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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษากระบี่ และเปรียบเทียบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน  และตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูผู้สอนในสถาน

ศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่ จ�านวน 327 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข้อมลูหาค่าสถติพิืน้ฐานและสถติทิีใ่ช้ในการตรวจสอบสมมตฐิาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการใช้อ�านาจเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ อ�านาจการให้ข้อมูลข่าวสาร อ�านาจการให้รางวัล  อ�านาจตามกฎหมาย อ�านาจเชี่ยวชาญ อ�านาจการบังคับ และ

อ�านาจในการควบคมุสภาพแวดล้อม 2) ผลการเปรยีบเทยีบการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษากระบ่ี จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

ยกเว้นด้านอ�านาจตามกฎหมาย อ�านาจการให้รางวัล  และอ�านาจการบังคับ ไม่แตกต่างกัน เม่ือจ�าแนกตามขนาดของสถาน

ศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่.05

ค�าส�าคัญ:  การใช้อ�านาจ ผู้บริหารสถานศึกษา

 

Abstract
 

 The purposes of this research were to study the levels of power use of school administrators in 

schools under Krabi Primary Educational Service Area Office and to compare the levels of the power use 

as classified by work experiences and size of the schools. The sample consisted of 327 teachers in schools 

under Krabi Primary Educational Service Area Office obtained by a stratified random sampling technique. 

The instrument used in collecting data was a survey questionnaire. The data were analyzed by using  

frequency, percentage, mean, standard deviation, and one- way analysis of variance (One-Way ANOVA).

 The results revealed that: 1) the use of power of school administrators in schools under Krabi  

Primary Educational Service Area Office as a whole and in each aspect was at a high level. The order of 

mean scores from the highest to the lowest was on an information power, a reward power, a legitimate 

power, an expert power, a coercive and on an ecological power, respectively; 2) a comparison of the use 

of power of school administrators as classified by their work experiences showed that as a whole and in 

each aspect the opinions on this matter were significantly different, except the legitimate power, the reward 



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 10(1): ม.ค.-มิ.ย. 255896

power and the coercive power. A comparison by size of schools as a whole and in each aspect was  

significantly different at the level of .05.

Keywords:  The Use of Power, School Administrators

บทน�า

 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญต่อการพัฒนา 

ในทุกๆ ด้าน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวภู มิพลอดุลยเดช ท่ีทรงพระราชทาน 

แนวพระราชด�าริด้านการศึกษาให้แก่คณะครูและนักเรียน 

ณ ศาลาดุสิดาลัย เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2527  

ไว้ดงันี ้“การศกึษาเป็นปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้ 

ความคดิ ความประพฤตแิละคณุธรรมของบคุคล สงัคมและ

บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน 

พอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองน้ันก็จะมี

พลเมอืงทีม่คีณุภาพ ซึง่สามารถธ�ารงรกัษาความเจรญิมัน่คง

ของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด” 

พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส�าคัญ

ทีส่ดุประการหนึง่ ในการสร้างสรรค์ความเจรญิก้าวหน้าและ

แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2551)  และเป็นไปตามหลัก

การของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  การจัดการศึกษาจึง

ถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพของมนษุย์ คณุภาพ

ชีวิต เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ

เนื่ องจากการศึกษาท� า ให ้บุคคลในชาติ มีคุณภาพ 

มีศักยภาพ การพัฒนาประเทศนั้นต้องอาศัยกระบวนการ

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การบริหารการศึกษาใน

สถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จข้ึนอยู ่กับปัจจัยหลาย

ประการ ซึ่งปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ ประสิทธิภาพ

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารการ

ศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของผู ้บริหาร 

ทุกคนที่ต้องบริหารคน บริหารงานในหน่วยงานและปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้สามารถด�าเนินงานไปได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ การบรหิารงานให้มปีระสทิธภิาพนัน้ ผูบ้รหิาร

จ�าเป็นต้องบริหารคนในหน่วยงาน  ให้เกิดประสิทธิผลของ

งานและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่ สุด 

เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กรนั้นมีความส�าคัญที่สุด 

(แผนกประมวลความรู ้ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิต 

แห่งชาต ิ2554) การบรหิารงานเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพต่อ

สถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีอ�านาจเหนือ

บุคคลอื่นในสถานศึกษาและมีวุฒิภาวะในการใช้อ�านาจที่มี

ให้เกิดประสิทธิผลต่องานโดยตรง ผู้บริหารสถานศึกษาจะ

ต้องรูจ้กัเลอืกใช้อ�านาจให้เหมาะสม เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศกึษามหีลากหลายรปูแบบ และอ�านาจแต่ละรปูแบบ

จะส่งผลต่อการท�างานแตกต่างกันผู้บริหารสถานศึกษาจึง

ต้องเลือกใช้รูปแบบอ�านาจให้เหมาะสมกับงาน เวลา 

สถานการณ์และกลุ่มคน อ�านาจทุกรูปแบบมีประโยชน์ต่อ

ผู้บริหารและผู้น�าทางการศึกษา เพียงแต่ต้องรู้จักเลือกใช้

หรือผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม (อ�าไพ อินทร

ประเสริฐ 2546)

 จากความส�าคัญของการบริหารสถานศึกษา 

ดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัยต้องศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา เพื่อน�าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาได้เลือกใช้อ�านาจในการบริหารอย่างถูกต้อง 

และให้ครผููส้อนเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษาต่อไป                                                                                                                        

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กระบี่                              

 2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษากระบี่ จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานและ

ขนาดของสถานศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 221 โรงเรียน  

รวมทัง้สิน้ 2,142 คน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คือ 

ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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กระบี่ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างตามตาราง (Krejcie and Morgan 1970) อ้างถึง

ใน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554) ได้กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน  

327 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  

Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน แล้วสุ่ม 

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ 

จับฉลาก โดยได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขนาดเล็ก จ�านวน 72 คน ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาด

กลาง จ�านวน 134 คน และครูผู ้สอนในสถานศึกษา 

ขนาดใหญ่ จ�านวน 121 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ 

การวจิยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามการใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษากระบี่ โดยสอบถามข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา

จากครูผู้สอน แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวประสบการณ์ 

ในการท�างานของผู ้บริหารกับขนาดของสถานศึกษา 

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ (Check 

List) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การใช้อ�านาจของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี โดยอาศัยแนวคิด

และทฤษฎีการใช้อ�านาจของ (Hersey and Blanchard 

1982) (Hoy and Miskel 2001) (Yukl 2006) มีเนื้อหา

ครอบคลุมองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ  1) อ�านาจเชี่ยวชาญ 

จ�านวน 10 ข้อ 2) อ�านาจตามกฎหมาย จ�านวน 10 ข้อ 3) 

อ�านาจการให้รางวัล จ�านวน 10 ข้อ 4) อ�านาจการบังคับ 

จ�านวน 10 ข้อ 5) อ�านาจการให้ข้อมูลข่าวสาร จ�านวน 10 

ข้อ 6) อ�านาจในการควบคุมสภาพแวดล้อม จ�านวน  10  

ข้อ รวม 60 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม

แนวคิดของ Likert  อ้างถึงใน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554) โดย

เรียงล�าดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ก�าหนดระดับความมากน้อยของการใช ้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ได้น�า

แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity)  หลังจากการผ่านพิจารณา

จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามมาปรับปรุง

แก้ไขให้เหมาะสมตรงตามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนน�าไปหาค่า

ความเช่ือม่ันของเครื่องมือต่อไป การหาค่าความตรงของ

แบบสอบถามหรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective 

Congruence) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน แล้วมา

ค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วคัดเลือกค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป สาหรับความเที่ยงของแบบสอบถาม 

(Reliability) น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย

แล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนในสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 จ�านวน 30 

คน เพือ่หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามโดยวธิสีมัประสทิธิ์ 

(Alpha Coefficient) ของ  (Cronbach 1990) อ้างถึงใน 

(พชิิต ฤทธิจ์รญู 2554) ได้ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

เท่ากับ 0.97

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถึงผู้อ�านวยการ

โรงเรยีนในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี่

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ อนุญาตในการ

ขอความร่วมมอืให้ครผููส้อนช่วยตอบแบบสอบถาม จากนัน้

ผู ้ วิจัยส ่งแบบสอบถามให ้กลุ ่มตัวอย ่างด ้วยตนเอง  

การรวบรวมแบบสอบถามผู ้วิจัยเดินทางไปรวบรวม

แบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 

1 สัปดาห์ และด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง หากยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยจะนัดกลับ

มารับแบบสอบถามอีกใน 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าได้รับคืน 

จ�านวน 327 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  จากนั้นผู้วิจัยได้น�า

ผลที่ได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์  

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์

โดยหาค่าความถี่ (Frequency Distributions) และ 

ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 3. วเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบการใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษากระบี ่จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน

และขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และตรวจสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe´)

สรุปผลการวิจัย

 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเหน็ของครผููส้อน

ที่มีต ่อการใช้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้วิจัยได้

ท�าการเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนท่ีปฏิบัติงานสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 

327 คน ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ�านวน 327 คน  

ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท�างาน  

น้อยกว่า 5 ปี จ�านวน 49  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.98   

ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท�างาน  

5–10  ปี จ�านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.49 และ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท�างาน 

มากกว่า 10  ปี จ�านวน 211 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.53 

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา พบว่าผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษากระบี่ จ�านวน 327 คน เป็นผู้บริหารในสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ จ�านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37 เป็น 

ผูบ้รหิารในสถานศกึษาขนาดกลาง จ�านวน 134 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.98 และเป็นผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

จ�านวน 72 คน   คิดเป็นร้อยละ 22.02

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการใช้อ�านาจ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและรายด้าน พบว่า การใช้

อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( =3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้บริหารสถาน

ศึกษาใช้อ�านาจการให้ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

( =4.06) รองลงมาคืออ�านาจการให้รางวัล มีค่าเฉล่ีย  

( =3.99) และอ�านาจท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด คือ อ�านาจ 

ในการควบคุมสภาพแวดล้อม   มีค่าเฉลี่ย ( =3.76)

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้

อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ�าแนกตามประสบการณ์ใน

การท�างาน พบว่าการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู ้บริหาร  

ตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน โดยรวมและรายด้าน  

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น

ไปตามสมมติฐานของการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าด้านอ�านาจตามกฎหมาย ด้านอ�านาจการให้รางวัล 

และด้านอ�านาจการบังคับ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอ�านาจ

ความเชี่ยวชาญ ด้านอ�านาจการให้ข้อมูลข่าวสารและ 

ด้านอ�านาจในการควบคุมสภาพแวดล้อม มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ

วเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กระบี่ จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าการใช้

อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของคร ู

ผู้สอน ซึ่งจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและ

รายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ ด้านอ�านาจตาม

กฎหมาย ด้านอ�านาจการให้รางวัล ด้านอ�านาจการบังคับ 

ด้านอ�านาจการให้ข้อมูลข่าวสารและด้านอ�านาจในการ

ควบคุมสภาพแวดล้อม ทุกด้านมีความแตกต่างกัน

 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูการใช้อ�านาจของผู้บรหิาร

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กระบี่ สรุปได้ดังนี้ 

 1. การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้บริหาร

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กระบี ่ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยมกีารใช้อ�านาจเรยีงล�าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อ�านาจการให้ข้อมูล

ข่าวสาร อ�านาจการให้รางวัลอ�านาจตามกฎหมาย อ�านาจ

ความเชีย่วชาญ อ�านาจการบงัคบั และอ�านาจในการควบคมุ

สภาพแวดล้อม  

 2. ผลการเปรยีบเทยีบการใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กระบี่จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้บริหาร

สถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา จ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า 5 ปี  
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ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 5-10 ปี และ 

ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 10 ปี มกีาร

ใช้อ�านาจโดยรวมและรายด้านมคีวามแตกต่างกันอย่างมนียั

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเว้นด้านอ�านาจตามกฎหมาย 

ด้านอ�านาจการให้รางวลั และด้านอ�านาจการบงัคบั ไม่แตก

ต่างกนั ส่วนจ�าแนกตามขนาดของสถานศกึษา พบว่าการใช้

อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษา 

ขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กระบี่ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ค้นพบตามจุดมุ่งหมาย

และสมมติฐานของการวิจัยมีสาระในการอภิปรายผล ดังนี้

 1. ผลการศกึษา พบว่า การใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ 

ด้านอ�านาจตามกฎหมาย ด้านอ�านาจการให้รางวัล  

ด้านอ�านาจการบังคับ ด้านอ�านาจการให้ข้อมูลข่าวสาร  

และด้านอ�านาจในการควบคุมสภาพแวดล้อม ท่ีพบว่าโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการเข้าสู่ต่�าแหน่่ง

ของผู้บ้รหิารจะต้้องผ่่านกระบวนการคดัเลอืก สอบคดัเลอืก

และอบรมตามหลักสูตรผู ้บริหารเพื่อเพิ่มพูนความรู  ้

ความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ 

ที่ส�าคัญผู ้บริหารจะต้องอาศัยอ�านาจคอยค�้าจุนในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตน เพราะอ�านาจเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ส�าหรบัการควบคมุและผลกัดนัการด�าเนนิการต่่างๆ ให้้เป็น

ไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์์ของสถานศึกษา ท�าให้้ 

ผู้บริหารโรงเรียนจ�าเป็็น ต้องใช้อ�านาจต่างๆ ในการบริหาร 

อย่่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณีย์ เสือจันทร์ (2554)  

ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บริหารใน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 40 เขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุ เทพ ศรีกล�่า (2553) ได ้การศึกษา 

เรื่ อง การใช ้อ� านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาตาม 

ความคิดเห็นของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  พบว่า 1. การใช้อ�านาจ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

ในภาพรวมผูบ้รหิารมกีารใช้อ�านาจอยูใ่นระดบัมาก และยงั

สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกริช วงศาโรจน์ (2549) ได้

ศึกษา เรื่องการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า การใช้

อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู ่ใน 

ระดับมาก    

 2. ผลการเปรยีบเทยีบการใช้อ�านาจของผู้บรหิาร

สถานศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน พบว ่ามี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้าน

อ�านาจตามกฎหมาย ด้านอ�านาจการให้รางวัล และด้าน

อ�านาจการบั ง คับ ทั้ งนี้ อาจเป ็นเพราะผู ้บริหารที่ 

ประสบการณ์ด�ารงต�าแหน่งผู้บ้รหิารมานานกว่าสามารถให้

ค�าแนะน�าวางแผน และแก้้ปัญหาต่่างๆภายในสถานศึกษา

ได้ดีกว่า มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากกว่ ่า  

ส่วนผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์น้อยเมือ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

เข้าสู่ต�าแหน่งผู้้บริหาร ส่่วนมากจะเป็็นผู้บริหารที่พึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งใหม่โดยการสอบคัดเลือกและผ่่านการอบรม

เรียนรู ้เทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่จะน�ามาใช้ในการบริหาร  

ท�าให้้ผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีท่นัสมยั ซึง่ต่างจาก

ผู้้บริหารที่มีประสบการณ์มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

(ชัยชาญ  ศรีสังข์  2549) ได้ศึกษา เรื่องการใช้อ�านาจของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ�าเภอขลงุ สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า การใช้อ�านาจของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ�าเภอขลงุ สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ�าแนกตามอายุผู้บริหาร

สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

ส�าคัญทางสถิติ ส่วนผลการเปรียบเทียบการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

พบว่าการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้บริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง และการ

ใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้าน 

มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ
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เนื่องจากการจัดองค์กรการบริหารสถานศึกษาต่างกัน  

กล่าวคือสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่ ่างกันมีภารกิจใน 

แต่่ละด้านและมีการปฏิบัติงานที่ยุ ่ ่งยากซับซ้้อนต่่างกัน  

ในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีภารกิจในแต่่ละด้านมาก ดังนั้น

การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดใหญ่ผู้บริหารสถาน

ศกึษา นอกจากจะใช้ความรูค้วามสามารถในเชงิบรหิารแล้ว 

ยงัต้องมเีทคนคิในการควบคมุการปฏบิตังิานจงึจะท�าให้้งาน

ประสบความส�าเรจ็ ซึง่แตกต่างจากสถานศกึษาขนาดกลาง

และขนาดเล็กที่มีจ�านวนบุคลากรน้อยการจัดการบริหาร

องค์กรภายในสถานศึกษาไม่่ยุ่งยากซับซ้้อน ผู้้บริหารสถาน

ศึกษาจึงมีโอกาสใกล้ชิดกับผู ้ใต ้บังคับบัญชา ท�าให้รู  ้

ความสามารถที่แท้้จริงของผู้้ใต้บังคับบัญชาสามารถมอบ

หมายงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถเปิดโอกาสให ้

ผู ้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  

ท�าให้้ผู้ ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่่างกันใช้้อ�านาจ

แตกต่่างกนั เพือ่ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความแตก

ต่่างของบุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ประสาร สุขสุคนธ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 1) การใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาสระแก้ว เขต 1 จ�าแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัยพบว่าการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษากระบี่ ผู ้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาในเรื่อง 

ต่อไปนี้

 1. การใช้อ�านาจความเช่ียวชาญ ผู้บริหารสถาน

ศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท้ังน้ีเพื่อท่ีผู้บริหารจะ

ได้มคีวามสามารถในการพฒันางาน สามารถในการวางแผน

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และสามารถน�าแผนงานไป

ปฏิบัติได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 

 2. การใช้อ�านาจตามกฎหมาย ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรใช้มาตรการตามระเบียบ กฎหมาย แก่ผู้ใต้บังคับ

บัญชา โดยไม่เลือกปฏิบัติ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ

ครูตามระเบียบและเกณฑ์ที่วางไว้ และมีระเบียบข้อบังคับ

ให้ครูปฏิบัติอย่างชัดเจน

 3. การใช้อ�านาจการให้รางวัล ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรให้รางวัลโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กรณีพิเศษ 

เม่ือครูมีผลงานดีเด่น บริหารงานด้วยความเสมอภาค  

เท่าเทียม เป็นธรรม และให้อภัยและแนะน�าครูในกรณีที่

ท�างานผิดพลาด  

 4. การใช้อ�านาจการบังคับ ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรมวีธิกีารลงโทษโดยรวม มคีวามเหมาะสม ใช้กฎ ระเบยีบ

ในการบังคับ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และผู้บริหารควร 

ควบคุม เร่งรัดให้ครูปฏิบัติหน้าที่ให้ทันก�าหนด เพื่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 5. การใช้อ�านาจการให้ข้อมูลข่าวสาร ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ

รวบรวมข่าวสารและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ เพื่อ

ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของครู และควรจัดให้มีระบบ

และวิธีการแจ้งข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารในองค์กรให้ครูรับรู้

อย่างทัว่ถงึ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใช้อ�านาจการให้ข้อมลู

ข่าวสารให้มาก ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข ้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี  

การส่ือสารในยคุโลกไร้พรมแดน ท�าให้เกดิการตืน่ตวั จ�าเป็น

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ

ส่ือสาร การใช้ส่ือและเทคโนโลยี เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ สามารถน�าข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมาใช้

ในการวางแผนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 6. การใช้อ�านาจในการควบคุมสภาพแวดล้อม  

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการเชิญบุคคล

ส�าคญัมาร่วมกจิกรรมของสถานศกึษา ส่งเสรมิสนบัสนนุให้

มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ และเสนอวิสัยทัศน์

และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ 

ทัง้นีก้ารใช้อ�านาจในการควบคมุสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม

จะท�าให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาพฤติกรรม 

การใช ้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส ่ งผลต ่อ

ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

 2. ควรศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนางานบริหารวิชาการของสถาน

ศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ด ้วยดี เพราะได้รับ 

ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน  

ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณเป ็นอย ่างสูงมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ ดร.อโนทัย ประสาน ดร.สุรพงศ ์   

เอือ้ศริิพรฤทธิ ์กรรมการทีป่รกึษา ตลอดจนคณาจารย์ผูส้อน

สาขาการบรหิารการศกึษาทกุท่าน ทีไ่ด้ถ่ายทอดความรูแ้ละ

แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยั ให้ค�าปรกึษา แนะน�าและให้ข้อคดิ

ต่างๆ ในการวิจัย ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

มาโดยตลอด จนท�าให้งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี 

    

เอกสารอ้างอิง
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