเรียนการสอน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
6 โรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนที่สามารถ
ผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน
7 โรงเรี ยนมีการจั ดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
8

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 35

[ ] 36

[ ] 37

[ ] 38

โรงเรียนประสบผลสาเร็จในการผลิตนักเรียน
ที่มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

[ ] 39

นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการ
คิดอย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการผสมผสาน
10 นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ

[ ] 40

11 โรงเรียนมีกระบวนการสร้างระเบียบวินัยที่ดี
ให้แก่นักเรียน เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง

[ ] 42

12 โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

[ ] 43

13 โรงเรียนสามารถพัฒนา และปรับเปลี่ยนนักเรียน
ให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม

[ ] 44

9

[ ] 41

130
ข้อ

ระดับความคิดเห็น

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

5

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ
14 ครู และบุ คลากรทางการศึกษามีความรัก และ
ผูกพันกับโรงเรียน
15 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจและ
เอาใจใส่ในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
16 ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทและอุทิศ
เวลาให้ กับงานเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ให้แก่โรงเรียน
17 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการกาหนด
เกณฑ์ม าตรฐานในการปฏิ บัติ ง านเพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

4

3

2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย
[ ] 45
[ ] 46

[ ] 47

[ ] 48

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถามผู้วิจัย

131
ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวณธิดา โกรทินธาคม
27 สิงหาคม 2532
เพชรบุรี
พ.ศ. 2545 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเซนต์
โยเซฟ จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2550 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเบญจม
เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2555 สาเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาการสอน
ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
109/173 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

