
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้ง น้ีมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ 

เปรียบเทียบการใช้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	

นครราชสีมา	 เขต	 4	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 บุคลากรใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	นครราชสีมา	เขต	4	จ�านวน	319	คน	ซึ่งได้มา

โดยการเลือกการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 random	

sampling)	เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ	 เท่ากับ	

0.77	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ความถี่	 ค่าร้อยละ	 

ค่าเฉล่ีย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความ 

แตกต่างโดยการทดสอบที	 (t	 –	 test	 แบบ	 Independent	

samples)	และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวโดยการ

ทดสอบเอฟ	(F-test	แบบ	One	way	ANOVA)	และทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe)

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	การใช้อ�านาจของผู้บรหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	4	โดยภาพรวมและรายด้านมกีารปฏบิติัอยูใ่นระดบัมาก	

เรียงล�าดับรายด้านจากล�าดับสูงสุดไปหาต�่าสุด	 ดังนี	้ 

ด้านอ�านาจการให ้รางวัล	 ด ้านอ�านาจให ้คุณให ้โทษ	 

ด้านอ�านาจความเช่ียวชาญ	 ด้านอ�านาจตามกฎหมาย	 

ด้านอ�านาจอ้างอิงตามล�าดับ

	 2.	การเปรียบเทียบการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษา	นครราชสมีา	เขต	4	จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 ด้านอ�านาจการให้รางวัล	 ด้านอ�านาจกฎหมาย	 

มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน	นอกนั้นในด้านอื่นๆ	การปฏิบัติ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
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	 3.	การเปรียบเทียบการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	 นครราชสีมา	 เขต	 4	 จ�าแนกตามขนาด 

สถานศึกษา	 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านอ�านาจอ้างอิงมีการปฏิบัติแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และด้านอื่น	 ๆ	 

มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันส�าหรับด้านอ�านาจอ้างอิงที่มี 

การปฏิบัติแตกต่างกัน	น�ามาทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของบุคลากรจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	 

พบว่า	 บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

กับขนาดใหญ่	 และสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง 

มีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการปฏิบัติแตกต่างกันอย ่าง 

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส�าหรบับคุลากรทีป่ฏิบัตงิาน

อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีการปฏิบัติ 

ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ	:	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
	 This	researcher	aims	to	study	and	compare	

internal	 quality	 assurance	management	 in	Basic	

Educational	 Institution	under	NakhonRatchasima	

Primary	 Education	 Service	 Area	 Office	 4.	 The	 

sample	 group	 consists	 of	 124	 educational	 

institution	 administrators	 and	 195	 teachers,	 

totally	 319	 people.	 The	 instrument	 used	 for	 

data	 collection	 was	 a	 5	 level	 rating	 scales	 

questionnaire.	 The	 reliability	 was	 0.93.	 The	 

data	were	 presented	 in	 the	 form	 of	 frequency,	 

percentage,	 mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 

[independent]	 ,f-test	 [	 one	 way	 ANOVA]	 and	 

least	significant	difference	by	Scheffe.

	 The	study	results	showed	that;

	 1.	Internal	quality	assurance	management	

in	 Basic	 Educational	 Institution	 under	Nakhon-

Ratchasima	Primary	Education	Service	Area	Office	

4,	 the	 overall	 and	 each	 aspect	were	 at	 the	 high	

level.	When	 considering	 each	 aspect	 found	 that	 

the	highest	level	was	educational	standard	loading	

of	 educational	 institution	 and	 the	 lowest	 level	 

wascontinuing	education	quality	development.

 2. The comparison results of internal  

qual i ty 	 assurance	 management 	 in 	 Basic	 

Educational	 Institution	under	NakhonRatchasima	

Primary	 Education	 Service	 Area	 Office	 4	 as	 

perceived	by	educational	institution	administrators	

and teachers found that administration and  

information	 systems	 and	 continuing	 educational	

quality	development	were	 statistically	 significant	

difference	at	.05.	The	other	aspects	were	indifferent.

	 3.	The	 comparison	 results	 of	 internal	 

qual i ty 	 assurance	 management 	 in 	 Basic	 

Educational	Institution	under	Nakhon	Ratchasima	

Primary	 Education	 Service	 Area	 Office	 4	 as	 

perceived	by	educational	institution	administrators	

who	worked	 in	difference	educational	 institution	

size	 found	 that	 small , 	 medium	 and	 larger	 

educational	institutions	as	a	whole	was	indifferent.

	 When	 considering	 each	 aspects	 found	 

that	 administration	 and	 information	 systems	 

and education managing development plan of  

educational	institution	were	statistically	significant	

difference	at	.05.	The	other	aspects	were	indifferent.	

Keywords: Empower	of	Basic	Educational	Institution	

Administrators



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.1  January – June  2015 41

บทน�า
	 การพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	 (พ.ศ.	2555-2559)	ซึ่งถือว่า

เป ็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ	 มียุทธศาสตร์ 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ เน ้นเด็กเป ็น

ศูนย์กลาง	 ค้นหาศักยภาพเด็กและพัฒนาให้สอดคล้อง 

รบักบัความสามารถและความถนัด	สูค่วามเป็นเลศิ	เชือ่มโยง

การเรียนรู ้ในระบบและนอกระบบการศึกษา	 ควบคู่กับ 

การปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	พัฒนาและจัดการเรียน 

การสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน

เข้มแข็งพร้อมต่อการประกอบอาชีพเพิ่มความรู ้เรื่อง 

ทักษะชีวิต	

	 ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องมีความตระหนักและ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่	 และอ�านาจเพื่อช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายได้	 อ�านาจแต่ละรูปแบบ 

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นั้น	ผู้ใต้บังคับบัญชาจะตอบสนอง

ต่ออ�านาจแต่ละแบบในลักษณะท่ีแตกต่างกัน	 ผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 จึงจ�าเป็นจะต้องทราบว่า	 ตนมีอ�านาจและ 

ใช้อ�านาจทีส่อดคล้องกับภารกจิ	และสมาชกิในองค์การน้ันๆ

	 จากสภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลายประการ	

เช่น	 ขาดการชี้น�าจุดหมายและค่านิยมร่วมกัน	 เพื่อมุ่งหา 

การพัฒนาที่ยั่งยืนและม่ันคง	 โดยยึดหลักการพัฒนา 

ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางแบบองค์รวม	 บนพื้นฐานของ 

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	และการขาดการชีน้�าพนัธกจิ

ทีต้่องท�าร่วมกัน	ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการใช้อ�านาจ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	สงักัดส�านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	และเปรยีบเทยีบ

การใช ้อ� านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน	 

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา	

เขต	 4	 จ�าแนกตาม	 วุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา	 

เพื่อจะได้น�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	

นครราชสมีา	เขต	4	ตามความคดิเหน็ของบคุลากร	ใน	5	ด้าน	

ได้แก่	ด้านอ�านาจการให้รางวลั	ด้านอ�านาจให้คณุให้โทษ	ด้าน

อ�านาจตามกฎหมาย	 ด้านอ�านาจอ้างอิง	 ด้านอ�านาจความ

เชี่ยวชาญ

	 2.	เพ่ือเปรียบเทียบการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	นครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรจ�าแนกตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา

ขอบเขตของปัญหา
	 การวิจัยในครั้งนี้ 	 มุ ่งศึกษาการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา	 นครราชสีมา	 เขต	 4	 ตามทฤษฎี 

ของเฟรนซ์	และราเวน	(French	&	Raven,	1968	:	259-270)	

จ�าแนกเป็น	5	ด้าน	คือ	ด้านอ�านาจการให้รางวัล	ด้านอ�านาจ

การบังคับ	 ด้านอ�านาจตามกฎหมาย	 ด้านอ�านาจอ้างอิง	 

ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	บุคลากร	จ�านวน	

1,873	 คน	 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 

ปีการศึกษา	 2557	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง 

เครจซี่และมอร์แกน	 (Krjcie	 and	Morgan,	 1970:	 608)	 

ได้จ�านวน	 319	 คน	 และได้มาโดยการสุ ่มแบบแบ่งชั้น	

(Stratified	random	sampling)	ประกอบด้วย	ระดับการ

ศกึษาปรญิญาตร	ี257	คน	ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร	ี

62	คน	และจ�าแนกตามขนาดสถานศกึษา	ได้แก่	สถานศกึษา

ขนาดเล็กจ�านวน	84	คน	ขนาดกลาง	จ�านวน	189	คนและ

ขนาดใหญ่	จ�านวน	46	คน
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สรุปผลการวิจัย
	 1.	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

สั งกัดส� านั กง าน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา	

นครราชสีมา	 เขต	 4	 ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าทุกด้านปฏิบัติอยู ่ใน 

ระดับมาก	ด้านที่ปฏิบัติสูงสุด	คือ	ด้านอ�านาจการให้รางวัล	 

ด้านที่ปฏิบัติต�่าสุด	 คือ	 ด้านอ�านาจอ้างอิง	 เม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านและรายข้อ	สรุปได้ดังนี้

	 	 1.1	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	 4	 ด้านอ�านาจการให้รางวัลในภาพรวม 

มีการปฏิบัติระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	ทุกข้อ

ปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก	 ข้อที่มีการปฏิบัติล�าดับสูงสุด	 

คือ	ยกย่องชมเชยเมื่อครูท�าความดี	

	 	 1.2	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	 4	ด้านอ�านาจให้คุณให้โทษ	 ในภาพรวม 

มีการปฏิบัติระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 

ทุกข้อปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีการปฏิบัติล�าดับสูงสุด	

คือ	 ลงโทษครูที่ท�าความผิดตามระเบียบกฎเกณฑ์ด้าน 

ที่มีการปฏิบัติล�าดับต�่าสุด	คือ	ปกครองบุคลากรให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบข้อบังคับ	

	 	 1.3	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	 4	ด้านอ�านาจตามกฎหมาย	 ในภาพรวม 

มีการปฏิบัติระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 

ทุกข้อปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด	 คือ	 

สั่งงานตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบข ้อที่มี 

การปฏิบัติต�่าสุด	 คือ	 มอบหมายงานให้ครูตามระเบียบ 

ข้อบังคับ	

	 	 1.4	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	เขต	4	ด้านอ�านาจการอ้างอิง	ในภาพรวมมีการ

ปฏบิตัริะดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า	ทกุข้อปฏบิตัิ

อยู่ในระดับมาก	 ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด	 คือ	มีบุคลิกภาพ 

ที่ดีเป็นที่ 	 น่าเคารพนับถือ	 ข้อที่มีการปฏิบัติต�่าสุดคือ	 

วางตัวเหมาะสมมีความประพฤติดีมีศีลธรรม	

	 	 1.5	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา	เขต	4	ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ	ในภาพรวม

มกีารปฏบิตัริะดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า	ทกุข้อ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด	 คือมีความ

สามารถในการให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติงานแก่บุคลากร	 

ข้อทีม่กีารปฏบิตัติ�า่สดุ	คอืมทีกัษะและความสามารถในการ

พัฒนางาน	

	 2.	ผลการเปรียบเทียบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

และขนาดสถานศึกษา	ดังนี้	

	 	 2.1	ผลการเปรียบเทียบการใช ้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	จ�าแนกตามระดบั

การศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ ไม ่แตกต ่างกัน	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าด้านอ�านาจให้คุณให้โทษ	

ด้านอ�านาจอ้างอิง	ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ	มีการปฏิบัติ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส�าหรับ

ด้านอื่นๆ	มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

	 	 2.2	ผลการเปรียบเทียบการใช ้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	จ�าแนกตามขนาด

สถานศึกษาเมื่อประเมินความคิดเห็นของบุคลากร	 3	กลุ่ม	

พบว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สถานศึกษาขนาดกลาง	 

และสถานศึกษาขนาดใหญ่	 มีการปฏิบัติในระดับมากทั้ง 

ในภาพรวม	และรายด้าน	โดยด้านทีม่กีารปฏบิตัลิ�าดบัสงูสดุ

คอื	ด้านอ�านาจการให้รางวลั	รองลงมาคอื	ด้านอ�านาจให้คณุ

ให้โทษ	 ด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุดคือ	 ด้านอ�านาจอ้างอิง 
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เมื่อพบว่ามีความแตกต่างผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบรายคู่ 

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่

	 	 2.3	ผลการเปรียบเทียบการใช ้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 จ�าแนกตาม 

ขนาดสถานศกึษา	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	พบว่าด้านอ�านาจอ้างอิงมีการปฏิบัติแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และด้านอื่นๆ	 

มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันส�าหรับด้านอ�านาจอ้างอิงที่มี 

การปฏิบัติแตกต่างกัน	น�ามาทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของบุคลากรจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	 

พบว่า	 บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

กับขนาดใหญ่	 และสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง	 

มีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการปฏิบัติแตกต่างกันอย ่าง 

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.05	ส�าหรบับคุลากรทีป่ฏิบัตงิาน

อยู่ใน	 สถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีการปฏิบัติ 

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 อภิปรายผล

	 จากผลการวิ จัย	 การใช ้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 มีประเด็นส�าคัญที่ควร 

น�ามาอภิปรายผล	ดังนี้	

	 1.	ผลการศึกษาการใช ้อ� านาจของผู ้บ ริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 พบว่า	 ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท่ีมีการปฏิบัต ิ

อยู่ในระดบัมากทกุด้าน	โดยเรียงล�าดับตามการปฏิบตัสิงูสดุ

ไปหาการปฏิบัติต�่ าสุด	 คือ	 ด ้านอ�านาจการให้รางวัล	 

ด้านอ�านาจให ้คุณให ้โทษ	 ด ้านอ�านาจตามกฎหมาย	 

ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ	ด้านอ�านาจอ้างอิง	ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากว่า	ผูบ้รหิารต้องมีความสามารถ	มทีกัษะกระบวนการ

ในวางแผนการปฏบิตังิานของโรงเรยีนอย่างมรีะบบ	มคีวาม

รอบรู้	 มีความก้าวหน้าในการสร้างความคิดที่สร้างสรรค	์

บริหารงานได้ท้ังศาสตร์และศิลป์	 ทั้งยังมีการติดต่อสื่อสาร

กบัหน่วยงานอ่ืนๆ	ในการปฏบิตังิานทีน่�ามาเป็นประสบการณ์

ในการบรหิารงานและการน�ามาแก้ไขปัญหาในการบรหิารงาน

ให้ประสบความส�าเร็จและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	

	 นอกจากนี้การใช้อ�านาจของผู้บริหารจะต้องตั้ง 

อยู ่บนพื้นฐานของการมีความช�านาญความรู้และทักษะ 

ของผู้น�าจึงท�าให้ได้รับการยกย่องนับถือศรัทธาน่าเลื่อมใส

และมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นโดยผู้บริหารมักจะถูกมองว่า 

เป็นผู ้ที่สามารถเอ้ืออ�านวยต่อการท�างานซึ่งจะน�าไปสู ่

การยินยอมและปฏิบัติตามท�าให้การใช้อ�านาจโดยรวม 

อยู ่ในระดับมากท่ีสุด	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 

นติยา	แสนใจกล้า	(2548:	90-92)	ได้ศกึษาเรือ่งการใช้อ�านาจ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

สระแก้ว	เขต	1	พบว่า	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกษิณ	 ชินวงศ์	 (2550:	 56)	 

ศกึษาการการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก	

	 2.	ผลการเปรียบเทียบการใช ้อ� านาจของผู  ้

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	4	จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

และขนาดสถานศึกษา	ดังนี้

	 	 2.1	ผลการเปรยีบเทยีบการใช้อ�านาจของผูส้ถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 จ�าแนกตามระดับการศึกษา	 

ตามความคิดของบุคลากรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้านอ�านาจการให้รางวัล	

ด้านอ�านาจกฎหมาย	มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน	ด้านอื่นๆ	 

มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 โดยระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการปฏิบัติ

มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
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ผู ้บริหารและครูผู ้สอนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีระดับ 

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 จึงท�าให้มีทัศนคติที่กว้างขวาง

มากกว่าย ่อมมีมุมมองทางความคิดที่ไม ่แตกต่างกัน 

ไปด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สัญชัย	ฉลาดคิด	(2549:	

108)	 ได้ศึกษาการใช้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษา 

อ�าเภอศรีราชา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ี 

เขต	 3	 พบว่า	 การใช้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษา 

อ�าเภอศรีราชา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ี 

เขต	3	จ�าแนกตามระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันโดยระดับการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรี	 มีการใช้อ�านาจมากกว่าระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	 สอดคล้องกับงานวิจัยของประสาร	 สุขสุคนธ์	

(2553	 :	 82	 -	 83)	 ได้ศึกษาเรื่องการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแก้ว	 เขต	 1	พบว่า	 การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว	

เขต	1โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	จ�าแนกตามระดับ

การศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและจ�าแนก

ตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 2.2	ผลการเปรียบเทียบการใช ้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 4	 จ�าแนก 

ตามขนาดสถานศึกษา	 โดยภาพรวมไม ่แตกต่างกัน	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านอ�านาจอ้างอิงแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 และอีก	 4	 ด้าน	 

ไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของสัญชัย	 ลาดคิด	

(2549:108-109)	 ได้ศึกษาการใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา

อ�าเภอศรีราชา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ี 

เขต	3	พบว่า	การใช้อ�านาจผูบ้รหิารสถานศึกษาอ�าเภอศรรีาชา	

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต	 3	 จ�าแนก 

ตามขนาดสถานศึกษา	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง

 ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 1.1	ด้านอ�านาจการให้รางวัล	 ผู ้บริหารสถาน

ศึกษาควรพิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรม

	 	 1.2	ด้านอ�านาจให้คุณให้โทษผู้บริหารใช้อ�านาจ

ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับการปฏิบัติงานของ 

ผูใ้ต้บงัคบั	บญัชาในรปูแบบต่าง	ๆ 	เช่น	ความพงึพอใจในการ

ท�างาน	หรือแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	

	 	 1.3	ด้านอ�านาจตามกฎหมายผู ้บริหารสถาน

ศึกษาควรมอบหมายงานให้ครูตามระเบียบข้อบังคับ	

	 	 1.4	ด้านอ�านาจอ้างอิงผู้บริหารสถานศึกษาควร

วางตัวเหมาะสมมีความประพฤติดีมีศีลธรรม	 มีความ

ยุติธรรมความเสมอภาค

	 	 1.5	ด้านอ�านาจความเช่ียวชาญ	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรมีทักษะและความสามารถในการพัฒนา

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	การวิจัยในคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษา 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาเขตอื่นด้วย	 เพื่อท่ีจะได้รับทราบความคิดเห็นของ

บุคลากร	

	 	 2.2	ควรท�าการวิจัยสภาพการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 โดยเจาะลึกเป็นรายด้าน	 

เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	 	 2.3	ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เช่น	เพศ	ระดับอายุ	เป็นต้น

2.4	 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	เช่น	ความพึงพอใจ	แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

	 	 2.5	ควรศกึษารปูแบบการใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการท�างาน

และการปกครองผูใ้ต้บงัคบับญัชา	เพ่ือทีจ่ะได้น�าจดุบกพร่อง

มาปรับปรุงและแก้ไขในการบริหารงานได้ดีขึ้น
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