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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252333 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

นาย พนมกฤต บริสุทธิ์: การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก า
เเพงเเสน  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทราบ 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสน 2) ผลการเปรียบเทียบใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐาน
บินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
บุคลากรของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จ านวน 80 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร 31 คน 
และครู 49 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามแนวคิดของกริฟฟินและมัวร์เฮด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ค่าเอฟ และใช้
การเปรียบเทียบพหูคูณ โดยวิธีการของ  เชฟเฟ่  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  โดย
ภาพรวมมี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การใช้
อ านาจตามกฏหมาย การใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจโดยต าแหน่ง การใช้อ านาจความ
เช่ียวชาญ การใช้อ านาจโดยผู้อ้างอิง การใช้อ านาจส่วนบุคคล และการใช้อ านาจโดยการบังคับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรฝ่ายบริหารและครูท่ีมีต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีพบว่า
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  พบว่าโดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252333 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE EXERCISE OF POWER BY ADMINISTRATORS 

MR. PANOMKHIT BOARISUT : THE EXERCISE OF POWER BY ADMINISTRATORS 
IN MATTAYOMTANBIN KAMPHANGSEAN SCHOOL  THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR DR. SAISUDA  TIACHAROEN 

The purposes of this research were: 1) to study the exercise of power by 
the administrator of Mattayomtanbin Kamphangsean school and 2) to compare the 
exercise of power by administrators in Mattayomtanbin Kamphangsean school when 
divided by their positions and work experiences. The samples consisted of 80 school 
officials at Mattayomtanbin Kamphangsean school who were 31 administrative 
persons and 49 teachers. The research instrument was a questionnaire based on the 
exercise power by  administrators of Ricky W. Griffin and Gregory Moorhead. The 
statistics used analysis the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, t-test independent, F-test and Scheffe’s multiple comparison test 
were also used to compare the difference in pairs. 

The findings revealed that: 

1. The exercise of power by the administrators in Mattayomtanbin 
kamphangsean school was at high in the whole and individual aspects, which can be 
ranked from the highest to the lowest orders; legitimate power, reward power, 
position power, expert power, referent power, personal power and coercive power.  

2. The comparison of the exercise of power by administrators in 
Mattayomtanbin Kamphangsean school when devided by their position and work 
experiences found that the opinions of administrators and teachers to the exercise of 
power by the administrators were not different. When compared by their work 
experiences found that administrative persons and teachers’ opinions towards the 
exercise of power by administrators in Mattayomtanbin Kamphangsean school were 
significance at 0.05. 
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ฐานบินก าแพงแสน ท่ีเสียสละเวลา อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้อย่างส าเร็จลุล่วง 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่น 35/1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ท่ีให้ก าลังใจไม่มากก็น้อยส่งผลให้ข้าพเจ้า 
ประสบความส าเร็จในครั้งนี้และขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อนิล บริสุทธิ์ คุณแม่ผ่องศรี บริสุทธิ์ ท่ีให้ค่า
เล่าเรียน และเป็นก าลังใจท่ีดีต่อบุตรชายคนนี้เสมอมา 

ประโยชน์และคุณค่าของ การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ญาติมิตร ตลอดจนเจ้ากรรมในเวรที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดี และให้เป็นความรู้แก่รุ่นน้องท่ีจะศึกษา
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       บทที่ 1 บทน า 

บทน า 
 

เมื่อมนุษยชาติได้อุบัติขึ้นมาในโลกใบนี้และเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเอาชีวิตรอดและมีวิวัฒนาการเป็น

สัตว์สังคม มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมเพื่อความอยู่รอดและจึงท าให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มขึ้น

จนพัฒนามาเป็นการปกครองจากผู้ท่ีแข็งแรงกว่าท่ีจะท าให้กลุ่มอยู่รอดมีหน้าท่ีในการตัดสินใจและ

ออกค าส่ังแก่สมาชิกบุคคลอื่นๆในสังคม จึงเป็นท่ีมาของค าว่า “อ านาจ” โดยผู้น าจะใช้อ านาจในการ

ปกครองและดูแลสมาชิกทุกคน เป็นแบบนี้เรื่อยมาจนบังเกิดอารยธรรมมีการปกครองกันในสังคม

อย่างมีระบบยิ่งขึ้น ท าให้ในการปกครองทุกระบบจะต้องมีการใช้อ านาจ เช่น การใช้อ านาจของ

รัฐบาลในการปกครองประเทศเพราะรัฐบาลนั้นเป็นตัวแทนของอ านาจประชาชนในระบบ

ประชาธิปไตย ท าให้การก าหนดหน้าท่ีของผู้น ามีหลากหลายขึ้น การใช้อ านาจ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีอยู่

เคียงคู่กับสังคมโลกมายาวนานหลายสหัสวรรษมาพร้อมกับอารยธรรมนั้นเองซึ่งในองค์กรต่างๆนั้น

ย่อมต้องมีผู้บริหารจึงต้องมีอ านาจในการตัดสินใจเพื่อความเป็นอยู่ขององค์กรนั้นๆ  และสมาชิกใน

องค์กรก็มีหน้าท่ีท าตามค าส่ังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ในวงการของการศึกษาเองก็

เช่นกันโดยได้มีกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้รับอ านาจในการบริหารราชการเกี่ยวกับการศึกษาจากรัฐบาล

โดยการกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.25531 

โดยกระทรวงจะมีบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและแผนการศึกษาไปสู่องค์กรตาม

สายการบังคับบัญชาและมีการออกกฎหมายควบคุมด้วย การก าหนดหน้าท่ีของสายการบังคับบัญชา

ไว้อย่างชัดเจน โดยมีการใช้อ านาจในการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับสายบังคับบัญชา

จนถึงสถานศึกษาท่ีถือเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีคือ

กระทรวงศึกษานั้นเองเพราะสถานศึกษาจัดเป็นองค์กรมีบุคคลากรและมีผู้บริหารท่ีคอยบริหารงาน

สถานศึกษา เปรียบดังผู้บริหารสถานศึกษานั้นก็เหมือนเจ้าเมืองท่ีมีหน้าท่ีดูแลรัฐและข้าราชบริพารรัฐ 

นั้นๆท่ีเปรียบกับสถานศึกษาคือครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพซึ่ง มีการก าหนดกฎหมายให้แก่ผู้บริหารในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ดังเช่น 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 ท่ี
                                                             
1 "พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553," accessed 20 ธันวาคม 
2559. http://regu.tu.ac.th/quesdata/Data/A81.pdf. 
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ผู้บริหารได้ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานโดยมีประสิทธิภาพพร้อมท้ังถูก

ควบคุมโดยผู้มีอ านาจท่ีปกครองตนท่ีได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย2 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในสถานศึกษานั้น อ านาจคือส่ิงท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารควบคุมส่ังการผู้ใต้บังคับบัญชา

ให้ปฏิบัติงานอย่างตรงตามเป้าหมายให้ส าเร็จลุล่วง แต่การใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ และให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา ใน

สถานศึกษาท่ีมีการจัดการองค์กรมีโครงสร้างและมีการแบ่งภาระหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานโดยจะสังเกต

ได้ว่าเมื่อมีหน้าท่ีก็มีอ านาจตามมา ซึ่งผู้บริหารได้อ านาจมาจากการคัดเลือกหรือแต่งต้ังย่อมได้รับ

อ านาจถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบขององค์กร จึงมีหน้าท่ีในการใช้อ านาจกับผู้บังคับบัญชาโดย

ควรยึดถึงหลักคุณธรรมในการบังคับบัญชาจะท าให้อ านาจนั้นเกิดจากการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและสุดความสามารถ การใช้อ านาจในสถานศึกษาจึงมี

ความส าคัญอย่างมากเพราะเป็นส่ิงท่ีขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ การใช้อ านาจจึงเป็นส่ิงจ าเป็น

อย่างมากในการบริหารจัดการในสถานศึกษาซึ่ งไ ด้บัญญัติไว้ ใน กฎหมายอย่างชัดเจน โดย 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 25463ได้บัญญัติไว้อย่าง

ชัดเจนต้ังแต่ระดับกระทรวงลงมาจนถึงสถานศึกษาโดยในต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะผู้ใช้อ านาจนั้นคือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องมีวิธีการในการ

บริหารจัดการให้เกิดความราบรื่นในระบบน าไปสู่ประสิทธิภาพของสถานศึกษานั้นๆ อ านาจจึงมี

ความส าคัญอย่างมากในการขับเคล่ือนองค์กรโดยผู้บริหารจะมีหน้าท่ีบริหารโรงเรียนและมอบอ านาจ

ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการในภาระหน้าท่ีของตนเอง ผู้บริหารมีอ านาจใน

การให้คุณและให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ท้ังศาสตร์และศิลป์

และต้องมีความรอบครอบไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถควบคุมอ านาจได้ หากผู้บริหารถูกอ านาจควบคุมจะ

ท าให้ลุแก่อ านาจ ซึ่งมีกรณีศึกษาเกิดขึ้นมาแล้วในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันตก มีกลุ่ม

                                                             
2 "พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553," 
accessed 22 ธันวาคม 2559. http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu40.pdf. 
3 "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546," accessed 13 ธันวาคม 
2559. http://www.moe.go.th/moe/th/office/powerMOE2556.pdf. 
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ผู้ใต้บังคับบัญชารวมตัวท าการประท้วงผู้บริหารให้ย้ายออกจากพื้นท่ีเนื่องจากการลุแก่อ านาจ จาก

กรณีตัวอย่างหากผู้บริหารลุแก่อ านาจจะท าให้การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาล้มเหลวได้ 4 และ

ความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาจะลดน้อยลงหากผู้บริหารใช้อ านาจไม่เป็นธรรมท าให้ผลส าเร็จของ

องค์กรไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเพราะคนในองค์กรขาดแรงจูงใจในการท างานผู้บริหารค านึงถึง

ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเกิดผลของการใช้อ านาจท่ีดีท าให้เกิดการยอมรับ เพราะการใช้อ านาจของผู้บริหาร

เป็นท่ีส าคัญท่ีจะท าให้สถานศึกษาไปถึงเป้าหมายได้ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการ

ด าเนินงาน ผู้บริหารต้องมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองให้เป็นผู้น ามากกว่าการใช้อ านาจและ

บริหารใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังนี้การบริหารจัดการสถานศึกษาจะส าเร็จงดงามตามวิ สัยทัศน์อย่าง

สมบูรณ์ครบกระบวนความและใกล้ความเป็นจริงและเป็นประโยชน์แก่ประเทศมากท่ีสุด 

ปัญหาของการวิจัย 

 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมามีการใช้อ านาจของ

ผู้บริหารดังนี้ จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนจ านวน 3 คน สรุปได้ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษาออก

ค าส่ังใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการนิเทศติดตามให้ค าแนะน าและ

ค าปรึกษาบางครั้ง มีการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่นเช่น ได้รางวัลจากการแข่งขันท้ังของ

ครูและนักเรียนมีการประกาศและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงและกล่าวชมเชยแก่ครูและนักเรียน หาก

มีครูคนใดปฏิบัติตนไม่เหมาะสมผู้บริหารจะเข้าไปตักเตือน โดยเสมือนพี่น้องไม่มีการวางอ านาจแต่

อย่างใดอาจเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนอยู่กับแบบพึ่งอาศัยช่วยเหลือเกล้ือกูลกัน ครูใน

โรงเรียนแสวงหาความรู้ท่ีเขาต้องการด้วยตนเองและบ่อยครั้งไม่มาปรึกษาผู้บริหารเนื่องจากใน

โรงเรียนมีครูอาวุโสอยู่มาก ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มาเวลาเช้าทุกวัน และเข้าร่วมกิจกรรม

ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานครูในโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างสุด

ความสามารถในขอบเขตของหน้าท่ีหรือต าแหน่ง ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและสามารถควบคุมดูแลครูทุก

                                                             
4 "กรณีศึกษาผู้บริหารลุแก่อ านาจ : คณะครูรวมตัวย่ืนหนังสือย้ายผ.อ.โรงเรียน," accessed 13 ธันวาคม 2559. 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000088962. 
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คนในโรงเรียนได้ ส่วนใหญ่เกิดการยอมรับในภาวะผู้น าของการใช้อ านาจส่วนบุคคลของผู้บริหาร 5 

ท้ังนี้จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านของการบริหารการศึกษาปีพุทธศักราช 2558

พบว่าผู้บริหารจัดหลักการบริหารท่ีเป็นระบบโดยการใช้ระบบโครงสร้างการบริหารงาน กระจายอ านาจ

หน้าท่ีเอื้อต่อการท างาน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติ โดยน าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไปใช้ ส่งผลให้การ

บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย

ท าให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง6 จากข้อมูลดังกล่าวส่วนหนึ่งท าให้ผู้วิจัย

สนใจท่ีจะศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม เพื่อทราบการใช้อ านาจในการบริหารงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ หัวหน้าฝ่าย ใช้ในการใช้อ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา ให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อทราบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

2. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบิน 

ก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อค าถามในการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบและแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามใน

การวิจัยดังนี้ 

1. การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน อยู่ในระดับใด 

2. ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  

เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกันหรือไม่ 

                                                             
5 ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน, 16 สิงหาคม 2559. 
6 รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าเเพงเเสน ปีการศึกษา 2558 
(นครปฐม: 2558). 



  
 

5 

สมมติฐานการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  

เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน 

ขอบข่ายเชิงทฤษฏีของการวิจัย 

 สถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นมีบทบาททางสังคมอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งเพิ่มพูน

พัฒนาขององค์ความรู้และปลูกฝังค่านิยมจารีตประเพณีแก่เยาวชนที่จะเป็นบุคลากรท่ีจะเป็นฟันเฟือง

ของชาติในอนาคต โรงเรียนจึงมีหน้าท่ีในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ออกไปซึ่งจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย

ได้นั้นจ าเป็นท่ีจะต้องจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพออกไปโดยผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีนั้นก็คือครู เพื่อให้ครูมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถท้ังศาสตร์และ

ศิลป์ในการบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยอ านาจหน้าท่ีอันเป็นเครื่องมือหลักในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนดเพื่อออกค าส่ังอันชอบธรรมให้กับครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม

เพื่อให้ครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือครู ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพและค านึกถึงประโยชน์ของ

สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักในการตัดสินใจ เนื่องจากการบริหารของโรงเรียนมี

ลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดท่ีได้ประยุกต์มาจาก

แนวคิดของ ลูเนนเบิรกและออนสไตร ์(Lunenburg and Ornstein) ซึ่งได้กล่าวถึง องค์กรเป็นระบบ

เปิดประกอบด้วยระบบย่อยๆ ในองค์กรเองท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมภายนอก ระบบนั้นเปิดรับ

ตัวป้อนปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Transformation process) เป็นส่วนท่ีรับตัวป้อนสู่การ

ผลิตแปรสภาพออกไปเป็นผลผลิต (Output) ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกและยังได้เกิดการ

ป้อนกลับ (Feed back) เข้าสู่ระบบองค์กร เพื่อท่ีจะปรับปรุงการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป7นั้นจะมีความสัมพันธ์กันแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจของ ลูซเซียร์และแอชชัว (Lussier and 

Achua) ได้เสนอแนวคิดท่ีมาของแหล่งอ านาจ ได้แก่ อ านาจโดยต าแหน่ง (Position Power) และ

                                                             
7 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:Concepts and Practices 
vol. 6 (CA: Wadworth Publishing, 2012). 
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อ านาจส่วนบุคคล (Personal Power)8 เชอร์มาฮอร์น ฮันท์และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt 

and Osborn) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ อ านาจโดยต าแหน่ง (Position power) ประกอบด้วย 6 

ประเภทอันได้แก่ อ านาจการให้รางวัล (Reward Power) อ านาจการบังคับ (Coercive power) 

อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อ านาจตามกระบวนการ (Process Power)   อ านาจจาก

การมีข้อมูลสารสนเทศ (Information Power)  และ อ านาจการเป็นตัวแทน (Representative 

Power)9เฟรนซ์และราเวน (French and Raven) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของฐานอ านาจ

ประกอบไปด้วย 5 แหล่ง คือ   อ านาจความเช่ียวชาญ  (Expert power)   อ านาจอ้างอิง (Referent 

power) อ านาจในการให้โทษ  (Coercive power)   อ านาจในการให้คุณ  (Reward power) และ

อ านาจโดยต าแหน่ง (Legitimate power)10 กิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead) ซึ่งได้

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่ีก่อให้เกิดอ านาจหรือฐานอ านาจ ซึ่งผู้วิจัยน ามาศึกษา ประกอบด้วยฐาน

อ านาจ 7 ฐาน อันได้แก่ อ านาจทางกฎหมาย(Legitimate Power) อ านาจการให้รางวัล (Reward 

Power) อ านาจการบังคับ (Coercive Power) อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) อ านาจ

อ้างอิง (Referent Power) อ านาจโดยต าแหน่ง(Position Power) และ อ านาจส่วนบุคคล 

(Personal Power)11จากแนวคิดและขอบข่ายของทฤษฏีท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยสามารถน าเสนอเป็น

กรอบแนวคิดดังท่ีแสดงอยู่ในแผนภูมิท่ี 1 ดังนี้ 

 

 

                                                             
8 Robert N.Lussier and Christopher F.Achua, Leadership, vol. 2 (USA: Thomson, 2004). 
9 John R. Schermerhorn, Jr.Jame G Hunt, and Richard N.Osborn, Organizational 
Behavior (USA: john Wiley & Sons,Inc, 2005). 
10 John R.P. French and Bertram H. Raven, The Bases of Social Power,”in Studies in 
Social Power, ed. ed (Ann Arbor: University of Michigan Institution for Social Research, 
1959). 
11 Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead, Organizational Behavior : Managing People 
and Organazations, 11th Ed (South-Western,Cengage Learning: Mason,OH, 2014). 
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สภาพแวดล้อม (Environment) 

 

องค์การ (Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของงานวิจัย 

ท่ีมา :  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational 
Administration:Concepts and Practices, 6th ed.(CA: Wadworth Publishing,2012),20-22 
  : Ricky W. Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : 
Managing People And Organazations,11th ed.( Mason,OH : South-Western,Cengage 
Learning,2014),376-379 
  

 
 

 

Input 

- ผู้บริหาร 

- วัสดุ อุปกรณ์ 

- งบประมาณ 

- เทคโนโลยี 

- นโยบายทางการ

ศึกษา 

 

 Transformation Process 

- การบริหาร 

 การใช้อ านาจของผู้บริหาร   

 สถานศึกษา 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การนิเทศการศึกษา 

Output 

- คุณภาพผู้เรียน 

- ประสิทธิภาพ 

ของโรงเรียน 

- ความพึงพอใจ 

ของบุคลากร 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 เพื่อให้งานวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตงานวิจัย ไว้ดังนี้ การ วิ จั ย ใน

ครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาของ โรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสนโดย ใช้แนวคิดของกิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead) เกี่ยวกับฐานอ านาจซึ่งมี 

7 ประการอันได้แก่  อ านาจทางกฎหมาย (Legitimate Power) อ านาจการให้รางวัล (Reward 

Power) อ านาจการบังคับ (Coercive Power) อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) อ านาจ

อ้างอิง (Referent Power) อ านาจโดยต าแหน่ง (Position Power) อ านาจส่วนบุคคล (Personal 

Power) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ในแผนภูมิท่ี 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ท่ีมา :  Ricky W. Griffin and Gregory Moorhead ,Organizational Behavior : 
Managing People And Organizationals,11th ed.(Mason,OH : South-Western,Cengage 
Learning,2014),376-379 
   

 
 
 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1. อ านาจทางกฎหมาย (Legitimate Power)  

2. อ านาจการให้รางวัล (Reward Power)  

3. อ านาจการบังคับ (Coercive Power)  

4. อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power)  

5. อ านาจอ้างอิง (Referent Power)  

6. อ านาจโดยต าแหน่ง (Position Power)  

7. อ านาจส่วนบุคคล (Personal Power)   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เข้าใจในความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้

ให้นิยามความหมายของค าต่างๆไว้ดังนี้ 

 การใช้อ านาจของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถตามศักยภาพของผู้บริหารท่ีได้ท าการ

ควบคุมเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหรือปรับเปล่ียนในพฤติกรรม ท้ังด้านของทัศนคติ ค่านิยม 

ไปในทิศทางท่ีเราต้องการและบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม อันประกอบไปด้วย 7 รูปแบบ อาทิ อ านาจทางกฎหมาย (Legitimate Power) อ านาจการ

ให้รางวัล (Reward Power) อ านาจการบังคับ (Coercive Power) อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert 

Power) อ านาจอ้างอิง (Referent Power) อ านาจโดยต าแหน่ง (Position Power) อ านาจส่วน

บุคคล (Personal Power)  

 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระ  

 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา มีขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่  หมู่ ท่ี  7 ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม 73180 
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                                      บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฏี แนวคิด ท่ี

เกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษาอยู่คือ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏีและ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

การใช้อ านาจของผู้บริหาร 

 หากจะกล่าวถึงอ านาจนั้น เป็นส่ิงท่ีมีความเป็นมาอยู่เคียงคู่มนุษย์มาช้านาน ซึ่งจะมาจากผู้ท่ี

ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมท้ังในด้าน สติปัญญา พละก าลังเป็นต้น จนได้พัฒนามาเป็นระบบ

ของการปกครองและเกิดรัฐข้ึน โดยผู้ท่ีใช้อ านาจได้เป็นผู้ควบคุมอ านาจของผู้อื่นท่ีมอบมาให้ตนในการ

ตัดสินใจแทนคนในสังคมนั้นเอง  ในองค์กรเองนั้นก็มีการใช้อ านาจด้วยเช่นกัน โดยผู้บริหารมีหน้าท่ีใช้

อ านาจในการบริหารจัดการองค์กร ไปในทิศทางท่ีต้องการควรมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

โดยหากไม่มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการใช้อ านาจองค์กรอาจล่มสลายได้ 

 องค์กรสถานศึกษาเป็นองค์กรเชิงระบบจึงต้องมีการใช้อ านาจในการควบคุมและดูแลแก่

บุคลากรในองค์กร ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะในการบริหารคนในองค์กรจึงจ าเป็นต้องส่ังการโดย

ใช้อ านาจโดยผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีจ าเป็นท่ีจะต้องใช้อ านาจในการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง

ให้เป็นไปตามทิศทางท่ีเราต้องการและใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างผาสุขเพื่อ

จะได้มาท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานโดยค านึงถึงสถานศึกษาเป็นเบ้ืองต้น 

ความหมายและความส าคัญของอ านาจ 

 เมื่อจะกล่าวถึงอ านาจนั้นในพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน ได้ให้ความหมาย ไว้ว่า 

“อิทธิพลท่ีบังคับผู้อื่นให้ยอมท าตามไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความท่ีสามารถบันดาลให้

เป็นไปตามความประสงค์ เช่น อ านาจบังคับของกฎหมาย อ านาจบังคับบัญชา ความสามารถหรือส่ิงท่ี

สามารถท าหรือบันดาลให้เกิดส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ เช่นอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ านาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์  

ก าลัง พลังเช่น อ านาจจิต อ านาจฝ่ายสูง อ านาจฝ่ายต่ า หรือความรุนแรงเช่น ชอบใช้อ านาจ การ
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บังคับบัญชา เช่น อยู่ใต้อ านาจ;การบังคับ เช่น ขออ านาจศาล”12ความหมายของอ านาจนั้นได้มีนัก

ทฤษฏีหลายท่านให้ความหมายดังต่อไปนี้ เช่น 

ลูซเซียร์และแอชชัว (Lussier and Achua) สรุปความหมายได้ว่า อ านาจนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้

ผู้น ามีศักยภาพและมีอิทธิพลเหนือผู้ตาม13 

ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) สรุปความหมายได้ว่า อ านาจนั้นหมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งๆท่ีจะท าให้ท้ังรายบุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติตาม ตามท่ีผู้ใช้อ านาจจะให้ปฏิบัติ14 

เชอร์มาฮอร์น ฮันท์และออสบอร์น(Schermerhorn,Hunt and Osborn) สรุปความหมาย

ได้ว่า อ านาจนั้นคือ ความสามารถท่ีท าให้บุคลอื่นท าบางส่ิงบางอย่าง ตามท่ีต้องการให้ปฏิบัติ หรือ 

สามารถท่ีจะท าส่ิงท่ีต้องการให้บุคคลอื่นกระท าได้ตามท่ีต้องการให้เกิดข้ึน15 

กิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead) สรุปความหมายได้ว่า อ านาจคือ

ความสามารถท่ีมีศักยภาพของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อกระท าการควบคุมเหนือบุคคลหรือกลุ่มคน16 

ภาวิณี เพชรสว่าง ได้ให้ความหมายของอ านาจสรุปได้ดังนี้ อ านาจคือความสามารถของคน

หรือกลุ่มคนในการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นให้ท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง17 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ สมชาย หิริญกิตติและ ธนวรรธ ต้ังสินทรัพย์ศิริ ได้ให้ความหมายของ

อ านาจสรุปได้ดังนี้ อ านาจหมายถึง ขีดความสามารถของบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมคนอีกคน

                                                             
12 "พจนานุกรมออนไลท์(ออนไลท์)," accessed 26 กันยายน, 2559. 
http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-43-search.asp 
13 Robert N.Lussier and Christopher F.Achua, Leadership, ed. 2nd, 2nd ed. (USA: 
Thomson, 2004). 
14 Wayne K.Hoy and Cecil G.Miskel, Educational Administration (Singrapore: 
McGrawHill, 2001). 
15 John R. Schermerhorn Jr., Jame G Hunt, and Richard N. Osborn, Organizational 
Behavioir (USA: John Wiley & Sons, Inc, 2005). 
16 Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead Organizational Behavior : Managing People 
and Organizationals (Mason,OH: South-Western,Cengage Learning, 2014). 
17 ภาวิณี เพชรสว่าง, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: วิรัตน์เอ็ดดูเคช่ัน, 2552). 
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หนึ่งให้มีพฤติกรรมหรือไม่มีพฤติกรรม หรือหมายถึง ความสามารถท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้อื่น

และแหล่งท่ีมาของความสามารถของผู้น าท่ีจะสามารถชักจุงผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยอมรับได้18 

 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้อธิบายความส าคัญของอ านาจสรุปได้ดังนี้ อ านาจ(Power)เป็น

ปัจจัยเริ่มต้นของผู้บังคับบัญชาและน าไปสู่การมีภาวะผู้น า เพราะการใช้อ านาจของผู้น าจะสามารถ

ช้ีน าและท าให้โน้มน้าวผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้19 

 สุเทพ พงศรีวัฒน์ ได้ความส าคัญของอ านาจ สรุปได้ดังนี้ พลังอ านาจ(Power)เป็นอ านาจท่ี

ซ่อนเร้นภายใน(Potential Force)ของผู้น า เป็นอ านาจท่ีพร้อมจะน าไปใช้ ได้รับพลังอ านาจจาก

หน่วยงานหรือองค์กร โดยใช้สิทธิ์ส่ังประเมินผล ให้รางวัลและลงโทษภายในขอบเขต20 

จากการให้ความหมายของนักทฤษฏีข้างต้นเกี่ยวกับ อ านาจ สามารถสรุปความได้ดังนี้ 

อ านาจคือส่ิงท่ีใช้ควบคุมบุคคลต่างๆต้ังแต่หนึ่งคนขึ้นไปให้ท าตามค าส่ังหรือทิศทางท่ีวางไว้ โดยการ

จะมีอ านาจนั้นเราจะต้องอยู่ในต าแหน่งและหน้าท่ีซึ่งจะมีความสามารถในการควบคุมบุคคลเหล่านั้น 

เช่น พระราชามีหน้าท่ีปกครองไพร่ฟ้าประชาชนในราชอาณาจักรของตนเองจึงท าให้เกิดความสามารถ

ท่ีจะได้ควบคุมคนในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตาม หรือ ผู้จัดการบริษัทมีหน้าท่ีในการบริหารบริษัทจึงมี

ความสามารถในการควบคุมและดูแลบุคลากรในบริษัท อาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีภาระจักไม่มีหน้าท่ีก็จะ

ไม่มีไม่มีอ านาจเช่นเดียวกัน”ซึ่งอ านาจมีความส าคัญอย่างยิ่งในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา

จ าเป็นต้องใช้อ านาจในการควบคุมองค์กรตามท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยความชอบธรรม จ าเป็นต้องใช้

อ านาจในการควบคุมบริหารจัดการให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพื่อให้องค์กร

ประสบความส าเร็จตามนโยบายท่ีวางไว้ ท้ังนี้อาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของกฏระเบียบหรือแนว

ปฏิบัติในสถานศึกษา ให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอาทิ งานสอนเป็น

งานหลักโดยเสมือนว่าผู้บริหารได้มอบอ านาจให้แก่ครูผู้สอนในการตัดสินใจในการจัดการเรียนรู้ในช้ัน

เรียนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับการปฏิบัติงานใดๆ บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็สามารถแจ้งแก่ผู้บริหาร

โดยผู้บริหารก็จะใช้อ านาจในการแก้ไขปัญหาให้องค์กรปฏิบัติงานอย่างผาสุขโดยความเท่ียงธรรม

                                                             
18 สมชาย หิริญกิตติ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ธนวรรธ ต้ังสินทรัพย์ศิริ,, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 
(กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ,์ 2550). 
19 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2551). 
20 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน,์ ภาวะความเป็นผู้น า (กรุงเทพฯ: เอเชียเพรส, 2550). 
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เพราะการใช้อ านาจท่ีดีท่ีสุดของผู้บริหารคือ การใช้อ านาจท่ีเสมือนไม่ใช่อ านาจหรือกล่าวสรุปได้คือ

การใช้คุณธรรมและเอาชนะใจผู้ใต้บังคับบัญชาถือว่าดีท่ีสุด 

 

แหล่งที่มาของอ านาจหน้าที่ในองค์กร 

ทุกองค์กรมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีอ านาจควบคุมเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรได้ด าเนิน

กิจกรรมไปอย่างราบรื่น โดยมีผู้ท่ีได้รับมอบหมายคือผู้น าหรือผู้บริหารที่จะใช้อ านาจในการด าเนินงาน

และส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายของ

องค์กรจะส าเร็จได้  จากแนวความคิดระบบราชการของ Max Weber ซึ่งมีการน ามาใช้และอ้างอิงกัน

อย่างมากและแพร่หลาย ซึ่งเสนอแนวคิดว่า ในการบริหารองค์กรซึ่งเป็นองค์กรในอุดมคติท่ีเรียกว่า 

the ideal type of bureaucracy โดยกล่าวถึงลักษณะในการใช้อ านาจในองค์กร ท่ีจะด าเนินการ

ต้องมีโครงสร้างของอ านาจในองค์กร ซึ่งอ านาจในองค์กรจะประกอบด้วยดังนี้ 

1. อ านาจบารมี (Charismatic authority) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากคุณลักษณะของบุคคล ซี่ง 

ท าให้ผู้อื่นเช่ือฟังหรือยอมท าตามผู้น า เป็นอ านาจท่ีติดอยู่กับตัวบุคคล การใช้อ านาจบารมีเหมาะสม

กับสังคมในยุคเดิมท่ีมีลักษณะของความส าคัญในรูปแบบของเครือญาติ หรือ สังคมแบบชนเผ่า 

2. อ านาจประเพณี (Traditional authority) เป็นอ านาจอันท่ีได้เกิดจากขนบธรรมเนียม 

หรือประเพณีท่ีปฏิบัตืสืบทอดกันมา การใช้อ านาจตามประเพณี เช่น การสืบทอดอ านาจตาม

สายเลือดหรือการสืบสันตติวงศ์ การใช้อ านาจในลักษณะนี้มักพบในสังคมแบบศักดินา 

3. อ านาจตามกฎหมาย (Legal authority) เป็นอ านาจท่ีเน้นหลักความมีเหตุผล คืออ านาจ 

ตามกฎหมายนี้เหมาะกับโครงสร้างสังคมสมัยใหม่ท่ีมีความสลับซับซ้อน อ านาจตามกฎหมายจะใช้ใน

องค์กรแบบระบบราชการ21 

จากลักษณะของอ านาจท่ีได้กล่าวมาข้างต้นได้มีนักวิชาการท าการศึกษาค้นคว้าและได้ท าการ

แบ่งออกเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ท่ีจะเรียกว่า ฐานอ านาจ หรือแหล่งท่ีมาของอ านาจ ท่ีจะมีหลาย

รูปแบบ อ านาจในองค์กรท่ีมีมาจากหลายแหล่งผู้คนจะได้อ านาจมาอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของ

อ านาจท่ีเขาเหล่านั้นจะแสวงหาดังนั้นการเข้าใจถึงรูปแบบการน ามาซึ่งอ านาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

                                                             
21 วันชัย มีชาติ, การบริหารองค์การ (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ,์ 2552). 
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1. อ านาจตามต าแหน่ง (Position Power) เป็นอ านาจท่ีมาจากองค์กรหรือบุคคลและมีอยู่ 

กับต าแหน่งท่ีได้มาในการจัดสรรค์อ านาจไว้เมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งก็จะใช้อ านาจไปตามต าแหน่งนั้น

และเมื่อพ้นจากต าแหน่งจะไม่สามารถน าอ านาจนั้นไปใช้กับตนเองได้ อ านาจตามต าแหน่งแบ่งได้

ดังต่อไปนี้ ได้แก่  

1) อ านาจท่ีชอบธรรม (Legitimate power) ผู้ท่ีมีต าแหน่งในองค์กรสูงกว่าจะมี 

อ านาจมากกว่า ในภาครัฐจะมาจากกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรเป็นหลัก ส่วนในภาคเอกชนก็จะมา

จากการตั้งองค์กรตามกฎหมายท่ีมีอยู่ในองค์กรเช่น การตั้งบริษัทจ ากัด 

2) อ านาจสารสนเทศ (Information power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการได้ควบคุม 

อย่างเป็นทางการเหนือสารสนเทศท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการท างานของพวกเขา  

3) อ านาจรางวัล ( Reward power)  เป็นอ านาจท่ีได้ให้รางวัลแก่พนักงานลูกจ้าง 

หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ท่ีปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จการให้รางวัลอาจเป็นรูปแบบตัวเงินหรือ

ไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เป็นการกระตุ้นการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4) อ านาจบังคับ ( Coercive power) เป็นอ านาจในการลงโทษในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีไม่สามารถท างานไม่บรรลุตามเป้าหมาย  อ านาจชนิดนี้ต้ังอยู่ใน

ฐานของความกลัวเป็นการกระตุ้นการท างานโดยผู้บริหาร 

5) อ านาจทางนิเวศวิทยา ( Ecological power) เป็นอ านาจในการควบคุมเหนือ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เทคโนโลยีและองค์กรของงานท่ีจัดหาโอกาสส าหรับการมีอิทธิพล

ทางอ้อมเหนือผู้อื่นเพราะพฤติกรรมเป็นส่วนหนี่งของการรับรู้โอกาสและอุปสรรค์จากการปรับเปล่ียน

สถานการณ์ใหม่ท่ีอุบัติขึ้น 

2. อ านาจตามตัว ( Personal power) อ านาจท่ีมาจากคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้นั้น 

มากกว่าท่ีจะมาจากองค์กร อันแบ่งดังต่อไปนี้ 

1) อ านาจความเช่ียวชาญ ( Expert power) เป็นอ านาจท่ีมาจากความสามารถใน 

การโน้มน้าวบุคคลอื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความรู้ ความช านาญการเฉพาะทาง ท่ีเกิดจากทักษะ

และความสามารถของตัวผู้บริหารเอง 

2) อ านาจอ้างอิง ( Referent power) เป็นอ านาจท่ีมีศักยภาพท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง 
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กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความช่ืนชมใน

ผู้บังคับบัญชาและมองเป็นแบบอย่าง อาจเกิดข้อจ ากัดหากจะลงโทษพนักงานจะเกิดความลังเล 

3) อ านาจเกรียรติยศ (Prestige power) เป็นอ านาจท่ีมาจากช่ือเสียงของบุคคล  

ผู้บริหารที่สะสมความส าเร็จท่ีเคยท ามาในอดีตและมีความส าคัญจะมีอ านาจในลักษณะนี้ 

3. อ านาจท่ีมาจากการเป็นเจ้าของ (Power stemming from ownership) ผู้บริหารมี 

อ านาจในฐานะท่ีเป็นตัวแทนหรือผู้ท่ีถือหุ้นหรือกรรมสิทธิ์ในองค์กร ความแข็งแกร่งในอ านาจความ

เป็นเจ้าของขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดหรือการเช่ือมโยงกับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ อ านาจความเป็น

เจ้าของยังสัมพันธ์กับจ านวนเงินทุนในองค์กรนั้น ผู้บริหารท่ีถือหุ้นมากมีโอกาสน้อยมากท่ีจะถูกไล่

ออกโดยคณะกรรมการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่ีถือหุ้นน้อยจะพบลักษณะนี้ในสถานศึกษาของเอกชน

เพราะสถานศึกษาเอกชนมีลักษณะในการจัดการตนเองโดยทุนและหุ้นส่วน 

4. อ านาจท่ีมาจากการใช้ทรัพยากร (Power from providing resources) แหล่งอ านาจ 

ท่ีมาจากในมุมมองนี้องค์กรต้องการความเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี 

เงิน ลูกค้าหรือผู้รับบริการในภาคการศึกษา รวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆ เพื่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

อ านาจท่ีสัมพันธ์กับทรัพยากรเมื่อผู้น าเริ่มท่ีจะสูญเสียอ านาจในการควบคุมทรัพยากรอ านาจของเขา

นั้นก็จะลดลงตามการควบคุมเช่นเดียวกัน 

5. อ านาจจากการฉวยโอกาส (Power from capitalzing on opportunity) อ านาจนั้น 

สามารถมาจากการอยู่ถูกท่ีถูกเวลาและมีการด าเนินการท่ีเหมาะสม ผู้คนต้องการท่ีจะมีทรัพยากรท่ี

ถูกต้องในการฉวยโอกาสท่ีเกิดขึ้น โอกาสท่ีดีท่ีสุดในองค์กรท่ีจะขยายตัวคืออยู่ในแผนกท่ีมีการเติบโต

จะท าให้เรามีโอกาสท่ีจะเติบโตในงานมากกว่าท่ีจะอยู่ในสายงานปกติ 

6. อ านาจท่ีมาจากการจัดการปัญหาวิกฤต (Power stemming from managing critical  

problems) ในกรณีท่ีหน่วยงานต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตและเกิดความไม่มั่นคง องค์กรจะมีอ านาจ

มากขึ้นเช่น องค์กรถูกฟ้องร้อง ในสถาณการณ์เช่นนี้ฝ่ายกฎหมายขององค์กรท่ีปกติจะไม่มีอ านาจโดด

เด่นเหนือฝ่ายอื่นจะมีบทบาทส าคัญต่อองค์กรขึ้นมาในทันที  

7. อ านาจท่ีมาจากการใกล้ชิดอ านาจ (Power stemming from being close to power) 

การอยู่ใกล้ชิดกับผู้ท่ีมีอ านาจก็จะท าให้ผู้นั้นมีอ านาจมากขึ้น เช่น ผู้จัดการฝ่ายหนึ่งท่ีต้องรายงานตรง

ต่อซีอีโอย่อมมีอ านาจมากกว่าผู้จัดการท่ีอยู่ในระดับเดียวกันท่ีไม่ได้มีความรับผิดชอบรายงานต่อซีอีโอ 
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ในองค์กรสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันผู้ใดอยู่ใกล้ชิดผู้บริหารมักมีอ านาจมากกว่าบุคคลอื่นใน

ระดับท่ีมีความใกล้เคียงกันกับตนเองในผู้บริหารด้วยกันก็เช่นกันหากมีความใกล้ชิดกับผู้ท่ีอยู่เหนือขึ้น

ไปอีก22 

ท้ังนี้นักวิชาการต่างประเทศได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับฐานของอ านาจท่ีมีความส าคัญเกี่ยวกับการ

ใช้อ านาจในองค์กรท่ีจะสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

เชอร์มาฮอร์น ฮันท์ และ ออสบอร์น (Schermerhorn,Hunt, and Osborn) ได้ให้แนวคิด

เกี่ยวกับอ านาจสรุปได้ดังนี้  ในองค์การอ านาจถูกก าหนดให้เป็นความสามารถในการใช้คนหรือ

บุคลากรให้ปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชาจะได้รับอ านาจในการตรวจสอบดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

แหล่งท่ีมาจากอ านาจโดยต าแหน่งและอ านาจส่วนบุคคลดังนี้ 

1. อ านาจโดยต าแหน่ง (Position power) ฐานอ านาจได้เป็นสิทธิ์ของผู้บริหารโดย 
ได้รับความชอบธรรมจากในการให้คุณและโทษต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อาทิ อ านาจการให้รางวัล  อ านาจ
การบังคับ อ านาจตามกฎหมาย  

1.1 อ านาจการให้รางวัล (Reward power) อ านาจท่ีผู้บริหารจะสามารถท่ี 
จะควบคุมท่ีจะให้รางวัลแก่บุคคลท่ีจะปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น การยกย่องสรรเสริญ นอกจากนี้
ยังให้โทษแก่ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามยกตัวอย่างเช่นการ ลดขั้นเงินเดือน  

1.2 อ านาจการบังคับ (Coercive power) อ านาจท่ีผู้บริหารสามารถท าให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามเพื่อหลีกเล่ียงการลงโทษ มีความเข้มแข็งของอ านาจการบังคับมากขึ้น
เมื่อบุคคลรู้ว่าตนเองมีอ านาจท่ีจะบังคับหรือลงโทษได้โดยตรง 

1.3 อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate power)  อ านาจชนิดนี้มาจาก 
ค่านิยมภายในบุคคลท่ียอมรับว่ามีอ านาจโดยชอบธรรมท่ีจะมีอ านาจเหนือคนโดยท่ัวไป อ านาจตาม
กฎหมายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้มีอ านาจครองอยู่ เรียกว่าอ านาจหน้าท่ี แต่ในบางกรณีอาจไม่เกี่ยวข้อง
กับต าแหน่งก็ได้ แต่หากเกี่ยวกับความเช่ือ ค่านิยม และการยอมรับของบุคคลอื่นๆ 

1.4 อ านาจแห่งกระบวนการ ( Process power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการ 
ควบคุมวิธีการต่างๆของการผลิตและวิธีการวิเคราะห์ในภาระงานนั้นๆ ซึ่งเกิดจากอยู่ในต าแหน่ง
หน้าท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมกระบวนการผลิต 
 

                                                             
22 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, ภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติการ:Life Model Operational Leadership: Life 
Model (กรุงเทพ: วิสต้า อินเตอร์ปริ้นท์, 2556). 
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1.5 อ านาจจากการมีสารสนเทศ (Infromation power) อ านาจท่ีเกิดจาก 
ผู้บริหารมีความรอบรู้ข่าวสารหรือข่อมูลท่ีมีคุณค่า แสวงหาข่าวสารหรือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่
บุคลากร  มีความรอบรู้ข่าวสารหรือข้อมูลในสภาวะแวดล้อมของงานในเรื่องท่ัว ๆ ไปอย่างกว้างขวาง 
เป็นแหล่งข้อมูลท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ท่ีรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์  
ท าให้ได้รับการยอมรับในอ านาจนี้ 

1.6 อ านาจการเป็นตัวแทน (Representative power ) เป็นอ านาจท่ีเกิด 
จากการได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนองค์กรอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีอ านาจและศักยภาพซึ่งประกอบ 
ไปด้วย บุคคลในองค์กรหน่วยต่างๆและบุคคลภายนอกองค์กร ผู้บริหารควรใช้อ านาจฐานะเป็น
ตัวแทนองค์กร เพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติตาม 

2. อ านาจส่วนบุคคล (Personal power) อ านาจส่วนบุคคลมีอยู่ในตัวบุคคลทุก 
คนท่ีล้วนต้องการอิสระในการตัดสินใจ อ านาจส่วนบุคคลเป็นส่ิงส าคัญในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย 
อ านาจเช่ียวชาญ  ชักชวนเหตุผล และอ านาจอ้างอิง  

2.1 อ านาจเช่ียวชาญ (Expert power)สามารถควบคุมคนอื่นโดยใช้ 
อ านาจท่ีมีจากประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาจนเช่ียวชาญ อ านาจของผู้บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญ มีทักษะ 
และความรู้ความสามารถจนเป็นท่ียอมรับด้วยท่ัวไปและท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตามเพราะมีความ
เช่ือว่าผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถเหนือตน 
      2.2 ชักชวนเหตุผล (Rational persuasion) ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของผู้อื่นเพราะความพยายามของแต่ละบุคคลท่ีคนยอมรับน าเสนอเป้าหมายและเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมในส่ิงท่ีผู้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับการชักชวนเหตุผลขึ้นลงและท่ัวทั้งองค์กร มีเหตุผลชักชวน
เกี่ยวข้องกับท้ังการอธิบายผลลัพธ์ท่ีคาดหวังและแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระท าท่ีเฉพาะเจาะจง 

2.3 อ านาจอ้างอิง (Referent power)  คุณลักษณะท่ีผู้มีอ านาจเป็นท่ีอัน 
ซึ่งยอมรับและช่ืนชมของบุคคลต่างๆและประสงค์ท่ีจะมีลักษณะเช่นนั้นบ้าง ความเข้มแข็งของอ านาจ
อ้างอิงจะมีมากขึ้นตามความอยากเป็นเหมือนผู้มีอ านาจของบุคคลนั้นมากขึ้นตามความช่ืนชม23 

เมื่อได้สังเกตในหน่วยงานหรือองค์กรจะพบว่าผู้มีอ านาจนั้นมักจะเป็นผู้น า ดังท่ี เฟรนซ์ และ 
ราเวน (French and Raven) กล่าวว่า บุคคลท่ีจะเป็นผู้น าเหนือคนอื่น มีอ านาจอย่างใดอย่างหนึ่ง
จากอ านาจ 5 อย่างดังต่อไปนี้ 

 

                                                             
23 John R. Schermerhorn, Jr.Jame G Hunt, and Richard N.Osborn, Organizational 
Behavio (USA: john Wiley & Sons,Inc, 2005). 
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1. อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert power) เป็นอ านาจท่ีเกิดมาจากความเช่ียวชาญในงาน  
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในแขนงนั้นๆได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง เป็นท่ีพึ่งพาในด้านความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ให้แก่ผู้อื่นในเรื่องของการท างาน ผู้อื่นก็จะเกิดการยอมรับใน
ความสามารถและเกิดความเคารพในอ านาจลักษณะนี้ 

2. อ านาจอ้างอิง (Referent power) เป็นอ านาจท่ีเกิดขึ้นจากการยึดถือประเพณี  
ความชอบความนิยมในตัวของบุคคลนั้น เป็นอ านาจท่ีเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างกัน ท าให้เป็นท่ี
พึ่งทางใจและเกิดความศรัทธาโดยผู้อื่น และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กรคนอื่นๆ 

3. อ านาจการให้โทษ (Coercive power)เป็นอ านาจท่ีใช้ในการขมขู่บังคับใช้ก าลังทางกาย 
และวาจาเพื่อบังคับให้ผู้อื่นกระท าตาม ผู้ท่ีสามารถลงโทษผู้อื่นท่ีไม่ท าตามได้ มักได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกในองค์กร 

4. อ านาจจากการให้คุณ (Reward power)เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการให้รางวัลผู้ท่ีปฏิบัติ 
ตามหรือมีผลงานดีเป็นการเสริมแรง ผู้ท่ีสามารถใช้อ านาจนี้ได้ก็จะเกิดการยอมรับจากสมาชิกคนอื่นๆ
เช่นเดียวกัน 

5. อ านาจโดยต าแหน่ง (Legitimate power or position power) เป็นอ านาจอันอุบัติเกิด 
จากการได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากได้รับแต่งต้ังในหน้าท่ีการงาน หรืออยู่ใน
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ เป็นอ านาจท่ีก าหนดตามกฎระเบียบขององค์กรในการบังคับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน24 

จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นท่ีกล่าวมานี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ อ านาจคือส่ิงท่ีอยู่ในตัวมนุษย์

หรือแฝงอยู่ในบุคคล สามารถท่ีน ามันออกมาใช้ได้ในสถานการณ์และเวลาท่ีเหมาะสม โดยตัวของ

บุคคลเองจะต้องมีการสะสมมูลประสบการณ์และองค์ความรู้ท่ีจะได้มาซึ่งอ านาจ ซึ่งอาจมีการคัดสรร

ตามกฎหมายนั้นจึงจะได้อ านาจมาเช่น การสอบเข้ารับต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา หรือการได้รับ

การคัดเลือกจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ เพื่อรับหน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการได้ ซึ่งเมื่อได้

ด ารงต าแหน่งแล้วจึงมีอ านาจตามกฎหมายหรือในหน้าท่ีซึ่งในการควบคุมบุคคลในองค์กรท่ีตนประจ า

อยู่ โดยเฉพาะในสังคมไทยเป็นสังคมแบบระบบอุปถัมภ์มาต้ังแต่อดีต ผู้บริหารก็จ าเป็นท่ีจะต้องสรร

สร้างบารมีเพื่อให้บุคคลในองค์กรเกิดความศรัทธาในตัวตนของผู้บริหาร  ท้ังนี้ต้องไปการเสริม

แรงจูงใจโดยมีการให้รางวัลหรือลงโทษแก่ผู้กระท าความดีความชอบหรือเส่ือมเสียแก่วิชาชีพครู 

ความสามารถเหล่านี้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้จะท าให้สามารถท่ีจะครองคนได้

                                                             
24 สิริอร วิชชาวุธ, จิตวิทยาการเป็นผู้น า (กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์, 2554). 
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โดยท่ีบุคคลยอมรับในตัวผู้บริหารว่ามีความน่าเช่ือถือและมีความสมารถพอท่ีจะท าให้องค์กรหรือ

สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ 

  

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษานั้นจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารการศึกษา

ในสถานศึกษาของตน โดยในต าแหน่งหน้าท่ีได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 

จึงมีนัยยะท่ีเป็นความหายแฝงให้เห็นว่า มีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกแก่ครูในการปฏิบัติ งาน

มิใช่ใช้อ านาจบาดใหญ่ ช้ีเป็นช้ีตายแก่ครูเหมือน ซึ่งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการหลายคนมีความ

เข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการบริหารสถานศึกษา โดยหลงลืมหน้าท่ีของตนเองลุแก่อ านาจ

เพราะอ านาจเปรียบเสมือนดาบสองคม ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีในการน านโยบายของรัฐมาท า

ให้เป็นรูปแบบของตนเองและประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองท่ีส่ังสมมา ในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์โรงเรียน โดยผู้บริหารก็จะส่ังการให้ครูและบุคลากรภายใน

โรงเรียนปฏิบัติตามได้ตามท่ีกฎหมายได้ระบุไว้ หากใครฝ่าฝืนจนเป็นผลเสียแก่ทางราชการก็สามารถ

ลงโทษทางวินัยได้ แต่ควรต้องดูบริบทควรจะใช้หลักธรรมเข้ามาในการปกครองจะดีกว่าใช้อ านาจ

เพราะจะท าให้ความสุขในการท างานของครูลดน้อยลงเพราะขาดแรงจูงใจเพราะเสียขวัญก าลังใจ  

ผู้บริหารจ าเป็นท่ีจะต้องมีภาวะผู้น า ซึ่งรูปแบบของผู้น านั้นมีหลายแบบซึ่งจะน ามาเสนอดังนี้เพื่ อให้

ผู้บริหารต้องส ารวจตนเองซึ่งจะสรุปประเภทของผู้น าท่ีตนควรเป็นและไม่ควรเป็นสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Leaders) เป็นผู้น าท่ีใช้อ านาจท้ังความคิดและการ 

ปฏิบัติชอบออกค าส่ัง มักตัดสินใจและรับผิดชอบในงานคนเดียว มีความเช่ือมั่นในตนเอง มักก้าวร้าว 

ใช้อารมณ์ มักส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดทัศนคติเชิงลบ ขาดขวัญและก าลังใจและตามมาด้วยการ

ต่อต้านอ านาจของผู้น าได้ 

2. ผู้น าแบบเจ้าขุนมูลนาย (Bureaucratic Leaders) เป็นผู้น าท่ีพิถีพิถันในการท างาน เจ้า 

ระเบียบ ชอบใช้อ านาจในการตัดสินใจ ไม่ชอบให้ใครมาใช้อ านาจแทนตน มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง 

สุขุมรอบคอบ อารมณ์มั่นคง ต้องการให้ลูกน้องเช่ือฟังและปฏิบัติตาม 
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3. ผู้น าแบบนักการทูต (Diplomatic Leaders)  เป็นผู้น าท่ีมีความฉลาดในการปรับตัว มี 

ไหวพริบปฏิพานดี มีความเป็นมิตร มักให้โอกาสผู้ตามแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการ

ตัดสินใจ ผู้ตามจึงชอบท างานกับผู้น าท่ีมีลักษณะนี้ 

4. ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders)  เป็นผู้น าท่ียอมรับสิทธิและเสรีภาพ 

ของผู้ตาม รับฟังแนวความคิด ประชุมปรึกษา และมีความยืดหยุ่น ติดต่อการส่ือสารได้ดี เปิดเผยไม่

ก้าวร้าว ไม่นิยมการขมขู่ ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแกผู้ตาม 

5. ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissed-fair Leaders) เป็นผู้น าท่ีบริหารงานตามสบาย ตนเอง 

ก าหนดเป้าหมายเองโดยไม่ประชุมผู้ตาม ผู้ตามเม่ือได้รับมอบหมายแล้วก็ท าได้โดยอิสระ ผู้น ามีความ

เป็นมิตร ไม่ใช้อ านาจ ผู้ตามท างานด้วยความสบายใจ แต่มักได้ผลงานไม่ดี 

6. ผู้น าแบบยินยอมผู้ตาม (Employee-control Leaders) เป็นผู้น าท่ีบริหารงานมักใช้ 

ความยืดหยุ่นและยินยอมสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ชอบสนองความต้องการของผู้ตาม ผู้น าแบบนี้หาก
ได้ผู้ตามท่ีไม่มีประสิทธิภาพขาดความสนใจต่องาน ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ก็อาจจะท าให้การ
บริหารงานในองค์กรล้มเหลวมีปัญหาเกิดขึ้นได้25 

จากข้างต้นจะเห็นในว่าการเป็นผู้น าก็มีผลกับความสัมพันธ์ของการใช้อ านาจในองค์กรจริง 

เมื่อน ามาพิจารณาจากการใช้อ านาจของผู้น าจะสามารถแบ่งผู้น าในการใช้อ านาจเป็น 3 ลักษณะ  

1. ผู้น าท่ีใช้อ านาจแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) ผู้น าในลักษณะนี้จะใช้อ านาจอย่าง

เต็มท่ีรัดรวบในการออกค าส่ังต่างๆ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังบัญชาแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างไป

จากตนทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามท่ีตนต้องการเท่านั้น  

2. ผู้น าท่ีใช้อ านาจแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผู้น าในลักษณะนี้จะให้

ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ไม่ใช้อ านาจมาก

เกินไป สนับสนุนให้ทุกคนระดมความคิดเห็นร่วมกัน 

3. ผู้น าท่ีใช้อ านาจแบบเสรีนิยม (Free-Rein Leader) ผู้น าในลักษณะนี้จะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
เสรีภาพในการท างาน จะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขและตัดสินใจเอง หากบริหารจัดการไม่ดีจะ
เกิดการปฏิบัติงานท่ีขาดประสิทธิภาพได้26 
                                                             
25 พระมหาสนอง ปัจโจปการี, มนุษย์กับสังคม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2553). 
26 นิติพล ภูตะโชติ, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556). 
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อันจะเห็นได้ว่าผู้น าแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปตามบริบทและการใช้อ านาจท่ี

ต่างกัน อ านาจนั้นถือเป็นส่ิงท่ีอันตรายมากเพราะสามารถควบคุมจิตใจคนได้ให้หลงผิดและลุแก่

อ านาจ โดยสังคมโลกตะวันออก จะมองว่าอ านาจมาจากสวรรค์คือบุคคลท่ีมีบุญญาธิการจะได้รับ

อ านาจเช่น หน่อพระพุทธเจ้าก็คือพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ท่ีพร้อมจะเป็นพระมหากษัตริย์

ในเบื้องหน้าท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต่างจากสังคมตะวันตกจะมีการ

กระจายอ านาจเพราะอ านาจเป็นส่ิงท่ีน่ากลัวและน าไปสู่ความช่ัวร้ายได้ จากท่ีเราเห็นในวรรณกรรม

The Lord of The RING เนื้อหาในวรรณกรรมจะระบุได้เด่นชัดเกี่ยวกับแหวนแห่งอ านาจท่ีใครได้

ครอบครองก็จะตกอยู่ในอ านาจ ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาหลักธรรมเพื่อให้ตนเอง 

ควบคุมอ านาจไม่ใช้อ านาจควบคุมตน ซึ่ง ยกตัวอย่างหลักทศพิศราชธรรมของผู้น า ก็สามารถน ามาใช้

กับการใช้อ านาจสถานศึกษาของผู้บริหารได้ ทศพิศราชธรรมของผู้น า มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา คือธรรมมะ 10 ประการ ของผู้น าซึ่งจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

1. ทาน หมายถึง การให้ส่ิงของหรือทรัพย์ ท่ีผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาจะสละให้มอบ 

ให้ผู้อื่น หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการบ ารุงเล้ียงดู ช่วยเหลือเขาหรือการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

2. ศีล หมายถึง ความประพฤติดีประพฤติชอบของผู้น า รวมถึงการส ารวมกาย 

วาจา ประกอบแต่สุจริต รักษากิตติคุณเป็นตัวอย่างน่าเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. ปริจาคะ หมายถึง การบริจาค การเสียสละความสุขส่วนตน หรือแม้แต่ชีวิตของ 

ตน เพื่อประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมองค์กรเดียวกัน 

4. อาชวะ หมายถึง ความซื่อตรง เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวง 

ผู้อื่น กล่าวแต่ความสัตย์จริงไม่หลอกผลประโยชน์จากบุคคลอื่น 

5. มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน มีอัธยาศัยไมตรี ไม่ถือตัวและหยาบกระด้าง มี 

ความสง่างามอันเกิดจากท่วงท่าอากับกิริยามีความสุภาพนุ่มนวล แต่ไม่ขาดความย าเกรง 

6. ตบะ หมายถึง ความทรงเดช อ านาจของผู้น าในการเผากิเกส ตัณหา ราคะ  

ไม่ให้เข้ามาย่ ายีจิตใจ ระงับข่มใจได้ ไม่ยอมให้ลุ่มหลงหมกมุ่นในความส าราญ มุ่งมันท ากิจกรรมใน

สมบูรณ์ มีความเป็นอยู่อย่างสามัญ  

7. อักโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ ไม่เกรี้ยวกราด จนเป็นเหตุให้การวินิจฉัยความ 
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และการกระท าต่างๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจ าใจไว้ ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและ

การกระท าด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตัวเอง 

8. อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบค้ันกดข่ี ไม่หลงระเริงในอ านาจ 

ขาดความกรุณา หาเหตุลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเหตุอาฆาตเกลียดชัง 

9. ขันติ  หมายถึง ความอดทนต่องานยาก งานมาก ไม่ย่อท้อ แต่พากเพียร 

ประกอบการงานจนส าเร็จลุล่วง 

10. อวิโรธนะ หมายถึง ความไม่คลาดธรรม ความหนักแน่นในธรรมไม่เอนเอียง 

หวั่นไหวเพราะถ้อยค าดีร้าย ลาภยศสักการะ รักษาความยุติธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม  มีความเท่ียงธรรมไม่ล าเอียง27 

จากการน าหลักทศพิศราชธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมของเจ้าผู้ปกครองในอดีตมาเป็นแนวทางใน

การใช้อ านาจในสถานศึกษาของผู้บริหารจะท าให้การด าเนินงานในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ

ผู้บริหารจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเกิดความนับถือในตัวของผู้บริหารท่ีเป็นผู้

อ านายการท่ีใช้หลักธรรมท่ีจะมาก ากับการใช้อ านาจอย่างมีความเป็นธรรมตามบริบท ซึ่งจะท าให้

ผู้บริหารเกิดความไว้ใจและเช่ือมั่นจากบุคคลในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ท้ังนี้ส่ิงท่ีขาดมิได้และมีจ าเป็นอย่างยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะในการใช้กลวิธีใน

การใช้อ านาจ คือการเรียนรู้จากพนักงานจะมีการเปล่ียนแปลงการมีอ านาจของผู้บริหารไปสู่การ

กระท าในลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมอย่างใดเมื่อผู้บริหารต้องการมีอ านาจเหนือผู้อื่น และก าหนดแนวทาง

ในการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา  7 วิธีการซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้  

1) การให้เหตุผล ( Reason)  การน าเสนอความคิดเชิงเหตุผล เชิงตรรกวิทยาหรือ 

เสนอข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นความจริงท่ีเกิดขึ้นโดยบอกกล่าวถึงเหตุและผลอย่างชัดเจน 

2) การแสดงความเป็นมิตร (Frienddliness) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้บริหารให้ 

เกรียรติ ไว้วางใจ ยกย่องสรรเสริญ แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ตระหนักและเกิดอคติว่า “เราเป็น

นาย เขาเป็นบ่าว” ให้ความเป็นกันเองจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมท าตามขอเรียกร้องของผู้บริหาร

ได้ เพราะเป็นการมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3) การรวมพลัง (Coalitions) การรวบรวมความสนับสนุนท่ีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

                                                             
27 สัญญา สัญญาวิวัฒน,์ สังคมวิทยาองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 2551). 
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หันมาสนับสนุนเรา ท าให้เราสามารถบรรลุในแนวทางและวัตถุประสงค์ ต้องชักจูงและโน้มน้าวให้ผู้อื่น

สนับสนุนโดยการขอความร่วมมือ 

4) การต่อรอง (Bargaining) ผู้บริหารใช้วิธีการต่อรอง โดยการน าเสนอข้อ 

แลกเปล่ียนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตามส่วนได้ส่วนเสีย 

5) การแสดงสิทธิ (Assertiveness) การแสดงอ านาจทางตรง ให้เห็นถึงข้อตกลง 

เงื่อนไขในการปฏิบัติตาม การช้ีแจง กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีต้องปฏิบัติตามของบุคคลในองค์กร 

6) การใช้อ านาจท่ีเหนือกว่า (Higher Authority) การขอความสนับสนุนจาก 

ผู้บังคับบัญชาระดับท่ีสูงกว่าตนเองหรือผู้บริหารเองให้ช่วยสนับสนุน ตอบสนองข้อเรียกร้องท่ีกลุ่ม

หรือบุคคลต้องการ 

7) การลงโทษ (Sanctions) ซี่งผู้บริหารสามารถท าการให้คุณ(Rewards) จาก 

ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานดีหรือพึงพอใจในองค์กรโดยการ ข้ึนเงินเดือน เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งให้
สูงขึ้น หรือจะให้โทษ (Punishments) แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือกระท าความผิด ด้วยการ
ต าหนิ การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน  การไล่ออก การไม่ให้ความส าคัญ แสดงความไม่เห็น
คุณค่าในตัวของบุคคลนั้น และไม่มอบหมายงานส าคัญให้28 

ในการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาในด้านของ

ความเปน็ผู้น า ทฤษฏีแนวคิดรวมไปถึงหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการใช้อ านาจในองค์กรเมื่อผู้บริหารได้รับ

ต าแหน่งมาปฏิบัติหน้าท่ีแล้วย่อมได้รับอ านาจโดยชอบธรรม ผู้บริหารต้องใช้หลักจิตวิทยาในการ

ปกครองคนในองค์กรและเอาชนะใจของคนในองค์กรท าให้เกิดการยอมรับส่งผลต่อการปฏิบัติงานท า

ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดท้ังนี้อยู่ท่ีผู้บริหารที่ควรกระท าอย่างยุติธรรม 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ กิฟฟินและมัวร์เฮด  

 จากการศึกษาแนวคิดของ กิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead) ซึ่งใช้เป็นตัวแปร

ในการวิจัยสรุปใจความได้ดังนี้  อ านาจนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรโดยก าหนดให้เป็น

ความสามารถในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารองค์กรคือ ผู้บริหารที่จะท าการ

ควบคุมองค์กร ซึ่งมีการก าหนดธรรมชาติของอ านาจหลายรูปแบบท่ีต่างกัน อ านาจเป็นความสามารถ

                                                             
28 วิภาดา คุปตานนท์, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ:เทคนิคการจัดการสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี3 
(กรุงเทพฯ: สเจริญ การพิมพ์, 2551). 
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ตามศักยภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อีกท้ังยังมีผลในส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรนั้นๆ ซึ่งหากมีซึ่ง

ความสามารถควบคุมอ านาจได้มากเท่าใด  จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เป็น รากฐานของอ านาจนั้นๆ 

เช่นนั้น จะเห็นได้ว่า อ านาจจะต้องอยู่ในฐานความคิดในการมีอิทธิพลอย่างท่ีสุด การท่ีมีอ านาจตาม

เงื่อนไขในศักยภาพจึงจะสามารถดูแลและควบคุมบุคคลอื่นๆได้  แต่เราเลือกท่ีจะไม่ใช้อ านาจท่ีมีอยู่ 

ฉะนั้นการมีศักยภาพอย่างง่ายนั้นจะมีอิทธิพลมากพอท่ีจะส่งผลต่อตัวบุคคล เราจึงควรคิดว่าอ านาจ

จะอยู่ในตัวของบุคคล เช่น กลุ่มทางการ กลุ่มไม่เป็นทางการ สรุปแล้ว อ านาจท่ีจะเกิดขึ้นในองค์กร

นั้นมีอยู่หลายประเภทมากมายข้ึนอยู่กับการใช้อ านาจและต าแหน่งกับอ านาจส่วนบุคคล เป็นตาม

แนวความคิดของ กิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead) แบ่งเป็น 7 ประเภทดังต่อไปนี้ 

1. อ านาจทางกฎหมาย (Legitimate Power) เป็นอ านาจเริ่มแรกเป็นพื้นฐานของผู้ด ารง

ต าแหน่ง ซึ่งเป็นอ านาจตามกฎหมายท่ีอยู่เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด ถ้า

ต าแหน่งยิ่งสูงขึ้น อ านาจตามกฎหมายก็จะมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นไปตามล าดับ อ านาจนี้เป็น

อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีต้องใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. อ านาจการให้รางวัล (Reward Power) เป็นอ านาจและความสามารถพร้อมท้ังความเห็น

ของผู้น าองค์กรท่ีจะให้รางวัล ความดีความชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาส าหรับความส าเร็จของงาน 

อ านาจการให้รางวัลนี้จะช่วยให้มีก าลังใจในการท างานให้บรรลุความส าเร็จอย่างต้ังใจ 

3. อ านาจการบังคับ (Coercive Power) เป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะใช้ลงโทษซึ่งผู้บริหาร

จะใช้อ านาจในการบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามโดยมีพื้นฐานมาจากความไม่พอใจต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ี ความบกพร่องในหน้าท่ีของผู้ใต้บังคับบัญชา อ านาจการบังคับจะมากจะน้อยเพียงใด 

ขึ้นอยู่กับค่านิยมขององค์กรนั้นๆ 

4. อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) เป็นอ านาจท่ีเกิดมาจากทักษะท่ีมาของความ

เช่ืยวชาญ ความรู้  ความสามารถของผู้บริหารที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญและส่ังการ

แก้ปัญหาต่างให้ค าปรึกษาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานท่ีเกี่ยวกับความสามารถนั้นจึงท าให้เป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. อ านาจอ้างอิง (Referent Power) เป็นอ านาจท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานและรากฐานของ

คุณสมบัติส่วนตัวของผู้น าเป็นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผู้บริหารท าให้เป็นท่ีเคารพนับถือช่ืนชม
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ยกย่อง ของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่นอันเนื่องมาจากบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งได้มีอิทธิพลท่ีมีผลต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6. อ านาจโดยต าแหน่ง (Position Power) เป็นอ านาจท่ีได้มาในต าแหน่งหน้าท่ีคืออ านาจ

โดยกฎหมาย อ านาจการให้รางวัล อ านาจการบังคับ โดยค านึงถึงขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีใน

ต าแหน่งนั้นๆท่ีผู้บริหารองค์กรจะสามารถส่ังให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีผู้มีอ านาจได้รับ 

           7. อ านาจส่วนบุคคล (Personal Power) เป็นอ านาจท่ีได้มาโดยอยู่กับบุคคลนั้นๆไม่ขึ้นกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีในองค์กรเกิดจาก อ านาจอ้างอิง อ านาจเช่ียวชาญ  อ านาจการให้รางวัล และอ านาจ
การบังคับ อ านาจส่วนบุคคลจะสามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้
ดีกว่าอ านาจโดยการบังคับ29 
 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

  1. ข้อมูลท่ัวไป 

          โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ท่ีต้ัง ต าบลกระตีบ อ าเภอ ก าแพงแสนจังหวัด 

นครปฐม สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครปฐม กระทรวงศึกษาธิการโทร 034-996-460,463  website www.mtbk.ac.th เปิดสอน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 เนื้อที ่65 ไร่  

 2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนมีพื้นท่ี 65 ไร่  จากเนื้อท่ีแต่เดิมโรงเรียนการบิน

จ านวน 170 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา จัดต้ังโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน โดยใช้พื้นท่ีร่วมกัน 

ต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าท่ีจากกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษามาท าการรังวัดใหม่

เฉพาะโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนเหลือพื้นท่ีท่ีดินจริง 65 ไร่ ตามผังโรงเรียนซึ่งออกแบบโดย

กองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 25  มีนาคม  2530 

กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกองทัพอากาศ  โดยโรงเรียนการบิน บยอ.  ยินยอมให้ใช้ท่ีดินแปลงนี้เพื่อ

                                                             
29 Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead, Organizational Behavior : Managing People 
and Organazations, 11 Ed (Mason,OH South-Western,Cengage Learning, 2014). 
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จัดต้ังสถานศึกษาให้บุตร-ธิดา วันก่อตั้งโรงเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งต้ัง

โรงเรียนรัฐบาล  ลงวันท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2512   และ เปิดท าการสอนครั้งแรก วันท่ี  19  

พฤษภาคม พ.ศ. 2512 

 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย   

  พันธกิจ 

   1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

   3. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เน้นคุณธรรม ความส านึกในความเป็น

ชาติไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป้าหมาย 

  นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสาร ๒ ภาษา 

ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก บนพื้นฐานความเป็น

ไทย 

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย 

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  เรียนดี ประพฤติดี  มีคุณธรรม 

 4.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  1. ด้านผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ สามารถ  

ส่ือสาร 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก บน

พื้นฐานความเป็นไทย 

   2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาระบบโครงสร้างของหลักสูตร 

ให้ยืดหยุ่น ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ 
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   3. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

      4. พัฒนาการสร้างระบบภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 

   5. พัฒนาเทคโนโลยีโดยพัฒนาสมรรถนะ เครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัยรวดเร็ว   

      6. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

       กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

        กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

      กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
30 รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าเเพงเเสน ปีการศึกษา 2558. 



  
 

28 

 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแต่มัธยมศึกษาตอนต้นถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ วันท่ี 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 โดยมี

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมผู้วิจัยท้ังส้ิน 97 คน31 รายละเอียดดังตารางท่ี 1

ดังต่อไปนี ้

 

ล าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย จ านวนคน 
 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 4  คน 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12 คน 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 คน 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15 คน 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 คน 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 คน 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 คน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 5 คน 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 16 คน 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว 1 

รวมข้าราชการครูมีจ านวนท้ังส้ิน 97 คน 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 
 
 
 
 

                                                             
31 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน, "บุคลากรโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน (ออนไลท์)," 
accessed 13 ตุลาคม, 2559. http://mtbk.ac.th/mainpage. 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

กัญญาณัฐ นาคะตะ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เห็นว่าผู้อ านวยการ
โรงเรียนใช้อ านาจจากความเช่ียวชาญบ่อยครั้ง โดยการให้การแนะน าเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงาน แสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ ใช้ท้ังความรู้
ความสามารถทางการบริหารในการปฏิบัติงาน และใช้ความเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียนและได้ใช้อ านาจในการให้รางวัลบ่อยครั้ง โดยยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ 
สาธารณชน บ ารุงขวัญและก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความขยัน และพิจารณาความดีความชอบผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักคุณธรรม32 

พฤษภา แก้วภู่  วราวุฒิ โพธิ์เงิน และวันชัย แก้วเกิด ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง “การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขต 1” ผลการวิจัย
พบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พิษณุโลกเขต 1 โดยรวมพบอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จ าแนกตามสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าโดยรวมแต่งต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 3) ผลการ
เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พิษณุโลกเขต 1จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 4) ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแต่งต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.533 

รัดดาพร พิมพ์โคตร ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนอ าเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับการใช้อ านาจอยู่ใน
                                                             
32 กัญญาณัฐ นาคะตะ, “ การใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ” 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551). 
33 วราวุฒิ โพธิ์เงิน พฤษภา แก้วภู,่ และวันชัย แก้วเกิด,, “การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขต 1” (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551). 
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ระดับมาก จ านวน 6 ด้าน คือ อ านาจการให้รางวัล อ านาจบารมี อ านาจการเช่ือมโยง อ านาจความ
เช่ียวชาญ อ านาจข้อมูลข่าวสาร อ านาจตามกฎหมาย และอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 1 ด้าน คือ
อ านาจการให้คุณให้โทษ โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อ านาจการให้รางวัล และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ า
ท่ีสุด คือ อ านาจการให้คุณให้โทษ 2) การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ าแนกตามสถานภาพของระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้อ านาจในการบริหารงานน้อยกว่าและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยครูมีการใช้อ านาจมากกว่าผู้บริหาร ใน
ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจตามกฎหมาย และด้านอ านาจข้อมูลข่าวสาร 3) การเปรียบเทียบ
การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่าภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.5 ในด้านอ านาจการให้คุณให้โทษ ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจความ
เช่ียวชาญ ด้านอ านาจการให้รางวัล และด้านอ านาจการเช่ือมโยง34 

อวยชัย จาตุรพันธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก ท้ังโดย
ภาพรวมและแยกพิจารณารายด้าน 2) บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก ท้ังโดยภาพรวมและแยกพิจารณารายด้าน 3) การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  โดย
ภาพรวมและรายคู่ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.135 

รุสไลลา สุแนแดวอ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารใน
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนพีระ
ยานาวินคลองหินวิทยา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในภาพรวม

                                                             
34 รัดดาพร พิมพ์โคตร, “การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” 
(มหาวิทยาลัยนครพนม, 2554). 
35 อวยชัย จาตุรพันธ์, “การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 
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อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านอ านาจบังคับ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดและด้านอ านาจอ้างอิง มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจทางการ
บริหารของผู้บริหารโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานีจ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอ านาจการให้
รางวัลแตกต่างกัน ส่วนด้านประสบการณ์การท างาน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
อ านาจการให้รางวัลและอ านาจอ้างอิงแตกต่างกัน 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารในโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัญหาการใช้อ านาจของผู้บริหารในโรงเรียนพีระยา
นาวินคลองหินวิทยา ด้านอ านาจบังคับ พบว่า ผู้บริหารมีความเข้มงวดและบังคับให้ปฏิบัติตามตนเอง
มากเกินไป ด้านอ านาจการให้รางวัล พบว่า ผู้บริหารไม่มีการสนับสนุนครูในการศึกษาต่อ ในเข้ารับ
การฝึกอบรมและดูงาน ด้านอ านาจตามกฎหมาย พบว่า ผู้บริหารไม่มีการพิจารณาการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ แต่ยึดตัวเองเป็นหลัก ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 
พบว่า ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยและน าเอานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงาน มีการการ
ก าหนดแผนงานและโครงการ แต่ไม่มีการก ากับ ติดตามผล และด้านอ านาจอ้างอิง พบว่า ผู้บริหารมี
การกล่าวอ้างบุคคลอื่นสนับสนุนให้เกิดความน่าเช่ือถืออย่างเกินขอบเขต ส่วนข้อเสนอแนะการใช้
อ านาจของผู้บริหารในโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ด้านอ านาจบังคับ พบว่า ผู้บริหารไม่ควร
ต าหนิ หรือการว่ากล่าวตักเตือนครูที่บกพร่องหรือละเลยต่อหน้าท่ีในท่ีท่ีไม่เปิดเผย ด้านอ านาจการให้
รางวัล พบว่า ผู้บริหารควรเพิ่มในเรื่องการจัดสวัสดิการในการท างานให้แก่ครูให้มากขึ้น ด้านอ านาจ
ตามกฎหมาย พบว่า ควรให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
สถานศึกษาร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ พบว่า ผู้บริหาร
ควรแสดงความสามารถให้ครูเห็นว่าตนเองมีศักยภาพในทุกด้าน โดยการท่ีสามารถเป็นวิทยากรให้การ
ฝึกอบรมหรือสามารถให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ แก่ครูได้และ การใช้อ านาจด้านอ านาจอ้างอิง 
ผู้บริหารควรมียึดระเบียบ ประเพณี ค่านิยม มาเป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน36 

พิษณุ สุขนิติ  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  

                                                             
36 รุสไลลา สุแนแดวอ, “การใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนพีระยานาวินคลองหิน
วิทยา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 
2554). 
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1)ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ใน 5แบบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยใช้อ านาจในระดับมากทุกแบบ เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย การให้รางวัล 
ตามกฎหมาย ความเช่ียวชาญ อ้างอิง และการบังคับ 2) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่าความเห็นแตกต่างกันในระดับ 0.5 ต่อการใช้อ านาจด้วยการ
ให้รางวัล การบังคับ ตามกฎหมาย และอ้างอิง จ าแนกตามเพศพบความเห็นแตกต่างกันในระดับ 0.5 
ต่อด้วยอ านาจการให้รางวัลและการบังคับ จ าแนกตามอายุและประสบการณ์ท างานพบว่าความ
แตกต่างกันท่ีระดับ 0.5 การใช้อ านาจด้วยการบังคับ การอ้างอิงและความเช่ียวชาญ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา และสถานภาพสมรส พบความเห็นแตกต่างกันในระดับ 0.5 ต่อการใช้อ านาจทุกแบบ 
จ าแนกตามค่าตอบแทนและวิทยฐานะพบความเห็นแตกต่างกันท่ีระดับ 0.5 ต่อการใช้อ านาจด้วยการ
บังคับ ตามกฎหมาย การอ้างอิง และความเช่ียวชาญ แต่เมื่อจ าแนกท่ีต้ังของสถานศึกษาและขนาด
ของสถานศึกษาไม่พบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดแตกต่างกัน37 

ภัคญดา คงสมัย ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองล าพูนส่วนใหญ่ ใช้อ านาจทุกประเภทอยู่ในระดับมาก โดยใช้อ านาจท่ีเกิดจากการเป็นผู้เช่ียวชาญ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ อ านาจทางกฎหมาย อ านาจจากการอ้างอิง อ านาจการใช้รางวัล และอ านาจ
การบังคับหรือลงโทษ ตามล าดับ ส าหรับครูผู้สอนมีความเห็นว่าผู้บริหารได้ใช้อ านาจทุกประเภทอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยใช้อ านาจการอ้างอิงมากท่ีสุด รองลงมาคืออ านาจท่ีเกิดจากการเป็น
ผู้เช่ียวชาญ อ านาจทางกฎหมาย อ านาจการให้รางวัล และอ านาจการบังคับหรือลงโทษตามล าดับ38 
 พรพิมล ช านาญพล ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม
รายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นอ านาจการบังคับ อยู่ในระดับปานกลาง มีระดับการใช้อ านาจสาม
ล าดับแรก ดังนี้ คือ มีการใช้อ านาจในด้านอ านาจตามกฎหมาย รองลงมาด้านอ านาจการให้รางวัล
และอันดับท่ีสาม ด้านอ านาจอ้างอิง 2) เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

                                                             
37 พิษณุ สุขนิติ, “การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10” (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2555). 
38 ภัคญดา คงสมัย, “การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองล าพูน” 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555). 
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เทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.539 

รัชนี พลดอน ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
เขตคุณภาพนาดี 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการใช้อ านาจ อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน 
ได้แก่ อ านาจอ้างอิง อ านาจตามกฎหมาย อ านาจความเช่ียวชาญ และอ านาจการให้รางวัล ตามล าดับ 
ด้านท่ีมีการใช้อ านาจ อยู่ในระดับน้อย 1 ด้าน คือ อ านาจการบังคับ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร จ าแนกตามประสบการณ์ ในการบริหารงานของผู้บริหาร พบว่า การ
ใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ์การบริหารต่างกัน มีการใช้อ านาจโดย รวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้อ านาจตามกฎหมาย 
อ านาจอ้างอิง และอ านาจความเช่ียวชาญ แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) โดย
ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การบริหารงาน 1-5 ปี มีการใช้อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง และ
อ านาจความเช่ียวชาญมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหารมากกว่า 5 ปี ส่วนอ านาจด้านการให้
รางวัล และอ านาจการบังคับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา คือ ขนาดเล็กและขนาด
กลาง พบว่า ผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการใช้อ านาจ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้อ านาจด้านการให้รางวัล อ านาจ
ตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง และอ านาจความเช่ียวชาญ ของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาด
กลางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนการใช้อ านาจการบังคับแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ40 

วรวรรณ บัวมี ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มถ้ าเสืออู่
ทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มถ้ าเสืออู่ทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

                                                             
39 พรพิมล ช านาญพล, “การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี” (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556). 
40 รัชนี พลดอน, “การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2” (มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2556).  
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สุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านอ านาจด้านพึ่งพาและอ านาจการ
อ้างอิง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) เปรียบเทียบการใช้อ านาจ ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มถ้ าเสืออู่ทอง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศและขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ41 

อรุณศรี แปลงไธสง ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนกลุ่ม

เครือข่ายบ้านค่าย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  

1) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านค่ายสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การใช้อ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านค่ายสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 แยกตาม
เพศโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายบ้านค่ายสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.5 ยกเว้นอ านาจตาม
กฎหมายและด้านอ านาจอ้างอิงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ42 

สุระชัย เอี่ยมสะอาด ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม ผลวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนหัวหินพิทยาคมโดยภาพรวมมีค่ามัชฌิม
เลขคณิตเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง อ านาจส่วนบุคคล 
อ านาจโดยการบังคับ  อ านาจโดยต าแหน่ง อ านาจความเช่ียวชาญ แลอ านาจการให้รางวัล 2) ผลการ
เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจ าแนกตามหน้าท่ีแล้ว พบว่า
แตกต่างกันทุกด้าน 3)แนวทางในการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม พบว่า 3.1)
ผู้บริหารควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 3.2) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพื่อก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 3.3)ผู้บริหารต้องพิจารณากฎหมาย พระราชบัญญัติจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้หลักเหตุและ
ผล 3.4) ผู้บริหารควรเรียนรู้หลักการบริหาร หาความรู้เพิ่มเติม จากงานการวิจัย อบรมสัมมนา 3.5)
ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 3.6) ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะท่ี

                                                             
41 วรวรรณ บัวมี, “การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มถ้ าเสืออู่ทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556). 
42 อรุณศรี แปลงไธสง, “การใช้อ านาจของผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านค่าย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1” (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556). 
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ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา 7) ผู้บริหารควรมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ใช้
ภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ43 

บริมาศ ศิริตรานนท์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 
1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดส านักเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมาย รองลงมาเป็นด้านอ านาจ การบังคับ และด้านอ านาจความ
เชียวชาญ ตามล าดับ 2) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดส านัก
เขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านอ านาจการบังคับ และด้านอ านาจความเชียวชาญ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทีระดับ .0544 
 อัญชลี เรืองไพศาล ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้อ านาจของผู้บริหารตาม
ความเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ได้พบ
ดังต่อไปนี้ 1) พฤติกรรมการใช้อ านาจของผู้บริหาร ตามความเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น พฤติกรรมการใช้อ านาจตามกฎหมาย อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี อ านาจการให้รางวัล อ านาจการบังคับ 
อ านาจอ้างอิง และอ านาจความเชียวชาญ ตามล าดับ 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารตามความเห็นของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
และจ าแนกตามประสบการณ์ ในการสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ยกเว้น พฤติกรรม การใช้อ านาจการบังคับ ครูทีมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีความเห็นต่อ
พฤติกรรมการใช้ อ านาจบังคับของผู้บริหารมากกว่าครูทีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทีระดับ .0545 
  

                                                             
43 สุระชัย เอี่ยมสอาด, “การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2557). 
44 บริมาศ ศิริตรานนท์, “การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 1 สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3” (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558). 
45 อัญชลี เรืองไพศาล, “พฤติกรรมการใช้อ านาจของผู้บริหารตามความเห็นของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี” (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558). 



  
 

36 

วิจัยต่างประเทศ 

เคอร์เทน (Kirsten) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งทางอ านาจ การปกครองและควบคุม
ภายในกลุ่ม พบว่า  การศึกษาวิจัยในระดับบุคคลจากการตรวจสอบจะเกิดการแข่งขันกันทางอ านาจ
และอิทธิพลภายในองค์กร อย่างไรก็ตามการวิจัยส่วนใหญ่มีการตรวจสอบแรงจูงใจของแต่ละบุคคล
และพฤติกรรรมการรวบรวมอ านาจ ท้ังในบุคคลและกลุ่มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตท่ีอาจ
ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งหลังการใช้อ านาจในการต่อสู้ระหว่างบุคคลดังนั้นเป้าหมายของงานวิจัยนี้
คือ การวิเคราะห์และรวบรวมโครงสร้างของความขัดแย้งทางอ านาจโดยใช้วิธีการท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ จากการศึกษา ได้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การส ารวจความขัดแย้งจากการใช้อ านาจ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันแสดงหลักฐานความขัดแย้ง เกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละปัจจัย 
แสดงให้เห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นในเรื่องของความขัดแย้งทางอ านาจ  
ผลกระทบความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับอ านาจอย่างมีนัยส าคัญ46 

ยาห์ยาและอัลตินคูร์ต (Yahya and Altinkurt) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
แหล่งอ านาจของผู้บริหารโรงเรียนและระดับความน่าเช่ือถือขององค์กรครูในตุรกี ผลการศึกษาวิจับ
พบว่า ระดับความน่าเช่ือถือขององค์กรครูมีผู้เข้าร่วมได้สูง เมื่อพิจารณาแหล่งของอ านาจท่ีใช้โดย
ผู้บริหารโรงเรียน พวกเขามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ความน่าเช่ือถือของครูในองค์กร ในขณะ
ท่ีอ านาจอ้างอิง อ านาจความเช่ียวชาญ มีความส าคัญเกิดความไว้วางใจผู้บริหาร แม้ว่าแหล่งอ านาจ
อื่นๆอยู่ในระดับสูง  นั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อความน่าเช่ือถือของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อแหล่งอ านาจท่ีใช้  
โดยผู้บริหารอธิบายประมาณ 2-5 ของความน่าเช่ือถือของการรับรู้องค์การครู และ 3-5 ขององค์กรใน
การรับรู้ของผู้ดูแล47 

ดอนนา (Donna) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับการใช้อ านาจ การสร้างบรรยากาศองค์กร
ท่ีมีจริยธรรม พบว่า ผู้บริหารมีเครื่องมือต่างๆในการบริหารจัดการองค์กรท่ีจะส่งเสริ มบรรยากาศ
องค์กรด้านจริยธรรมของการใช้อ านาจพร้อมท่ีจะเป็นผู้บริหารมีการส ารวจแหล่งท่ีมาของอ านาจเป็น
สองประเภทคือ อ านาจส่วนบุคคลและอ านาจโดยต าแหน่ง มีการตั้งสมมุติฐาน ว่าอ านาจส่วนบุคคล 

                                                             
46 Kirsten Michelle Keller, “Power Conflict: Struggles for Intragroup Control and 
Dominance” (the University of Maryland, 2009). 
47 Yahya Altinkurt and Kursad Yilmaz, "Relationship between the School 
Administrators Power Sources and Teachers Organizational Trust Level in Turkey," 
Journal of Management Development 3, no. 1 (2012). 
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จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าอ านาจโดยต าแหน่งจากการเสนอแนะในการส่งเสริมจริยธรรม
ท าให้การใช้อ านาจในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด48 

ฮาโรวด์ (Harold) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของฐานอ านาจในกลยุทธ์การเป็นผู้น ารับรองโดย
ผู้จัดการในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า พลังอ านาจเป็นส่วนหนึ่งท่ีลีกเล่ียงไม่ได้ในองค์กรไม่มี
ผู้บริหารคนใดท่ีจะสามารถใช้อ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ท าความเข้าใจกับอ านาจท่ีจะมีผลใน
การเจริญเติบโตขององค์กร ผู้บริหารจะต้องท าการเปล่ียนแปลงแนวทางและน าไปสู่การสร้างวิธีการ
เพื่อประสิทธิภาพในการท างานจะเห็นได้ว่าผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะใช้อ านาจและอิทธิพลใน
รูปแบบท่ี สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร49 
 เรซา,ไซนาลาบีดิน และ โกลามเรซ่า ( Reza ,Zynalabedin and Gholamreza) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจของผู้บริหารอ านาจและความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอน
พลศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารอ านาจและความคิดสร้างสรรค์ของ
ครูพละศึกษาในโรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การส ารวจท่ีส่งไปยังครูทุกคนของระบบ
การศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาทางกายภาพการแข่งขันในประเทศท่ีมีกลุ่มประชากรตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ผลปรากฏว่า มีความส าพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่าง
การใช้อ านาจโดยการบังคับ กับอ านาจการรางวัล ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนและทางโรงเรียนมีการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของการใช้พลังอ านาจท่ีขึ้นอยู่กับแรง(ขมขู่)ท่ีอ านาจอยู่บนพื้นฐานของผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ของครูพละศึกษา50 

แอมบรีน, นาควี่, มูฮัมหมัดและ นาดีม (Ambreen,Naqvi,Muhammad and Nadeem) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าทางอ านาจกับความพึงพอใจในอาชีพ  ผลปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชามี
ประเภทท่ีแตกต่างกันของผู้มีอ านาจในส่วนต่างๆท่ีจะให้ผู้บังคับบัญชาในการบริหารหน่วยงานของรัฐ 

                                                             
48 Donna M. Randall, "Leadership and the Use of Power: Shaping an Ethical Climate," 
The Journal of Applied Christian leadership  (2012). 
49 Harold Andrew Patrick, "Influence of Power Bases on Leadership Strategies 
Adopted by Managers in Information Technology Organizations," European journal of 
business and management 4 (2012). 
50 Reza Tabarsa, Zynalabedin Fallah, and Gholamreza Golbini, "The Relationship 
between Power Admonistrators and Physical Education Teachers Creativity," 
European journal of experimental biology  (2013). 
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จะให้รางวัลท่ีน้อยหรือไม่มีเลยและมีอ านาจการบังคับและต้องขึ้นอยู่กับอ านาจตามกฎหมายและ
อ านาจอ้างอิง ส่วนในการบริหารงานของหน่วยงานเอกชนผู้บังคับบัญชามีอิสระในการปฏิบัติงาน51 
 

สรุป 

การใช้อ านาจนั้นถือเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องพึงร าลึกถึงเสนอว่า การใช้อ านาจนาจนั้นต้องมี

รูปแบบท่ีจะใช้กับผู้ใต้บังคับบบัญชาแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน จะใช้การบังคับโดยเคร่งครัดหรือ

แบบตามอัธยาศรัยก็ต้องเลือกสรรรูปแบบวิธีการเพื่อในการท าภารกิจต่างๆได้ส าเร็จลุล่วงไปโดยไม่เกิด

ปัญหา เพราะการใช้อ านาจมีหลายรูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและน าแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจของ 

กิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead) เกี่ยวกับอ านาจท้ัง 7 รูปแบบดังต่อไปนี้  อ านาจทาง

กฎหมาย (Legitimate Power) อ านาจการให้รางวัล (Reward Power) อ านาจการบังคับ 

(Coercive Power) อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) อ านาจอ้างอิง (Referent Power) 

อ านาจโดยต าแหน่ง (Position Power) อ านาจส่วนบุคคล (Personal Power) ซึ่งการน าอ านาจมา

ปรับใช้ในสถานศึกษานั้น ผู้บริหารจะต้องเลือกใช้อ านาจให้เหมาะกับองค์กรเพื่อให้การบริหาร

การศึกษานั้นประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
51 Ambreen Mushtaq et al., "Leadership Powers and Career Contentment, 
International Journal of Academic Research in Accounting," Finance and management 
sciences 4 (2014). 
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                       บทที่ 3 การด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสน 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง

พรรณนา ( Descriptive research ) ซึ่งใช้บุคลากรของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนเป็นหน่วย

วิเคราะห์ ( Unit of analysis ) ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ ครู ในสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นผู้ให้

ข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ 

กิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead) ซึ่งการด าเนินการศึกษาวิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการ

วิจัย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

 ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก

เอกสารต ารา บทความต่างๆ และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงร่างงานวิจัยตามค าแนะน า 

และข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอโครงร่างต่อภาควิชาการบริการการศึกษา เพื่อขอความ

เห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานการวิจัย 

 เป็นขั้นตอนในการด าเนินงานการวิจัยท่ีผู้วิจัยจัดท าเครื่องมือ หาคุณภาพของเครื่องมือ น า

เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง

และท าการวิเคราะห์สถิติทางข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมท้ังเขียนและจัดท ารายงาน

ผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 

เป็นขั้นตอนกระบวนการจัดท ารายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

เสนอแนะ จัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับร่าง เสนออนุมัติโครงการวิจัย แก้ไขปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการ
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ควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ พิมพ์และส่งผลการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ท า

การก าหนดรายละเอียดตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือในการวิจัยพร้อมท้ังการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย การจัดท าการเสนองานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เป็นแบบแผนงานวิจัยใน

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง ( the one shot, non-experimental 

case study ) ซึ่งแสดงด้วยแผนผัง (diagram) ดังต่อไปนี้ 

                                                   O 

 

R                                                  X 

 

 ซึ่งแปลความตามความหมายดังได้นี้ 

   R หมายถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาโดยการสุ่ม 

   X หมายถึงตัวแปรท่ีน ามาศึกษา 

   O  หมายถึงข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

จ านวน 96 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) ได้แก่ ฝ่ายบริหาร จ านวน 37  คน ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน 

รองผู้อ านวยการ 3 คน หัวหน้าฝ่าย 24 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 9 คน และครู 

จ านวน 59 คน  
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กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมัธยมฐานบินก าเเพงแสน จ านวน 80 คน โดยได้มา

จากการเปิดตารางประมาณก าหนดขนาดตัวอย่างของ krejcie and morgan และเลือกตัวอย่างโดย

วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ดัง

ตารางท่ี 2 ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 ตารางประชาการกลุ่มตัวอย่าง 

บุคลากรในสถานศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอยาง 
ฝ่ายบริหาร 37 31 

ครู 59 49 
รวม 96 80 

   

ตัวแปรที่ศึกษา  

 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1.ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ท างาน 

 2.ตัวแปรท่ี ศึกษา เป็น ตัวแปรเกี่ ยวกับการใช้อ านาจของ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามแนวคิดของกิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead)52ประกอบด้วย 

1) อ านาจทางกฎหมาย (Legitimate Power) หมายถึง อ านาจเริ่มแรกเป็นพื้นฐาน 

ของผู้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็นอ านาจตามกฎหมายท่ีอยู่เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามอย่าง

เข้มงวด ถ้าต าแหน่งยิ่งสูงขึ้น อ านาจตามกฎหมายก็จะมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นไปตามล าดับ อ านาจ

นี้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งท่ีต้องใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. อ านาจการให้รางวัล (Reward Power) หมายถึง อ านาจและความสามารถพร้อม 

                                                             
52 W.Griffin and Moorhead. 
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ท้ังความเห็นของผู้น าองค์กรท่ีจะให้รางวัล ความดีความชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาส าหรับความส าเร็จ

ของงาน อ านาจการให้รางวัลนี้จะช่วยให้มีก าลังใจในการท างานให้บรรลุความส าเร็จอย่างต้ังใจ 

3. อ านาจการบังคับ (Coercive Power) หมายถึง อ านาจของผู้บริหารที่จะใช้ 

ลงโทษซึ่งผู้บริหารจะใช้อ านาจในการบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามโดยมีพื้นฐานมาจาก

ความไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ความบกพร่องในหน้าท่ีของผู้ใต้บังคับบัญชา อ านาจการบังคับจะ

มากจะน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับค่านิยมขององค์กรนั้นๆ 

4. อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) หมายถึง เป็นอ านาจท่ีเกิดมาจากทักษะ 

ของความเช่ืยวชาญ ความรู้  ความสามารถของผู้บริหารท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญและ

การแก้ปัญหาต่างให้ค าปรึกษาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานท่ีเกี่ยวกับความสามารถนั้นจึงท าให้เป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. อ านาจอ้างอิง (Referent Power) หมายถึง เป็นอ านาจท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานและ 

รากฐานของคุณสมบัติส่วนตัวของผู้น าเป็นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผู้บริหารท าให้เป็นท่ีเคารพ

นับถือช่ืนชมยกย่อง ของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่นอันเนื่องมาจากบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งได้มีอิทธิพล

ท่ีมีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

6. อ านาจโดยต าแหน่ง (Position Power) หมายถึง อ านาจท่ีได้มาในต าแหน่ง 

หน้าท่ีคืออ านาจโดยกฎหมาย อ านาจการให้รางวัล อ านาจการบังคับ โดยค านึงถึงขอบเขตของอ านาจ

หน้าท่ีในต าแหน่งนั้นๆท่ีผู้บริหารองค์กรจะสามารถส่ังให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีผู้มี

อ านาจได้รับ 

            7. อ านาจส่วนบุคคล (Personal Power)  หมายถึง เป็นอ านาจท่ีได้มาโดยอยู่กับ

บุคคลนั้นๆไม่ข้ึนกับต าแหน่งหน้าท่ีในองค์กรเกิดจาก อ านาจอ้างอิง อ านาจเช่ียวชาญ  อ านาจการให้

รางวัล และอ านาจการบังคับ อ านาจส่วนบุคคลจะสามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีกว่าอ านาจโดยการบังคับ 

 

 



  
 

43 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) มีค าตอบให้เลือกได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ

การศึกษา 4) ต าแหน่งปัจจุบัน 5) ประสบการณ์ท างาน  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามของ สุระชัย เอี่ยมสะอาด53ตามแนวคิดของ กิฟฟินและมัวร์

เฮด (Griffin and Moorhead) ท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้เพื่อวัดระดับการใช้อ านาจของโรงเรียนมัธยมฐาน

บินก าแพงแสน   โดยแบบสอบถามในตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบชนิดจัดล าดับคุณภาพ (Rating 

scaies) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท54 โดยมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 หมายถึง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา                               

   อยู่ในระดับน้อยที่สุด       มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับท่ี 2 หมายถึง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา                                

                               อยู่ในระดับน้อย             มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับท่ี 3 หมายถึง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา                                

                               อยู่ในระดับปานกลาง      มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับท่ี 4 หมายถึง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา                                

                               อยู่ในระดับมาก             มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับท่ี 5 หมายถึง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา                                

                               อยู่ในระดับมากท่ีสุด       มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 

                                                             
53 สุรชัย เอี่ยมสะอาด, “การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2557). 
54 Rensis. Likert, The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in 
Finishbeic, M(Ed),Attitude Theory and Measurement (New York: Wiley & son, 1976). 
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏี แนวคิด วรรณกรรม และผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ

สืบค้นเครื่องมือภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอนท่ี 2 น าแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสนของ สุรชัย เอี่ยมสะอาด55มีความตรงของเนื้อหาโดยใช้เทคนิค IOC (Index of item 

Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.67-100 และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .979  มาใช้ในรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ เขียนค าร้องเพื่อขอหนังสือความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก หัวหน้าภาควิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปในโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ท่ีเป็นพื้นท่ีวิจัย 

เพื่อขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ครูผู้สอน ของสถานศึกษาให้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

ออกไปส่งท่ีโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูลและผู้วิจัย

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและน ามาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

จัดเรียงข้อมูลแยกสถาบันการศึกษา เรียงล าดับ ลงรหัสแบบสอบถาม และน าข้อมูลท่ีได้ดังกล่าวมา

จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 

                                                             
55 สุรชัย เอี่ยมสะอาด. 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี 

(frequency) และร้อยละ(percentage) 

2. การวิเคราะห์ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(arithmetic mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผู้วิจัยได้ก าหนด

เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)56ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49  แสดงว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ                                                      

                                                          น้อยท่ีสุด                                                 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49  แสดงว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ                                                      

                                                          น้อย                                                 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49  แสดงว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ                                                      

                                                          ปานกลาง                                                 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49  แสดงว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ                                                      

                                                          มาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00  แสดงว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ                                                      

                                                          มากท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อ 

จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ใช้การวิเคราะห์ค่าที (t-test) และจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ใช้การ

วิเคราะห์ค่าเอฟ (f-test) และใช้การเปรียบเทียบพหูคูณ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's method) 

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ 

 

 

 

 

 

                                                             
56 John W Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice –Hall,Inc, 1970). 

http://www.curric.net/stat/scheffe.doc
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สรุป 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ทราบ 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 2) ผลการ

เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประชากรคือ บุคลากรของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนจ านวน 96 คน 

ได้แก่ ฝ่ายบริหาร จ านวน 37  คน ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการ 3  คน 

หัวหน้าฝ่าย จ านวน 24 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 9 คน และครู จ านวน 59 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ กิฟฟินและมัวร์

เฮด ( Griffin and Moorhead ) ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจการให้

รางวัล อ านาจโดยบังคับ อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจอ้างอิง อ านาจโดยต าแหน่ง อ านาจส่วนบุคคล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่(frequency) ค่าร้อยละ(percentage) ค่ามัชฌิมเลข

คณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ค่าที (t-

test)และการวิเคราะห์ ค่าเอฟ (f-test) และใช้การเปรียบเทียบพหุคูณ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe's method) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.curric.net/stat/scheffe.doc
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                          บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบินก าแพงแสน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บุคลากรของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จ านวน 80 คน ได้แก่ ฝ่าย

บริหาร 31 คน ครู 49 คนได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 80 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ค่าที (t-test)และ

การวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) และใช้การเปรียบเทียบพหูคูณ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's 

method) เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ น าเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบค าบรรยาย แบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสนเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างาน 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรของโรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสน รวมท้ังส้ิน 80 คน โดยแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท างาน โดยผู้วิจัยใช้ค่า ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ในการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

     1. ชาย 
     2. หญิง 

 
30 
50 

 
37.50 
62.50 

รวม 80 100.00 
2 อายุ 

     1. ต่ ากว่า 30 ปี 
     2. 30-40 ปี 
     3. 41-50 ปี 
     4. 51 ปีข้ึนไป 

 
18 
23 
10 
29 

 
22.50 
28.75 
12.50 
36.25 

รวม 80 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

     1. ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
     2. ปริญญาตรี 
     3. ปริญญาโท 
     4. ปริญญาเอก 

 
- 

56 
24 
- 

 
- 

70.00 
30.00 

- 
รวม 80 100.00 

4 ต าแหน่งหน้าท่ีในโรงเรียน 
     1. ฝ่ายบริหาร 
     2. ครู 

 
31 
49 

 
38.75 
61.25 

รวม 80 100.00 
5 ประสบการณ์ในการท างาน 

     1. ไม่เกิน 5 ปี 
     2. 6-10 ปี 
     3. 11-20 ปี 
     4. 21 ปีข้ึนไป 

 
26 
11 
13 
30 

 
32.50 
13.75 
16.25 
37.50 

รวม 80 100.00 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวน 80 คน เป็นเพศชาย 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.50 เพศหญิง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.50 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ระดับ

การศึกษา มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 54 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 การศึกษาในระดับปริญญา

โท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ต าแหน่งหน้าท่ีในโรงเรียน เป็นฝ่ายบริหาร จ านวน 31 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.75 และครู มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 ประสบการณ์ในการท างานไม่

เกิน 5 ปี จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.50  มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 11 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 มีประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.25 และมีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีข้ึนไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน 

 ในการวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนเพื่อ

ตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̄) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) จากผู้ตอบแบบสอบถาม 80 คน และน าค่ามัชฌิมเลขคณิตมาเปรียบเทียบดังตารางท่ี 

4 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ด้าน
ท่ี 

การใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐาน

บินก าแพงแสน 
 

ฝ่ายบริหาร 
 (n=31) 

ครู 
 (n=49) 

รวม 
 (n=80) 

x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ 

1 อ านาจตามกฎหมาย 4.54 .50 มากท่ีสุด 4.36 .63 มาก 4.43 .59 มาก 
2 อ านาจการให้รางวัล 4.28 .49 มาก 4.07 .71 มาก 4.15 .64 มาก 
3 อ านาจโดยการบังคับ 3.69 .75 มาก 3.87 .74 มาก 3.80 .75 มาก 
4 อ านาจความเช่ียวชาญ 3.97 .74 มาก 3.98 .92 มาก 3.98 .85 มาก 
5 อ านาจโดยผู้อ้างอิง 4.04 .56 มาก 3.91 .82 มาก 3.96 .73 มาก 
6 อ านาจโดยต าแหน่ง 4.05 .58 มาก 4.03 .71 มาก 4.04 .66 มาก 
7 อ านาจส่วนบุคคล 4.02 .63 มาก 3.90 .84 มาก 3.95 .76 มาก 

รวม 4.08 .48 มาก 4.02 .65 มาก 4.04 .58 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.04, SD = .58) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน 

พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ การใช้อ านาจตามกฎหมาย (x̄= 4.43, 

SD = .59)  การใช้อ านาจการให้รางวัล (x̄= 4.15, SD = .64) การใช้อ านาจโดยต าแหน่ง (x̄= 4.04, 

SD = .66 ) การใช้อ านาจความเช่ียวชาญ (x̄= 3.98, SD = .85 ) การใช้อ านาจโดยผู้อ้างอิง (x̄=  
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3.96, SD = .73) การใช้อ านาจส่วนบุคคล (x̄= 3.95, SD = .76) และการใช้อ านาจโดยการบังคับ (x̄= 

3.80, SD = .75)  

 เมื่อพิจารณาแยกตามความคิดเห็นของ กลุ่มฝ่ายบริหาร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.08, SD = .48) 

และส่วนรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน ได้แก่ อ านาจตามกฎหมาย (x̄= 4.54, SD = .50) 

และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ อ านาจการให้

รางวัล อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.28, SD = .49) อ านาจโดยต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.05, SD 

= .58) อ านาจโดยผู้อ้างอิง อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.04, SD = .56)  อ านาจส่วนบุคคล อยู่ในระดับมาก 

(x̄= 4.02, SD = .63) อ านาจความเช่ียวชาญ อยู่ในระดับมาก (x̄= 3.97, SD = .74) และอ านาจโดย

การบังคับ อยู่ในระดับมาก (x̄= 3.69, SD = .75) ตามล าดับ 

 ส่วนความคิดเห็นของ กลุ่มครู พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบินก าแพงแสน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.02, SD = .65) ส่วนรายด้านพบว่าครูอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ อ านาจตามกฎหมาย อยู่ 

(x̄= 4.36, SD = .63) อ านาจการให้รางวัล (x̄= 4.07, SD = .71) อ านาจโดยต าแหน่ง (x̄= 4.03, SD 

= .71) อ านาจความเช่ียวชาญ (x̄= 3.98, SD = .92) อ านาจโดยผู้อ้างอิง (x̄= 3.91, SD = .82) 

อ านาจส่วนบุคคล (x̄= 3.90, SD = .84) และอ านาจโดยการบังคับ (x̄= 3.87, SD = .74) ตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสนได้ผลดังตารางท่ี 5-11 

ตารางท่ี 5 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้

อ านาจตามกฎหมาย 

 
ข้อท่ี 

 
การใช้อ านาจตามกฎหมาย  

ฝ่ายบริหาร 
(n=31) 

ครู 
(n=49) 

ภาพรวม 
(n=80) 

x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ 

1 ผู้บริหารมีอ านาจตามต าแหน่ง
หน้าท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

4.45 .77 มาก 4.41 .70 มาก 4.43 .73 มาก 

2 การใช้อ านาจของผู้บริหารเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีก าหนด 

4.58 .62 มาก
ท่ีสุด 

4.41 .70 มาก 4.48 .67 มาก 

3 เมื่อผู้บริหารส่ังการหรือออกค าส่ัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

4.52 .63 มาก
ท่ีสุด 

4.27 .76 มาก 4.36 .72 มาก 

4 ผู้บริหารระดับสูงจะมีอ านาจตาม
กฎหมายสูงกว่าผู้บริหารระดับต้น 

4.61 .56 มาก
ท่ีสุด 

4.35 .78 มาก 4.45 .71 มาก 

รวม 4.54 .50 มาก
ท่ีสุด 

4.36 .63 มาก 4.43 .59 มาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.43, SD = .59) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ 

การใช้อ านาจของผู้บริหารเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด  (x̄= 4.48, SD = .67) ผู้บริหารระดับสูงจะมี

อ านาจตามกฎหมายสูงกว่าผู้บริหารระดับต้น  (x̄= 4.45, SD = .71)  ผู้บริหารมีอ านาจตามต าแหน่ง

หน้าท่ีได้รับการแต่งต้ัง  (x̄= 4.43, SD = .73) และเมื่อผู้บริหารส่ังการหรือออกค าส่ังครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (x̄= 4.36, SD = .72) ตามล าดับ 
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 เมื่อพิจารณาแยกตามความคิดเห็นของ กลุ่มฝ่ายบริหาร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมายในภาพรวม อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (x̄= 4.54, SD = .50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับ

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะมีอ านาจตามกฎหมายสูงกว่าผู้บริหาร

ระดับต้น (x̄= 4.61, SD = .56) การใช้อ านาจของผู้บริหารเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด (x̄= 4.58, 

SD = .62) เมื่อผู้บริหารส่ังการหรือออกค าส่ังครูและบุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด  (x̄= 4.52, SD = .63) และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารมีอ านาจตามต าแหน่ง

หน้าท่ีได้รับการแต่งต้ัง (x̄= 4.45, SD = .77) ตามล าดับ 

ส่วนความคิดเห็นของ กลุ่มครู พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมายในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.36, SD 

= .63) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อยดังนี้ ผู้บริหารมีอ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ีได้รับการแต่งต้ัง (x̄= 4.41, SD = .70)  มีค่ามัชฌิมเลข

คณิตเท่ากับ การใช้อ านาจของผู้บริหารเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด (x̄= 4.41, SD = .70)  ผู้บริหาร

ระดับสูงจะมีอ านาจตามกฎหมายสูงกว่าผู้บริหารระดับต้น (x̄= 4.35, SD = .78 ) และเมื่อผู้บริหารส่ัง

การหรือออกค าส่ังครูและบุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ( x̄= 4.27, SD = .76)  

ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้

อ านาจการให้รางวัล 

 
ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจการให้รางวัล  

ฝ่ายบริหาร 
(n=31) 

ครู 
 (n=49) 

รวม 
(n=80) 

x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ 

1 ผู้บริหารมีอ านาจและความ 
สามารถในการให้รางวัลบ าเหน็จ
ความดีความชอบแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.52 .72 มาก 
ท่ีสุด 

4.22 .85 มาก 4.34 .81 มาก 

2 ผู้บริหารพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
จากผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.42 .72 มาก 4.02 1.07 มาก 4.18 .96 มาก 

3 การใช้อ านาจการให้รางวัลของ
ผู้บริหารจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
และความส าเร็จของงาน 

4.06 .73 มาก 4.06 .75 มาก 4.06 .74 มาก 

4 ผู้บริหารจะมอบหมายหน้าท่ีแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ 

4.16 .73 มาก 4.00 .79 มาก 4.06 .77 มาก 

5 ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความ 
ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4.23 .72 มาก 4.04 .89 มาก 4.11 .83 มาก 

รวม 4.28 .49 มาก 4.07 .71 มาก 4.15 .64 มาก 
  

จากท่ีตารางท่ี 6 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจการให้รางวัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.15, SD = .64) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ 

ผู้บริหารมีอ านาจและความสามารถในการให้รางวัลบ าเหน็จความดีความชอบแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก าหนด  ( x̄=4.34, SD = .81) ผู้บริหารพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนจากผลการ
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ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( x̄= 4.18, SD = .96) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  ( x̄= 4.11, SD = .83)  การใช้

อ านาจการให้รางวัลของผู้บริหารจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความส าเร็จของงาน  ( x̄= 4.06, SD 

= .74) และผู้บริหารจะมอบหมายหน้าท่ีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเช่ือมั่นและความ

ไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาแยกตามความคิดเห็นของ กลุ่มฝ่ายบริหาร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจการให้รางวัลในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (x̄= 4.28, SD = .49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน ได้แก่  ผู้บริหารมี

อ านาจและความสามารถในการให้รางวัลบ าเหน็จความดีความชอบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(x̄= 4.52, SD = .72) และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย

ดังนี้ ผู้บริหารพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄= 

4.42, SD = .72) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในต าแหน่ง

หน้าท่ีราชการ  (x̄= 4.23, SD = .72) ผู้บริหารจะมอบหมายหน้าท่ีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ  (x̄= 4.16, SD = .73) และการใช้อ านาจการให้รางวัลของ

ผู้บริหารจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความส าเร็จของงาน (x̄= 4.06, SD = .73) ตามล าดับ 

 ส่วนความคิดเห็นของ กลุ่มครู พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบนิก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจการให้รางวัลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.07, SD = .71) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย

ดังนี้ ผู้บริหารมีอ านาจและความสามารถในการให้รางวัลบ าเหน็จความดีความชอบแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (x̄= 4.22, SD = .85) การใช้อ านาจการให้รางวัลของผู้บริหารจะขึ้นอยู่กับความพึง

พอใจและความส าเร็จของงาน (x̄= 4.06, SD = .75) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ (x̄= 4.04, SD = .89) ผู้บริหารพิจารณาเล่ือน

ขั้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄= 4.02, SD = 1.07) และ

ผู้บริหารจะมอบหมายหน้าท่ีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ (x̄= 

4.00, SD = .79) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 7 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้

อ านาจโดยการบังคับ  

 
ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจโดยการบังคับ  

ฝ่ายบริหาร 
(n=31) 

ครู 
 (n=49) 

รวม 
(n=80) 

x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ 

1 ผู้บริหารมีอ านาจท่ีจะบังคับให้ครู
และ บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานตามท่ีรับมอบหมาย 

4.16 .90 มาก 4.04 .79 มาก 4.09 .83 มาก 

2 ผู้บริหารใช้อ านาจการบังคับโดย
ค านึงถึงความบกพร่องในหน้าท่ี
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.68 1.01 มาก 3.86 .89 มาก 3.79 .94 มาก 

3 การใช้อ านาจการบัง คับของ
ผู้บริหารมีพื้นฐานมาจากความไม่
พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.16 1.27 ปาน
กลาง 

3.80 .96 มาก 3.55 1.12 มาก 

4 การใช้อ านาจการบัง คับของ
ผู้บริหารขึ้นอยู่กับค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร 

3.74 .96 มาก 3.78 .91 มาก 3.78 .91 มาก 

รวม 3.69 .75 มาก 3.87 .74 มาก 3.80 .75 มาก 
 

จากท่ีตารางท่ี 7 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจโดยการบังคับในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.80, SD = .75)  เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ 

ผู้บริหารมีอ านาจท่ีจะบังคับให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามท่ีรับมอบหมาย ( x̄= 

4.09, SD = .83) ผู้บริหารใช้อ านาจการบังคับโดยค านึงถึงความบกพร่องในหน้าท่ีของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (x̄= 3.79, SD = .94) การใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารขึ้นอยู่กับค่านิยมและ

วัฒนธรรมขององค์กร (x̄= 3.78, SD = .91) และการใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารมีพื้นฐานมาจาก
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ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄= 3.55, SD = 1.12) 

ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของ กลุ่มฝ่ายผู้บริหาร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมายในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (x̄= 3.69, SD = .75) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากจ านวน 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีอ านาจท่ีจะบังคับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติงานตามท่ีรับมอบหมาย (x̄= 4.16, SD = .90) การใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารขึ้นอยู่กับ

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (x̄= 3.74, SD = .96) และผู้บริหารใช้อ านาจการบังคับโดยค านึงถึง

ความบกพร่องในหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄= 3.68, SD = 1.01) และอยู่ในระดับ

ปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ การใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารมีพื้นฐานมาจากความไม่พึงพอใจ

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา (x̄= 3.16, SD = 1.27) ตามล าดับ 

ส่วนความคิดเห็นของ กลุ่มครู พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมายในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.87, SD 

= .74) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อยดังนี้ ผู้บริหารมีอ านาจท่ีจะบังคับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามท่ีรับมอบหมาย 

(x̄= 4.04, SD = .79) ผู้บริหารใช้อ านาจการบังคับโดยค านึงถึงความบกพร่องในหน้าท่ีของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (x̄= 3.86, SD = .89) การใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารมีพื้นฐานมาจาก

ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄= 3.80, SD = .96) การใช้

อ านาจการบังคับของผู้บริหารขึ้นอยู่กับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ( x̄= 3.78, SD = .91) 

ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 8 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้

อ านาจความเช่ียวชาญ 

 
ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจความเช่ียวชาญ  

ฝ่ายบริหาร 
(n=31) 

ครู 
 (n=49) 

รวม 
(n=80) 

x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ 

1 ผู้บริหารมีความรอบรู้และ
เ ช่ียวชาญด้านต่างๆเป็น ท่ี
ยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ 

3.84 .90 มาก 3.96 1.02 มาก 3.91 .97 มาก 

2 ผู้ บ ริ ห า ร มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานให้เป็นตัวอย่างท่ีดี
ได้ 

4.06 .81 มาก 4.00 .98 มาก 4.03 .91 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ 

4.06 .85 มาก 4.00 .98 มาก 4.03 .93 มาก 

4 ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบั ติง าน ไ ด้อย่ า ง
รวดเร็ว 

4.00 .89 มาก 3.88 1.11 มาก 3.93 1.03 มาก 

5 ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.97 .67 มาก 4.10 .92 มาก 4.05 .90 มาก 

6 ผู้บริหารมีความเ ช่ียวชาญ
ทางด้านเทคนิคในการบริหาร 

3.90 .83 มาก 3.94 .92 มาก 3.93 .88 มาก 

รวม 3.97 .74 มาก 3.98 .92 มาก 3.98 .85 มาก 
 

จากท่ีตารางท่ี 8 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจความเช่ียวชาญในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.98, SD = .85)  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย

ดังนี้ ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรทางการศึกษา (x̄= 4.05, SD = .90) ผู้บริหารมีทักษะ
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ในการปฏิบัติงานให้เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ศึกษา (x̄= 4.03, SD = .91) ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษา

แนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ( x̄= 4.03, SD = .93) ผู้บริหารมี

ความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิคในการบริหาร (x̄= 3.93, SD = .88) ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาใน

การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว (x̄= 3.93, SD = 1.03) และผู้บริหารมีความรอบรู้และเช่ียวชาญด้าน

ต่างๆเป็นท่ียอมรับและสามารถปฏิบัติได้ (x̄= 3.91, SD = .97) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณา ความคิดเห็นของ กลุ่มฝ่ายผู้บริหาร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจความเช่ียวชาญ ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก (x̄= 3.97, SD = .74) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ ( x̄= 

4.06, SD = .81) ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้ (x̄= 4.06, SD = .85) ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

(x̄= 4.00, SD = .89) ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄= 3.97, SD = .67) 

ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิคในการบริหาร ( x̄= 3.90, SD = .83) และผู้บริหารมีความ

รอบรู้และเช่ียวชาญด้านต่างๆเป็นท่ียอมรับและสามารถปฏิบัติได้ (x̄= 3.84, SD = .90) ตามล าดับ  

ส่วนความคิดเห็นของ กลุ่มครู พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจความเช่ียวชาญ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.98, SD 

= .92) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อยดังนี้ ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄= 4.10, SD = .92) ผู้บริหารมี

ทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นตัวอย่างท่ีดีได้  (x̄= 4.00, SD = .98) มีค่ามัชฉิมเลขคณิต เท่ากันกับ 

ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ (x̄= 

4.00, SD = .98) ผู้บริหารมีความรอบรู้และเช่ียวชาญด้านต่างๆเป็นท่ียอมรับและสามารถปฏิบัติได้ 

(x̄= 3.96, SD = 1.02) ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิคในการบริหาร ( x̄= 3.94, SD = 92) 

และผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว (x̄= 3.88, SD = 1.11) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้

อ านาจอ้างอิง 

 
ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจอ้างอิง  

ฝ่ายบริหาร 
(n=31) 

ครู 
 (n=49) 

รวม 
(n=80) 

x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ 

1 ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็น
ท่ีน่านับถือ ช่ืนชมของผู้อื่น 
รวมท้ังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.06 .68 มาก 3.84 .99 มาก 3.93 .88 มาก 

2 ผู้บริหารใช้อ านาจอ้างอิง
โดยมีพื้นฐานมาจาก
คุณลักษณะส่วนตัวของ 
การเป็นผู้น า 

4.06 .77 มาก 3.90 .87 มาก 3.96 .83 มาก 

3 ผู้บริหารมีบุคลิกภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.87 .85 มาก 3.86 .94 มาก 3.86 .90 มาก 

4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอย่าง
เป็นธรรมในทุกๆด้าน 

3.84 .82 มาก 3.90 1.07 มาก 3.88 .97 มาก 

5 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี 

4.35 .71 มาก 4.08 .86 มาก 4.19 .81 มาก 

รวม 4.04 .56 มาก 3.91 .82 มาก 3.96 .73 มาก 
 

จากท่ีตารางท่ี 9 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจอ้างอิง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.96, SD = .73)  เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ 

ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  (x̄= 4.19, SD = .81) ผู้บริหารใช้อ านาจอ้างอิงโดยมีพื้นฐานมา

จากคุณลักษณะส่วนตัวของการเป็นผู้น า (x̄= 3.96, SD = .83) ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็นท่ีน่านับถือ 
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ช่ืนชมของผู้อื่น รวมท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา (x̄= 3.93, SD = .88) ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและ

บุคลากรในโรงเรียนอย่างเป็นธรรมในทุกๆด้าน  (x̄= 3.88, SD = .97) และผู้บริหารมีบุคลิกภาพท่ีมี

อิทธิพลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา (x̄= 3.86, SD = .90) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของ กลุ่มฝ่ายผู้บริหาร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจอ้างอิง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

(x̄= 4.04, SD = .56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ( x̄= 4.35, SD = .71) ผู้บริหารมี

คุณลักษณะเป็นท่ีน่านับถือ ช่ืนชมของผู้อื่น รวมท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄= 4.06, SD 

= .68) ผู้บริหารใช้อ านาจอ้างอิงโดยมีพื้นฐานมาจากคุณลักษณะส่วนตัวของการเป็นผู้น า (x̄= 4.06, 

SD = .77) ผู้บริหารมีบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ( x̄ = 3.87, SD = .85) 

ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างเป็นธรรมในทุกๆด้าน ( x̄= 3.84, SD = .82) 

ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณา กลุ่มครู พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจอ้างอิง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.91, SD = .82) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ 

ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (x̄= 4.08, SD = .86) ผู้บริหารใช้อ านาจอ้างอิงโดยมีพื้นฐานมา

จากคุณลักษณะส่วนตัวของการเป็นผู้น า (x̄= 3.90, SD = .87) ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและบุคลากรใน

โรงเรียนอย่างเป็นธรรมในทุกๆด้าน (x̄= 3.90, SD = 1.07) ผู้บริหารมีบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อครู

และบุคลากรทางการศึกษา (x̄= 3.86, SD = .94) ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็นท่ีน่านับถือช่ืนชมของ

ผู้อื่นรวมท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา (x̄= 3.84, SD = .99) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 10 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้

อ านาจโดยต าแหน่ง 

 
ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจโดยต าแหน่ง  

ฝ่ายบริหาร 
(n=31) 

ครู 
 (n=49) 

รวม 
(n=80) 

x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ 

1 ผู้ บ ริ ห า ร ใ ช้ อ า น า จภ าย ใ น
ต าแหน่งโดยค านึงถึงขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งนั้น 

4.35 .71 มาก 4.02 .92 มาก 4.15 .86 มาก 

2 ผู้บริหารมีการใช้อ านาจโดย
ต าแหน่งต่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยอ านาจโดย
กฎหมาย การให้รางวัลและการ
บังคับ 

4.16 .73 มาก 4.18 .75 มาก 4.18 .74 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถส่ังให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าท่ีนอกเหนือจากขอบเขต
อ านาจโดยต าแหน่งของตนได้ 

3.35 1.23 มาก 3.88 .95 มาก 3.68 1.09 มาก 

4 ผู้บริหารใช้อ านาจโดยต าแหน่ง
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษ าป ฏิ บั ติ หน้ า ท่ี อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

4.32 .70 มาก 4.04 .79 มาก 4.15 .76 มาก 

รวม 4.05 .58 มาก 4.03 .71 มาก 4.04 .66 มาก 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจโดยต าแหน่งในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.04, SD = .66)  เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ 

ผู้บริหารมีการใช้อ านาจโดยต าแหน่งต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยอ านาจโดยกฎหมาย การให้

รางวัลและการบังคับ (x̄= 4.18, SD = .74) ผู้บริหารใช้อ านาจโดยต าแหน่งเพื่อให้ครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ (x̄= 4.15, SD = .76) ผู้บริหารใช้อ านาจภายใน

ต าแหน่งโดยค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งนั้น ( x̄= 4.15, SD = .86) และผู้บริหาร

สามารถส่ังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีนอกเหนือจากขอบเขตอ านาจโดยต าแหน่ง

ของตนได้ (x̄= 3.68, SD = 1.09) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของ กลุ่มฝ่ายผู้บริหาร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจโดยต าแหน่ง ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (x̄= 4.05, SD = .58) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารใช้อ านาจภายในต าแหน่งโดยค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ี

ของต าแหน่งนั้น (x̄= 4.35, SD = .71) ผู้บริหารใช้อ านาจโดยต าแหน่งเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ (x̄= 4.32, SD = .70) ผู้บริหารมีการใช้อ านาจโดยต าแหน่ง

ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยอ านาจโดยกฎหมาย การให้รางวัลและการบังคับ (x̄= 4.16, SD 

= .73) และผู้บริหารสามารถส่ังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีนอกเหนือจากขอบเขต

อ านาจโดยต าแหน่งของตนได้ (x̄= 3.35, SD = 1.23) ตามล าดับ 

ส่วนความคิดเห็นของ กลุ่มครู พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจโดยต าแหน่ง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.03, SD 

= .71) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อยดังนี้ ผู้บริหารมีการใช้อ านาจโดยต าแหน่งต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยอ านาจโดย

กฎหมาย การให้รางวัลและการบังคับ (x̄= 4.18, SD = .75) ผู้บริหารใช้อ านาจโดยต าแหน่งเพื่อให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ (x̄= 4.04, SD = .79) ผู้บริหารใช้อ านาจ

ภายในต าแหน่งโดยค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งนั้น ( x̄= 4.02, SD = .92) และ

ผู้บริหารสามารถส่ังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีนอกเหนือจากขอบเขตอ านาจโดย

ต าแหน่งของตนได้ (x̄= 3.88, SD = .95) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 11 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้

อ านาจส่วนบุคคล 

 
ข้อท่ี 

 
การใช้อ านาจส่วนบุคคล  

ฝ่ายบริหาร 
(n=31) 

ครู 
 (n=49) 

รวม 
(n=80) 

x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ x̄ SD ระดับ 

1 การใช้อ านาจส่วนบุคคลของ
ผู้บริ หาร ไม่ ขึ้ นกั บต าแหน่ ง
หน้าท่ีในองค์กร 

3.61 1.02 มาก 3.57 1.08 มาก 3.59 1.05 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถใช้อ านาจส่วน
บุคคลในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.00 .82 มาก 3.88 1.05 มาก 3.93 .96 มาก 

3 การใช้อ านาจส่วนบุคคลจะ
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีได้
ดีกว่าการใช้อ านาจโดยการ
บังคับ 

4.13 .76 มาก 4.06 .92 มาก 4.09 .86 มาก 

4 ผู้บริหารมีภาวะ ผู้น าในการ
บริหารสถานศึกษา 

4.35 .66 มาก 4.08 .93 มาก 4.19 .84 มาก 

รวม 4.02 .63 มาก 3.90 .84 มาก 3.95 .76 มาก 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจส่วนบุคคลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.95, SD = .76)  เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษา (x̄= 4.19, SD = .84) การใช้อ านาจส่วนบุคคลจะส่งผล

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีกว่าการใช้อ านาจโดยการบังคับ ( x̄= 4.09, 

SD= .86) ผู้บริหารสามารถใช้อ านาจส่วนบุคคลในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย (x̄= 3.93, SD = .96)  และการใช้อ านาจส่วนบุคคลของ

ผู้บริหารไม่ข้ึนกับต าแหน่งหน้าท่ีในองค์กร (x̄= 3.59, SD = 1.06) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของ กลุ่มฝ่ายผู้บริหาร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจส่วนบุคคล ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (x̄= 4.02, SD = .63) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษา (x̄= 4.35, SD = .66) 

การใช้อ านาจส่วนบุคคลจะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีกว่าการใช้อ านาจ

โดยการบังคับ (x̄= 4.13, SD = .76) ผู้บริหารสามารถใช้อ านาจส่วนบุคคลในการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย (x̄= 4.00, SD = .82) และการใช้

อ านาจส่วนบุคคลของผู้บริหารไม่ข้ึนกับต าแหน่งหน้าท่ีในองค์กร (x̄= 3.61, SD = 1.02) ตามล าดับ 

ส่วนความคิดเห็นของ กลุ่มครู พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบินก าแพงแสน ด้านการใช้อ านาจส่วนบุคคล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄= 3.90, SD = .84) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย

ดังนี้ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษา (x̄= 4.08, SD = .93) การใช้อ านาจส่วนบุคคลจะ

ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีกว่าการใช้อ านาจโดยการบังคับ (x̄= 4.06, SD 

= .92) ผู้บริหารสามารถใช้อ านาจส่วนบุคคลในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย (x̄= 3.88, SD = 1.05) และการใช้อ านาจส่วนบุคคลของ

ผู้บริหารไม่ข้ึนกับต าแหน่งหน้าท่ีในองค์กร (x̄= 3.57, SD = 1.08) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

66 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม

ฐานบินก าแพงแสนเม่ือจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการท างาน 

 

ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสนเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างานเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อ
ท่ี 2  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐาน
บินก าแพงแสนเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้า โดยใช้การวิเคราะห์ ค่าที ( t-test) และ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานโดยใช้การวิเคราะห์ ค่าเอฟ (F-test) และใช้การเปรียบเทียบพหูคูณ โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's method) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่  ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 12-13 

ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสนเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ภาพรวมและรายด้าน 

รายการ ต าแหน่งหน้าท่ี n x̄ SD t sig 

ด้านอ านาจตามกฎหมาย ฝ่ายบริหาร 
ครู 

31 
49 

4.54 
4.36 

.50 

.63 
1.37 .18 

อ านาจการให้รางวัล ฝ่ายบริหาร 
ครู 

31 
49 

4.28 
4.07 

.49 

.71 
1.43 .16 

อ านาจโดยการบังคับ ฝ่ายบริหาร 
ครู 

31 
49 

3.69 
3.87 

.75 

.74 
-1.09 .28 

อ านาจความเช่ียวชาญ ฝ่ายบริหาร 
ครู 

31 
49 

3.97 
3.98 

.74 

.92 
-0.03 .97 

อ านาจโดยผู้อ้างอิง ฝ่ายบริหาร 
ครู 

31 
49 

4.04 
3.91 

.56 

.82 
0.74 .46 

อ านาจโดยต าแหน่ง ฝ่ายบริหาร 
ครู 

31 
49 

4.05 
4.03 

.58 

.71 
0.12 .91 

อ านาจส่วนบุคคล ฝ่ายบริหาร 
ครู 

31 
49 

4.02 
4.90 

.63 

.84 
0.72 .48 

 
รวม ฝ่ายบริหาร 

ครู 
31 
49 

4.08 
4.02 

.48 

.65 
0.49 .62 

http://www.curric.net/stat/scheffe.doc
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จากตารางท่ี 12  พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า ฝ่ายบริหารและ

ครู มีความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ใน

ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (t=0.49, sig= .62)  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ฝ่ายบริหารและครู มีความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านอ านาจตามกฎหมาย 

(t=1.37, sig= .18)  ด้านอ านาจการให้รางวัล (t=1.43, sig= .16) ด้านอ านาจโดยการบังคับ (t=       

-1.09, sig= .28)  ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ (t= -0.03, sig= .97) ด้านอ านาจโดยผู้อ้างอิง (t=0.74, 

sig= .46) ด้านอ านาจโดยต าแหน่ง (t=0.12, sig= .91)  และด้านอ านาจส่วนบุคคล (t=0.72, 

sig= .48) 
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสนเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F sig 

อ านาจตามกฎหมาย Between Groups 
Within Groups 

2.62 
24.66 

3.00 
76.00 

0.87 
0.32 

2.69 0.05 

อ านาจการให้รางวัล Between Groups 
Within Groups 

3.81 
28.23 

3.00 
76.00 

1.27 
0.37 

3.42 0.02* 

อ านาจโดยการบังคับ Between Groups 
 Within Groups 

2.86 
41.32 

3.00 
76.00 

0.95 
0.54 

1.75 0.16 

อ านาจความเช่ียวชาญ Between Groups 
 Within Groups 

6.48 
50.84 

3.00 
76.00 

2.16 
0.67 

3.23 0.03* 

อ านาจโดยผู้อ้างอิง Between Groups 
 Within Groups 

5.94 
36.31 

3.00 
76.00 

1.98 
0.48 

4.14 0.01* 

อ านาจโดยต าแหน่ง Between Groups 
 Within Groups 

6.69 
27.45 

3.00 
76.00 

2.23 
0.36 

6.17 0.00* 

อ านาจส่วนบุคคล Between Groups 
 Within Groups 

4.56 
41.66 

3.00 
76.00 

1.52 
0.55 

2.77 0.05 

รวม Between Groups 
 Within Groups 

4.19 
22.84 

3.00 
76.00 

1.40 
0.30 

4.56 0.01* 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐาน

บินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์

ท างาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (F=4.56, sig=0.01) โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี (x̄= 4.65, SD = .22) มี

ความคิดเห็นแตกต่างจาก กลุ่มประสบการณ์ท างาน ไม่เกิน 5 ปี (x̄= 3.98, SD = .48) แตกต่างกับ

กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี (x̄= 3.95, SD = .84) และแตกต่างกับ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 

21 ปีข้ึนไป (x̄= 3.94, SD = .53)  ดัง ตารางท่ี 14 
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 ตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของค่าเฉล่ีย ของ การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ในภาพรวม 

ประสบการณ์ท างาน x̄   ไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี 11-20 ปี 21ปีข้ึนไป 

ไม่เกิน 5 ปี 3.98 - - 0.67* 0.03 0.04 
6-10 ปี 4.65  - 0.70*     0.71* 
11-20 ปี 3.95   -  0.01 
21ปีข้ึนไป 3.94    - 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ดังนี้ 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านอ านาจการให้

รางวัล ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F=3.42, sig=0.02) โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี 

(x̄= 4.72, SD = .38)  แตกต่างกับ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี (x̄= 4.05, SD 

= .86)  ดังแสดงใน ตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของค่าเฉล่ีย ของ การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ด้าน การใช้

อ านาจการให้รางวัล 

ประสบการณ์ท างาน x̄   ไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี 11-20 ปี 21ปีข้ึนไป 

ไม่เกิน 5 ปี 4.03 - - 0.69 - 0.02 - 0.08 
6-10 ปี 4.72  - 0.67* 0.61 
11-20 ปี 4.05   - - 0.06 
21ปีข้ึนไป 4.11    - 

 * มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านอ านาจความ

เช่ียวชาญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F=3.23, sig=0.03) โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างาน 6-10 ปี (x̄= 4.70, SD = .43)  แตกต่างกับ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป 

(x̄= 3.78, SD = .78)  ดังแสดงใน ตารางท่ี 16 

ตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของค่าเฉล่ีย ของ การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ด้าน การใช้

อ านาจความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ท างาน x̄   ไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี 11-20 ปี 21ปีข้ึนไป 

ไม่เกิน 5 ปี 3.97 - -0.73 0.09 0.19 
6-10 ปี 4.70  - 0.82 0.92* 
11-20 ปี 3.88   - 0.10 
21ปีข้ึนไป 3.78    - 

 * มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านอ านาจโดยการ

อ้างอิง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน

อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F=3.23, sig=0.03) โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างาน 5 ปี (x̄= 3.84, SD = .75)  แตกต่างกับ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 (x̄= 4.66, 

SD = .39) และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี (x̄= 4.66, SD = .39)  แตกต่างกับ กลุ่ม

ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีข้ึนไป (x̄= 3.82, SD = .60) ดังแสดงใน ตารางท่ี 17  
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ตารางท่ี 17  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของค่าเฉล่ีย ของ การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ด้าน การใช้

อ านาจโดยอ้างอิง 

ประสบการณ์ท างาน x̄   ไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี 11-20 ปี 21ปีข้ึนไป 

ไม่เกิน 5 ปี 3.84 - - 0.82* - 0.18 0.02 
6-10 ปี 4.66  - 0.64 0.84* 
11-20 ปี 4.02   - 0.20 
21ปีข้ึนไป 3.82    - 

 * มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านอ านาจโดย

ต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน

อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F=3.23, sig=0.03) โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างาน 5 ปี (x̄= 4.03, SD = .56)  แตกต่างกับ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 (x̄= 4.78, 

SD = .32) กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี (x̄= 4.78, SD = .32)  แตกต่างกับ กลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี (x̄= 3.81, SD = .76) และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 

6-10 ปี (x̄= 4.78, SD = .32)  แตกต่างกับ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป (x̄= 

3.90, SD = .62) ดังแสดงใน ตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของค่าเฉล่ีย ของ การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ด้าน การใช้

อ านาจโดยต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างาน x̄   ไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี 11-20 ปี 21ปีข้ึนไป 

ไม่เกิน 5 ปี 4.03 - - 0.75* 0.22  0.13 
6-10 ปี 4.78  - 0.97*    0.88* 
11-20 ปี 3.81   - - 0.09 
21ปีข้ึนไป 3.90    - 

 * มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ส่วนการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านอ านาจ

ตามกฎหมาย (F=2.59, sig=0.05) ด้านอ านาจโดยการบังคับ (F=1.75, sig=0.16) และด้านอ านาจ

ส่วนบุคคล (F=2.77, sig=0.05) พบว่าไม่แตกต่างกัน 
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                                         บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็น

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การใช้อ านาจของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยแบ่งอ านาจ

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ กิฟฟินและมัวร์เฮด (Griffin and Moorhead) เป็นขอบเขต

ของงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ บุคลากรของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

จ านวนท้ังส้ิน 80 คน ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร 31 คน ครู 49 คน ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืน

มาจ านวน 80 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 

mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะห์ค่าที (t-test)และการวิเคราะห์

ค่าเอฟ (F-test) และใช้การเปรียบเทียบพหุคูณ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's method) 

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 

  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน โดยภาพรวม อยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐาน

บินก าแพงแสน   อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การ

ใช้อ านาจตามกฎหมาย  การใช้อ านาจการให้รางวัล  การใช้อ านาจโดยต าแหน่ง การใช้อ านาจความ
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เช่ียวชาญ การใช้อ านาจโดยผู้อ้างอิง การใช้อ านาจส่วนบุคคล และการใช้อ านาจโดยการบังคับ 

ตามล าดับ 

 2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐาน

บินก าแพงแสนเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า เมื่อจ าแนกตาม

ต าแหน่งหน้าท่ี ฝ่ายบริหารและครู มีความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน มี

ความคิดเห็น ต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ในภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านอ านาจการให้รางวัล พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี มีความแตกต่างกับ กลุ่มประสบการณ์

ท างาน 11-20 ปี การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้าน

อ านาจความเช่ียวชาญ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่ม

ประสบการณ์ท างาน 6-10ปี มีความแตกต่างกับ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 21ปีขึ้นไป การใช้อ านาจ

ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านอ านาจโดยอ้างอิง พบว่า แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มประสบการณ์ท างานไม่เกิน 5 ปี มีความแตกต่างกับ 

กลุ่มประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี และ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี มีความแตกต่างกับ กลุ่ม

ประสบการณ์ท างาน 21 ปีขึ้นไป และการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านอ านาจโดยต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

กลุ่มประสบการณ์ท างาน 5 ปี มีความแตกต่างกับ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี กลุ่ม

ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี มีความแตกต่างกับ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และ กลุ่ม

ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี มีความแตกต่างกับ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 21 ปีข้ึนไป  

 ส่วนการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด้านอ านาจ

ตามกฎหมาย ด้านอ านาจโดยการบังคับ และ ด้านอ านาจส่วนบุคคล เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์

ท างาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
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การอภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ข้างต้น ผู้วิจัยจึงน ามาอภิปรายรายงานผลดังต่อไปนี้ 

1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน โดยภาพรวม อยู่

ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐาน

บินก าแพงแสน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การใช้

อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจโดยต าแหน่ง การใช้อ านาจความ

เช่ียวชาญ การใช้อ านาจโดยผู้อ้างอิง การใช้อ านาจส่วนบุคคล และการใช้อ านาจโดยการบังคับ 

ตามล าดับ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา มีท้ังความรู้และ

ประสบการณ์ พร้อมท้ังมีทักษะในการใช้อ านาจในสถานศึกษา มีการอ้างอิงกฎระเบียบองค์กร มีการ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา หากผู้ใต้บังคับบัญชามีความดีความชอบจะมีการให้รางวัล 

และหากมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดท าผิดก็จะมีการนิเทศและอบรมวินัย ส่งผลให้ ทัศนคติของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้บริหารนั้นอยู่ในระดับมากเพราะเช่ือมั่นในผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พฤษภา แก้วภู่  วราวุฒิ โพธิ์เงิน และวันชัย แก้วเกิด ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง “การใช้

อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขต 1” 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พิษณุโลกเขต 1 โดยรวมพบอยู่ในระดับมาก   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัดดาพร พิมพ์โคตร ได้

ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัย

พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อวยชัย จาตุรพันธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารกับ

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า  

การใช้อ านาจของผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุสไลลา สุแนแดวอ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้

อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา สังกัดส านักงานการศึกษา

เอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้อ านาจทางการบริหารของ

ผู้บริหารโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
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ปัตตานี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ สุขนิติ  ได้

ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  ผู้บริหารและครู มี

ความคิดเห็นว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ภัคญดา คงสมัย ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเมืองล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองล าพูน ใช้อ านาจทุกประเภทอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณศรี 

แปลงไธสง ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านค่าย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  การใช้อ านาจของ

ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านค่ายสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บริมาศ ศิริตรานนท์ 

ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม

โรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดส านักเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวมและราย

ด้าน อยู่ในระดับมาก  

 

เมื่อพิจารณาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนราย

ด้านพบว่า  

         1.1 จากการศึกษาวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านอ านาจตามกฎหมาย อยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้เพราะผู้บริหารได้ใช้อ านาจตามต าแหน่ง

หน้าท่ีตามท่ีได้รับแต่งต้ัง ใช้อ านาจการบริหารเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดก่อนมอบหมายงานออก

ค าส่ังจะมีการอ้างอิงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุให้เมื่อผู้บริหารออกค าส่ังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บริหารเองจะใช้อ านาจตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดเกี่ยวกับล าดับการปกครองของผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้บริหารระดับต้นออกค่ าส่ังเป็นล าดับ

ขั้นตอน จึงส่งผลให้การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัดดาพร พิมพ์โคตร ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของ
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ผู้บริหารโรงเรียนอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร

โรงเรียนอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

อ านาจตามกฎหมาย อยู่ในระดับมาก  

 1.2  จากการศึกษาวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ด้านอ านาจการให้รางวัล อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้  เพราะ ผู้บริหารมีอ านาจและ

ความสามารถในการให้รางวัลบ าเหน็จความดีความชอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโดย

อิงผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการ

ปฏิบัติงานของครูในแต่ละครึ่งปีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมอบใบประกาศ กล่าวชมเชยขึ้นอยู่กับ

ความส าเร็จของงานนั้นๆ หากบุคคลกรคนใดปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมผู้บริหารจะมอบหมายหน้าท่ี

ตามความเช่ือมั่นและความไว้วางใจมีการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พิษณุ สุขนิติ  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการ

ศึกษาวิจัยพบว่า อ านาจการให้รางวัล อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาณัฐ นา

คะตะ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอแยลส์

วิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ได้ใช้อ านาจในการให้รางวั ล

บ่อยครั้ง  โดยยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ สาธารณชน บ ารุงขวัญและก าลังใจแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา ยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยัน และพิจ ารณาความดี

ความชอบผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักคุณธรรม 

  1.3  จากการศึกษาวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน การใช้อ านาจโดยต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ ผู้บริหารใช้อ านาจภายในต าแหน่งโดย

ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งนั้น มีการใช้อ านาจโดยต าแหน่งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดย

อ้างอิงอ านาจตามกฎหมาย อ านาจการให้รางวัลและอ านาจโดยการบังคับ โดยผู้บริหารสามารถส่ัง

การให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเหนือจากขอบเขตในต าแหน่งของตนได้ เพราะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน ใช้อ านาจตามขอบเขตของต าแหน่ง ไม่มีการใช้อ านาจเกินหน้าท่ีในต าแหน่งของตนเอง ท่ี

ได้รับมอบหมาย โดยอ้างอิงอ านาจตามกฎหมายท่ีได้ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อท่ีจะส่ังการ ข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้ โดยจะมีการส่ังการอย่างเป็น

ขั้นตอนตามต าแหน่งสายบังคับบัญชา ต้ังแต่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหัวหน้าฝ่ายงาน รอง

ผู้อ านวยการทุกฝ่าย และผู้อ านวยการ จึงท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรท าตามค าส่ังอย่างส าเร็จ

ลุล่วง และใช้อ านาจการให้รางวัลแก่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระชัย เอี่ยมสะอาด ได้

ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ผลวิจัยพบว่า การใช้อ านาจ

โดยต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก 

 1.4  จากการศึกษาวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน การใช้อ านาจความเช่ียวชาญ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ ผู้บริหารมีความรอบรู้เช่ียวชาญใน

ด้านต่างๆเป็นท่ียอมรับและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีเป็น

แบบอย่างสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หากเกิดปัญหา

ขึ้นผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีความเช่ียวชาญในเทคนิคการบริหารเป็นท่ียอมรับ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะ คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ผู้บริหารนั้น

มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

เนื่องจากโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีการเตรียมพร้อมท่ีจะ

ประกันคุณภาพ จึงท าให้ ผู้บริหารใช้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ท่ีประสบพบเจอมา เมื่อ

มอบหมายหน้าท่ีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปท าหน้าท่ีตามท่ี ผู้บริหารวางไว้ตาม

ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี พลดอน ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจความเช่ียวชาญ อยู่ในระดับ

มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ สุขนิติ  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การใช้อ านาจความเช่ียวชาญ อยู่ในระดับมาก 

  1.5. จากการศึกษาวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน การใช้อ านาจโดยผู้อ้างอิง อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็นท่ีน่านับถือช่ืน

ชมแก่บุคคลอื่นท้ังภายนอกองค์กรและภายในองค์กรโดยมีพื้นฐานมาจากคุณลักษณะส่วนตัวของการ
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เป็นผู้น า  ผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อยมี

ภูมิฐาน มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการบริหารโรงเรียน ทุกคนผ่านประสบการณ์ในการท างาน และ

การอบรมจากหน่วยงานภายนอก มีการเข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนกับสถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัด

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ท้ังนี้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท าให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความเล่ือมใส ศรัทธาในตัวของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อัญชลี เรืองไพศาล ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้อ านาจของผู้บริหารตาม

ความเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจโดยผู้อ้างอิง อยู่

ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี พลดอน ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของ

ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า การใช้อ านาจโดยผู้อ้างอิง อยู่ในระดับมาก 

  1.6 จากการศึกษาวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน การใช้อ านาจส่วนบุคคล อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้การใช้อ านาจส่วนบุคคลไม่ขึ้นกับต าแหน่ง

หน้าท่ีในองค์กร ผู้บริหารใช้อ านาจส่วนบุคคลในการสร้างแรงบัลดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็นผู้มี

ความน่าเช่ือถือ มีการส่ังการท่ีเป็นระบบ มีการใช้อ านาจท่ีเหมาะสมและมีภาวะผู้น า มีความเช่ียวชาญ

ในด้านคุณวุฒิ และมีทักษะในการบริหารท าให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความ

รับรู้ และเช่ือถือในการเป็นผู้น า สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือฟังและปฏิบัติงานให้อย่างสุด

ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระชัย เอี่ยมสะอาด ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจ

ของผู้บริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ผลวิจัยพบว่า การใช้อ านาจส่วนบุคคล อยู่ในระดับมาก 

 1.7  จากการศึกษาวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน การใช้อ านาจโดยการบังคับ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ ผู้บริหารมีอ านาจท่ีจะบังคับให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย มีการใช้อ านาจการบังคับโดยค านึงถึงความ

บกพร่องในหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งการใช้อ านาจการบังคับนี้มีพื้นฐานมาจากการ

ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงมีการก ากับติดตามเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวและหวังผลส าเร็จของงาน

โดยต้องค านึงถึงวัฒนธรรมองค์กรเป็นส าคัญ อันโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนนั้น เป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่ ท่ีมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มากกว่า 100 คน และเป็นโรงเรียน
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มาตรฐานสากล จึงมีการแบ่งงานท่ีรับผิดชอบตามภาระงานท่ีมาก ผู้บริหารจึงต้องแบ่งหน้าท่ีกัน 

ก ากับติดตามงานท่ีได้ มอบหมายแก่บุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อให้เสร็จตามปีงบประมาณท่ีก าหนด 

เพราะ สถานศึกษา ต้องรับการประเมินจาก หลากหลายหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รุสไลลา สุแนแดวอ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนพีระ

ยานาวินคลองหินวิทยา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ผลการวิจัย

พบว่าผลการศึกษาพบว่า อ านาจโดยการบังคับ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ 

สุขนิติ  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า อ านาจโดย

การบังคับ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บริมาศ ศิริตรานนท์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง 

การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า อ านาจโดยการบังคับอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ เร

ซา,ไซนาลาบีดิน และ โกลามเรซ่า ( Reza, Zynalabedin and Gholamreza) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจของผู้บริหารอ านาจและความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอนพลศึกษา พบว่า 

การใช้อ านาจโดยการบังคับ ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนและทางโรงเรียนมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของการใช้

พลังอ านาจท่ีขึ้นอยู่กับแรง(ขมขู่)ท่ีอ านาจอยู่บนพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

2. ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อ

จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า 

 2.1 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนเมื่อ

จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า ฝ่ายบริหารและครู มีความคิดเห็นต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ เพราะ

ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้มีการประชุม เพื่อปรึกษาและวางแนวทาง

ร่วมกันโดยฝ่ายบริหาร อันได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะมีการประชุมวิชาการทุกสัปดาห์ 

หัวหน้าฝ่ายจะมีการประชุม ตามกลุ่มบริหารโดยจะมีรองผู้อ านวยการแต่ละฝ่ายดูแลการประชุม และ

มีผู้อ านวยการก ากับดูแลรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มบริหาร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จะประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารทุกส้ินเดือน โดยข้าราชการครูคนใดต้องการเสนอความคิดในการ

ด าเนินงานสามารถเสนอได้โดยไม่ปิดกั้น จึงท าให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายครูได้ตอบแบบสอบถามใน
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ทิศทางเดียวกัน จึงท าให้ผลการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง พฤษภา แก้วภู่ วราวุฒิ  โพธิ์เงิน และวันชัย 

แก้วเกิด ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต

พิษณุโลกเขต 1 ผลการวิจัยพบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน

เขตพิษณุโลกเขต 1  จ าแนกตาม ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยาห์ยาและอัลตินครูต (Yahya and 

Altinkurt) ได้ศึกษาวิจัยเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งอ านาจของผู้บริหารโรงเรียนและระดับความ

น่าเช่ือถือขององค์กรครูในตุรกี พบว่า การใช้อ านาจท่ีดีของผู้บริหารจะมีระดับความน่าเช่ือถือท่ีมาก

ขึ้น ความไว้วางใจในผู้บริหารเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งการท าให้ครูเกิดความไว้วางใจผู้บริหารในการใช้อ านาจ

นั้น ผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนนั้นท าได้ดีตามทักษะในการบริหารอ านาจ ท าให้

ผู้บริหารเกิดความน่าเช่ือถือ ซึ่งในผลการวิจัยในครั้งนี้ ท้ังบริหารและฝ่ายครู ไม่มีความเห็นต่างจึงท า

ให้ทราบได้ว่า ผู้บริหารนั้นใช้อ านาจอย่างถูกต้อง เป็นท่ียอมรับของบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

 2.2  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนเมื่อ

จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานพบว่า ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ในภาพรวม แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดย กลุ่มประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี มีความแตกต่างกับ กลุ่ม

ประสบการณ์ท างาน ไม่เกิน 5 ปี  และแตกต่างกับ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และรวมท้ัง

แตกต่างกับ กลุ่มประสบการณ์ท างาน 21 ปีข้ึนไป เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ประสบการณ์

ในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความเห็นต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐาน

บินก าแพงแสน ด้านอ านาจการให้รางวัล  ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ ด้านอ านาจโดยผู้อ้างอิง และ 

ด้านอ านาจโดยต าแหน่ง แตกต่างกัน ท้ังนี้เป็นเพราะ กลุ่มประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกันของ

บุคลากรในโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อผู้บริหารไม่เหมือนกัน โดยผู้บริหาร ได้ใช้อ านาจการให้รางวัลท่ี

แตกต่างกันในแต่ละบุคลากร อยู่ท่ีผลการปฏิบัติงาน หรือบางคนท าไม่ถูกต้องผู้บริหารก็จะมีการ

ตักเตือนหรือนิเทศอยู่เป็นบางครั้ง ผู้บริหารยังความเชียวชาญ บางครั้งอาจมีมากกว่าหรือน้อยกว่า

บุคลากรในโรงเรียนซึ่งในการบริหารงานจ าเป็นต้องมอบหมายผู้เช่ียวชาญในเรื่องเฉพาะมาดูแลในงาน

นั้นๆ แต่ละช่วงประสบการณ์ท างานอาจมองเห็นต่างกัน ผู้บริหารมอบต าแหน่งหน้าท่ีให้แก่บุคลากร

ประจ าหน่วยงานย่อยๆต่างๆในโรงเรียน โดยแต่ละคนจะไม่ก้าวล้ านอกเหนือต าแหน่งของตน ซึ่ง
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บางครั้งอาจจะมีบุคคลท่ีท างานท่ีไม่ได้ถูกมอบหมายได้ จึงท าให้เกิดมุมมองท่ีแตกต่างของบุคลากรใน

แต่ละช่วงประสบการณ์ท างานซึ่งท าให้เกิดความเห็นท่ีแตกต่างกันตามมุมมองของแต่ละช่วง

ประสบการณ์ท างาน  ส่วนการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ด้านท่ีไม่มีความแตกต่าง จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจโดยการบังคับ 

และด้านอ านาจส่วนบุคคล ท้ังนี้เพราะ ในสถานศึกษาผู้บริหารได้มีการใช้ อ านาจตามกฎหมาย ซึ่ง

ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องใช้กฎหมายในการออกค าส่ัง ซึ่งจะมีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องของระเบียบ

วินัยในองค์กร ความคิดเห็นของบุคคลการในแต่ละประสบการณ์ท างานจึงไม่แตกต่างกัน และในการ

มอบหมายงานในองค์กรจะต้องมีระยะเวลาซึ่งบุคลากรทุกคนก็เข้าใจในเรื่องการ ติดตามงานของ

ผู้บริหารตามก าหนดเวลาโดยการใช้อ านาจการบังคับความเห็นจึงไม่แตกต่างกัน อีกท้ังผู้บริหารมี

ความน่าเช่ือถือ เพราะผ่านการอบรม สัมมนา พัฒนาตนเอง มีท้ังคุณวุฒิ และทักษะการบริหารงาน 

จึงท าให้มีอ านาจส่วนบุคคล ซึ่งทัศนคติท่ีมีต่อผู้บริหารของบุคลากรทุกคนมีความเห็นไม่แตกต่างกัน 

หรืออีกความหมายหนึ่งคือมีความคิดเห็นตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี เรืองไพศาล ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้อ านาจของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารเมื่อจ าแนกตามความเห็นของ

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานในการสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน   

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานในสถานศึกษาของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ านาจโดยการบังคับ อยู่ในล าดับท้ายสุด ควร

น าเรื่อง แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ และการเสริมแรงมาใช้ร่วมกับการใช้อ านาจในสถานศึกษา 
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 2. ในเรื่องการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เมื่อ

จ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่า มีความเห็นท่ีแตกต่างกัน ควรน า หลักธรรมมาภิบาล มาใช้

ร่วมกับการใช้อ านาจเพื่อให้บุคลากรในแต่ละช่วงประสบการณ์ท างานมีมุมมองต่อผู้บริหารที่ตรงกัน 

 3. ผู้บริหารควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อ านาจ ควรใช้อ านาจควบคู่กับคุณธรรมในการ

บริหารสถานศึกษาเพื่อผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับผู้บริหารและปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถจากการ

ใช้อ านาจท่ีมีคุณธรรม  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพ 

 2.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารการศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

................................................................................................................................ 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 

  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการโรงเรียน,รองผู้อ านวยการโรงเรียน,หัวหน้า

ฝ่าย,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู)้ 

  1.2 ครู 

 2. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสน ข้อมูลท่ีท่านได้ตอบถือเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

หรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด 

 3. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถามจึง

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

           นายพนมกฤต    บริสุทธิ์ 

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน [  ] หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับ
ผู้วิจัย 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 

 
เพศ  
       ชาย [  ]                    หญิง[  ] 
 
อายุ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
             [  ] อายุต่ ากว่า 30 ปี     [  ] 30 – 40 ปี 
             [  ] 41 - 50 ปี             [  ] 51 ปีข้ึนไป 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
             [  ] ต่ ากว่าปริญญาตรี      [  ] ปริญญาตรี 
             [  ] ปริญญาโท              [  ] ปริญญาเอก 
 
ต าแหน่งหน้าท่ีในโรงเรียน 
             [  ] ฝ่ายบริหาร              
                                    [  ] ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                    [  ] รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                                    [  ] หัวหน้าฝ่าย 
                                    [  ] หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้         
             [  ] ครู            
ประสบการณ์ท างาน 
             [  ] ไม่เกิน 5 ปี              [  ] 6 – 10 ปี 
             [  ] 11 – 20 ปี              [  ] 21 ปีข้ึนไป 
 

        
[  ] 1 

 
 

[  ] 2 
 
 
 

[  ] 3 
 
 
 

[  ] 4 
 
 
 
 
 
 
 

[  ] 5 
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ตอนที่ 2 : การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่ปฏิบัติตาม

ความเป็นจริงว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในท่ีนี้หมายถึง การใช้อ านาจของ  ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา         

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย เเละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 1 หมายถึง  มีความเห็นในการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2 หมายถึง  มีความเห็นในการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

3 หมายถึง  มีความเห็นในการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

4 หมายถึง  มีความเห็นในการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

5 หมายถึง  มีความเห็นในการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

 
ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ  
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ท่ีสุด 
1 

 อ านาจตามกฎหมาย       
1 ผู้บริหารมีอ านาจตามต าแหน่งท่ีได้รับการ

แต่งต้ัง 
     [  ] 6 

2 การใช้อ านาจของผู้บริหารเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีก าหนด 

     [  ] 7 

3 เมื่อผู้บริหารส่ังการหรือออกค าส่ัง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

     [  ] 8 

4 ผู้บริหารระดับสูงจะมีอ านาจตามกฎหมายสูง
กว่าผู้บริหารในระดับต้น 
 

 
 
 
 
 

    [  ] 9 
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ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ  
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ท่ีสุด 
1 

5 ผู้บริหารมีอ านาจและสามารถในการให้
รางวัล บ าเหน็จความดีความชอบแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     [  ] 10 

6 ผู้บริหารพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนจากผล
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     [  ] 12 

7 
 
 

การใช้อ านาจการให้รางวัลของผู้บริหารจะ
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความส าเร็จของ
งาน 

     [  ] 13 

8 
 
 

ผู้บริหารจะมอบหมายหน้าท่ีแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจ 

     [  ] 14 

9 ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ 

     [  ] 15 
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ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ  
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ท่ีสุด 
1 

 อ านาจการบังคับ       
10 ผู้บริหารมีอ านาจท่ีจะบังคับให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

     [  ] 15 

11 ผู้บริหารใช้อ านาจการบังคับ โดยค านึงถึง
ความบกพร่องในหน้าท่ีของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

     [  ] 16 

12 การใช้อ านาจการบังคับบัญชาของผู้บริหารมี
พื้นฐานมาจากความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     [  ] 17 

13 การใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารขึ้นอยู่
กับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

     [  ] 18 
 

 อ านาจความเชี่ยวชาญ       
14 
 

ผู้บริหารมีความรอบรู้และเช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆเป็นท่ียอมรับและสามารถปฏิบัติได้ 

     [  ] 19 
 

15 
 

ผู้บริหารมีทักษะในการปฏิบัติงานและเป็น
ตัวอย่างท่ีดีได้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ 

     [  ] 20 
 

16 
 

ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ 

     [  ] 21 
 

17 ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

     [  ] 22 
 

18 
 
 

ผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

     [  ] 23 
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ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ  
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ท่ีสุด 
1 

19 ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิค
การบริหาร 

     [  ] 24 

 อ านาจโดยผู้อ้างอิง       
20 ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็นท่ีนับถือ ช่ืนชม

ของผู้อื่น รวมท้ังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     [  ] 25 

21 ผู้บริหารใช้อ านาจอ้างอิงโดยมีพื้นฐานมาจาก
คุณลักษณะส่วนตัวของการเป็นผู้น า 

     [  ] 26 

22 ผู้บริหารมีบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     [  ] 27 

23 ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างเป็นธรรมในทุกๆด้าน 

     [  ] 28 

24 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      [  ] 29 

 อ านาจโดยต าแหน่ง       
25 
 

ผู้บริหารใช้อ านาจภายในต าแหน่งโดย
ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่ง
นั้น 

     [  ] 30 

26 
 

ผู้บริหารมีการใช้อ านาจโดยต าแหน่งต่อครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยอ านาจโดย
กฎหมาย การให้รางวัลและการบังคับ 

     [  ] 31 

27 
 

ผู้บริหารไม่สามารถส่ังให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีนอกเหนือ
ขอบเขตอ านาจโดยต าแหน่งของตนได้ 

     [  ] 32 

28 ผู้บริหารใช้อ านาจโดยต าแหน่งเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     [  ] 33 
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ข้อ
ท่ี 

 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ระดับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ  
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ท่ีสุด 
1 

29 
 

การใช้อ านาจส่วนบุคคลของผู้บริหารไม่
ขึ้นกับต าแหน่งหน้าท่ีในองค์กร 

     [  ] 34 

30 ผู้บริหารสามารถใช้อ านาจส่วนบุคคลในการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

     [  ] 35 

31 การใช้อ านาจส่วนบุคคลจะส่งผลให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีกว่า
การใช้อ านาจโดยการบังคับ 

     [  ] 36 

32 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการบริหาร
สถานศึกษา 

     [  ] 37 

 

หมายเหตุ : ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประว ัติผู้เขียน 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายพนมกฤต บริสุทธิ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 มีนาคม 2534 
สถานที่เกิด สุพรรณบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
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พ.ศ. 2557  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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                        ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
พ.ศ. 2558  ศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
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