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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการศึกษาคนควาเกี ่ยวกับเรื ่องการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอดังนี้ 

2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
2.2  ผูบริหารสถานศึกษา 
 2.2.1   แนวทางการบริหารการศึกษา 
 2.2.2  หนาที่ในการบริหารสถานศึกษา 
 2.2.3  ขอบขายและกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
 2.2.4  บทบาท  หนาที่ของผูบริหาร 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจ 

2.3.1  ความหมายของอํานาจ 
2.3.2  อํานาจในองคการ 
2.3.3  แหลงที่มาของอํานาจ 
2.3.4  ฐานอํานาจ 

 2.4  ผูบริหารสถานศึกษากับการใชอํานาจ 
2.5  แนวทางในการใชอํานาจ 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  มีปริมาณงานในความรับผิดชอบดังนี้  
สํานักงานบริหาร  1  แหง  มีโรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษาในความรับผิดชอบ  
จํานวน  157  โรงเรียน  สภาพที่ตั้งของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  สวนใหญจะอยูในตัว



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 10 

จังหวัด  โดยมี  3  อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบางน้ําเปร้ียวและอําเภอบางปะกง 
โดยมีนักเรียน  จํานวน  55,059  คน  มี ขาราชครู จํานวน  2,485  คน  มีศึกษานิเทศก   จํานวน  38  คน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยูในเกณฑนาพอใจ  จากสภาพปจจุบันเปนภาระหนาที่ของผูบริหาร
โรงเรียนในฐานะผูบริหารและผูนําของครูในระดับโรงเรียนที่จะตองกํากับดูแลสนับสนุนชวยเหลือ
ใหกําลังใจและโนมนาวจิตใจของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่เต็มความรูความสามารถโดยมี
เปาหมายสูงสุด  คือ  คุณลักษณะที่พึงประสงคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหได
มาตรฐานและมีคุณภาพตอไป 
 สภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา  4  ระดับ  ไดแก 
 1)  จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความ
พรอมทั้งรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  กอนเขาชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 
 2)  จัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา   โดยใหเด็กที่มี
อายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับทุกคนไดเขาเรียนจนจบหลักสูตรและมีคุณภาพ 
 3)  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อใหเด็กไดจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  
อยางมีคุณภาพ 
 4)  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อใหเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ
ไดเขาเรียนและสงเสริมใหเรียนตอจนถึงมัธยมศึกษาปที่  6  อยางมีคุณภาพ 
 

2.2  ผูบริหารสถานศึกษา 
 
 2.2.1  แนวทางการบริหารสถานศึกษา  
 การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน รัฐบาล
ไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อการบริหารประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ มาก
ขึ้น เพื่อเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พุทธศักราช 2542 ขึ้น เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง 
กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ การบริหารจัดการของสถานศึกษา ซ่ึงมีหนาที่ใหบริการการศึกษา
แกประชาชน และเปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหาร และจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล  
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ขอบขาย กิจการ และการบรหิารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1    การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 55) 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ 
    โอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ 
    ศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยี 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา  
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแก 
      ชุมชน 
11. การประสานความรวมมือในการ 
      พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน 
      วิชาการแกบุคคล ครอบครัว  
      องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 
      ท่ีจัดการศึกษา 
 
 
 

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ         
3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล  
    และรายงานผลการใชเงินและผล 
    การดําเนินงาน            
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
    เพื่อการศึกษา           
5. การบริหารการเงิน  
6. การบริหารบัญชี        
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวางแผนอัตรากําลังและ     
    กําหนดตําแหนง             
2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง        
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ        
    ในการปฏิบัติราชการ       
4. วินัยและการรักษาวินัย            
5. การออกจากราชการ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การดําเนินงานธุรการ      
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน            
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย      
    ขอมูลสารสนเทศ          
4. การประสานงานและพัฒนา         
    เครือขายการศึกษา  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา 
    องคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ 
    สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน 
      การศึกษาในระบบ นอกระบบ  
     และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและ 
      ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
      ชุมชน องคกร หนวยงานและ 
      สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ 
      การศึกษาและหนวยงานอื่น  
17. การจัดระบบการควบคุมใน 
      หนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น  
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 2.2.2  หนาท่ีในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  
 การบริหารสถานศึกษานับเปนภารกิจของผูบริหาร  การที่ผูบริหารสถานศึกษาจะ
จัดการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของคนในสังคม และปฏิบัติหนาที่ให
เหมาะสมกับความสําคัญนั้น จําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา รูระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความเขาใจถึงวัตถุประสงค 
ขอบขาย ความสําคัญของการบริหารงานโรงเรียนตลอดจนศึกษาปญหาวิธีการแกปญหา เพื่อ
สามารถดําเนินการบริหารงานในโรงเรียนไดบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการบริหารงาน
สถานศึกษา   มีวัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายหลักของการ จัด
การศึกษา คือ นักเรียนมีความรูความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนดไวมีคุณสมบัติอันพึงประสงค
อันจะสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  
 1)  ขอบขายของการบริหารสถานศึกษา 
 ตามหลักการบริหารการศึกษานั้น ไดแบงการบริหารโรงเรียนไว  4  งาน คือ 
งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป อาจแบงได  2  ประเภท คือ  
                (1)  งานหลัก เปนงานที่เปนไปเพื่อนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
โดยตรง ไดแก งานวิชาการ  
 (2)  งานสนับสนุน เปนงานที่ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานวิชาการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 
 2)  ความสําคัญของการบริหาร   
 ความสําคัญของการบริหารนั้นเหตุผลตาง ๆ เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับแนวความคิด
ของการรวมตัวเปนกลุมและมีการรวมกันทํางานในลักษณะที่เปนองคการตามที่กลาวมา กลาวคือ              
องคกรตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมาเปนเครื่องมือใหสามารถทําการผลิตไดดีขึ้นนั้นจุดสําคัญก็คือ  
ประสิทธิภาพ และผลงานตาง ๆ ที่จะทําไดดีขึ้นนั้นจะอยูที่การสามารถเขามารวมกันทํางานโดย      
ที่ภายในองคการจะตองมีการแบงงานกันทําและคนที่จะเขาทําหนาที่ในสวนตาง ๆ ที่ตนมีความ
ถนัดหรือมีความชํานาญเปนพิเศษ ตลอดจนชวยกันแบงภาระรับผิดชอบตามความยากงายดวย จึงจะ
สามารถเกิดสภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุก ๆ จุดขององคการได  
 เงื่อนไขตาง ๆ ขางตนนี้เปนสิ่งจําเปนที่ตองมีอยูองคการจึงมีความหมายและมี
ประโยชนจริง  แตอยางไรก็ตามในการนําเอาทรัพยากรทั้งที่เปนตัวคน  เครื่องจักรและเงินทุน มา
รวมเขาดวยกันเพื่อทําการผลิตนั้น ถาปราศจากผูบริหารหรือผูนําแลวไซร   การรวมเอาทรัพยากร
ดังกลาวมารวมกันผลิตโดยลําพังยอมจะเปนไปไมได หรือไดผลสําเร็จนอย ทั้งนี้เพราะเนื่องจากจะ
ขาดระเบียบ และประสานกันเองไดยาก  สาเหตุที่จะทําใหเปนเชนนี้เพราะปญหาเรื่องคนนั่นเอง  
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กลาวคือ คนซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด (และ/หรือซ่ึงอาจเปนเจาของทรัพยากรประเภทอื่น ๆ เชน 
เปนเจาของทุน)   ตางคนตางก็มีเปาหมายหรือความตองการสวนตัวของตนเองแตกตางกัน ที่จะทํา
อะไรตามความนึกคิดของตนไดเสมอนั้น  ถาหากขาดผูนําหรือผูบริหารแลว โอกาสที่จะกาวกาย
สับสนในระหวางกันก็จะเกิดขึ้นไดเสมอ การทํางานซ้ําซอนและสิ้นเปลือง (Duplication and Waste) 
ก็จะทําใหองคการตองสูญเสียทรัพยากร และทําใหดอยประสิทธิภาพในทางตาง ๆ และจะทํางาน
ไดผลนอยกวาที่ควรอยางมากมาย  ในที่สุดการรวมกลุมกันทํางานในลักษณะองคการก็จะขาด
ประสิทธิภาพไดในที่สุด  ดวยสาเหตุที่คนทุกคนในธรรมชาติลวนแตมีความนึกคิดของตนเอง (Self 
Concept) และมีความเขาใจของตนเองที่แตกตางกันที่อาจจะขาดเหตุผลไดเสมอและอาจมีผลใน
การบั่นทอนประสิทธิภาพงานขององคการดวยการทํางานนอกลูนอกทางจากที่ควรจะเปนแลว
เชนนี้ความจําเปนที่จะตองมีผูบริหารหรือผูที่จะทํางานรวมกัน  ตลอดจนการคอยเปนผูชี้แนะและ
กําก ับการทํางานซึ ่งเปนสิ ่งจําเปนอยางยิ ่งที ่จะตองมีอยู เสมอและขณะเดียวกันก็เปนหลัก
ขอเท็จจริงอีกอยางหนึ่งวา  การทํางานเปนกลุมของมนุษย ไมวาจะเปนกลุมในลักษณะใดก็ตาม  
ทุกกรณีตางก็จําเปนที่จะตองมีผูนําเปนธรรมชาติอยูแลวเชนกัน  
 องคการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและจะดําเนินไปโดยไดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคมากนอยแคไหน  ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูที่ดํารงตําแหนงฝายบริหารในอันที่
จะจัดกลุมเหลานี้ใหรวมมือกันทํางาน  เพื่อใหผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและในการนี้เองการ
บริหารจะเปนสิ่งที่ขาดเสียมิไดในการกําหนดขอบเขตและแนวทางใหกับการทํางานรวมกันของ
กลุมใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพงาน  ผูบริหารก็คือจะตองเปนผูนําที่สามารถรวบรวมพลังของ
สมาชิกฝายตาง ๆ ขององคการและจะตองเปนผูส่ังการชี้แนะและออกคําสั่งในงานดานตาง ๆ  
ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการโนมนาวใหสมาชิกทุกคนรวมมือกันทํางาน  เพื่อผลสําเร็จของ
องคการ โดยสวนรวมถาหากปราศจากการบริการแลวกลุมตาง ๆ ที่รวมกันขึ้นก็จะไมมีความหมาย
หากแตเปนเพียงการรวมกลุมที่ไมเปนระเบียบและไมสามารถทําอะไรใหสําเร็จเปนชิ้นเปนอันได  
 ในทุกองคการผูบริหารจะเปนผูสรางกลไกใหทรัพยากรตาง ๆ สามารถเขามา
รวมกันและดําเนินไปไดภายในองคการและบุคคลดังกลาวนี้เองที่จะเปนผูรับผิดชอบในผลสําเร็จ
ของงานทั้งหมดที่ไดดําเนินไปแลวนั้น (ธงชัย  สันติวงษ, 2535, หนา 21) 
 2.2.3  ขอบขายและกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
  การบริหารโรง เรี ยนในรูปแบบที่ เปนนิติบุคคลจะมีความแตกต างไปจาก 
การบริหารแบบเดิมทั้งในเรื่องของโครงสรางการบริหารงาน   การบริหารในฝายงานยอย   
ซ่ึงผูบริหารจะตองใหความสนใจและวางแผนการบริหารงานในฝายตางๆ  ดังนี้  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ,  2546, หนา 33 - 37)   
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 1)  การบริหารวิชาการ   
 มีแนวคิดในการบริหารงาน กลาวคือ งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจ
หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณ
ที่จะใหสถานศึกษาดําเนนิการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทํา
ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
(1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว  รวดเร็ว 

และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 
 (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน 
และมีคุณภาพ  สอดคลองกับระบบประกนัคุณภาพการศกึษา และการประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
 (3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจน 
จัดปจจยัเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ   
อยางกวางขวาง 
  2)  การบริหารงบประมาณ 
  มีแนวคิดในการบริหารงาน   คือ   การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลัก 
การบริหารมุง เนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงาน  ใหมีการจัดหา 
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการใชบริหารจัดการ 
เพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 
 วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได 
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(2)  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
 (3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีไ่ดอยางเพียงพอ   
และมีประสิทธิภาพ 
 3)  การบริหารงานบุคคล 
  มีแนวคิดในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุ ง  
สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการ
ดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว  อิสระ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู  ความสามารถ มี
ขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
  วัตถุประสงค 
 (1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 (2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 (3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบคุลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  
โดยยดึมั่นในระเบียบวินยั จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
 (4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตัิงานไดตามมาตรฐาน 
วิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผล 
ตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
  4)  การบริหารทั่วไป 
  มีแนวคิดในการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร
ใหบริการงานอื่นๆ  บรรลุตามผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมี 
บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม   
สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน 
ผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก  โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน 
การมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
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 วัตถุประสงค 
 (1) เพื่อใหบริการ  สนับสนุน สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการ ให 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (2)  เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของสถานศึกษา 
ตอสาธารณชน ซ่ึงจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 2.2.4  บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2546, หนา 44)  ไดกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาไว  ดังนี้ 
                          หนาที่และความรับผิดชอบ 
       ผูบริหารสถานศึกษา  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา  บังคับบัญชา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  งาน
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1)  บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มี
อํานาจหนาที่บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  นโยบาย
และวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
 2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสถานศึกษา 
 3)  จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู  
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดประเมินผล 
 4)  สงเสริมการจัดการศึกษาใหกับกลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งใน
ระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
 5)  จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6)  บริหารงบประมาณ  การเงิน  และสินทรัพย 
 7)  วางแผนบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แตงตั้ง  การ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออก
จากราชการ  การอุทธรณ  และรองทุกข 
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 8)  จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 9)  สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 10)  ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน  ในการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  และใหบริการดานวิชาการแกชุมชน 
 11)  จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจ 
 
 2.3.1  ความหมายของอํานาจ 
       ความหมายของอํานาจ  บุคคลทั่วไปและนักวิจัยตางใหความหมายของคําวาอํานาจไว
ในลักษณะตางกัน  ตามจุดประสงคของบุคคลหรือผูวิจัย ทรรศนะที่นาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้  
 ฟลิปโป (Flippo, 1970, p. 224) กลาววา ในบางกรณีอํานาจอาจหมายความรวมถึงฐาน
ซ่ึงยอมจะมีอิทธิพลที่จะบังคับใหบุคคลอื่น ๆ ทําตามไดฐานะดังกลาวนี้ ไดแก  ตําแหนงเงินเดือน  
เส้ือผาที่ใส  ขนาดของหนวยงาน  รวมทั้งขนาดและที่ตั้งโตะทํางาน  เครื่องเฟอรนิเจอรในหองทํางาน
ความอิสระในการทํางาน  รถและชนิดของรถที่ใช  ตลอดจนบานที่อยูอาศัย  ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็น
วาผูมีฐานะก็เปนผูมอํีานาจไดในบางกรณี 
 โรเซนเบอรก  (Rosenberg, 1976, p. 127)  เชื่อวาอํานาจ  คือ  การที่คนหนึ่งสามารถ
บังคับใหผูอ่ืนมีพฤติกรรมตามที่ตนตองการและเพื่อผลประโยชนของกลุมที่มีอํานาจนั้นเอง ผูที่อยู
ใตอํานาจจะถูกควบคุมพฤติกรรมดวยกฎระเบียบภายในสังคม 
 วารเร็น  (Warren, 1977, pp. 239 - 264)  อํานาจ  คือ ความสามารถที่จะมีบางสิ่งอยู
เหนือการตัดสินใจ  สามารถควบคุมชะตาชีวิตของคนอื่น ๆ  โดยผูมีอํานาจอาจสรางความชอบ
ธรรมในการใชอํานาจโดยการบังคับ  หรือการแสดงใหเห็นวาการใชอํานาจนั้นเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล 
 นอรด  (Nord, 1978, p. 675)  ใหความหมายของอํานาจวา  หมายถึง  ความสามารถใน
การใชอิทธิพลใหมีการใชพลังงานและทรัพยากรทีมีอยู  เพื่อบรรลุเปาหมายเฉพาะอยาง  ซ่ึงอาจขัด
ตอเปาหมายอื่น ๆ การใชอํานาจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเปาหมายทั้งหลายมีการขัดแยงซึ่งกันและกันหรือ
นอยที่สุดก็มีการขัดแยงกันเพียงบางสวน 
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 ลุกส  (Lukes, 1980, pp.  27 - 28)  ใหความหมายของอํานาจวา  คือ  การที่บุคคลหนึ่ง
ทําการตัดสินใจที่มีผลบังคับใหบังคับใหผูอื่นปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของสวนรวม 
 คเน  เซวิส  (Knezevich, 1984, pp.  31 - 32)  ใหแนวคิดวา  อํานาจ  หมายถึง  การเปน
เจาของหรือครอบครองทรัพยากรทั้งหลาย  ไมวาจะเปนทรัพยากรทางกายภาพ  บุคคล  เศรษฐกิจ  
สังคม  หรือทางจิตวิทยา  ซ่ึงบุคคลอื่นอยากจะได  ดังนั้นบุคคลที่เปนเจาของทรัพยากร   จึงเปนผูมี
อํานาจเหนือคนอื่น ๆ เหลานั้น 
 ยูคล  (Yukl, 1994, p. 18)  ไดศึกษาเก่ียวกับอํานาจตามวิธีการของ  เฟร็นชและเรเวน 
(French  and  Raven, 1959, pp. 150-159)  และไดใหคํานิยามของคําวา  อํานาจ  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลใหเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือ
พฤติกรรมในทิศทางที่ตนตองการ 
 ฉะนั้นบุคคลใดก็ตาม เมื่อมีอํานาจมากกวาก็ยอมที่จะมีความสามารถในการใหผูอ่ืน
ยอมรับและปฏิบัติตามตนมากเทานั้น  อยางไรก็ตาม มโนภาพของคําวาอํานาจยังมีผูอภิปรายและ
กลาวถึงกันอีกมากซึ ่งยากที ่จะหาขอยุติใหตรงกันไดซึ ่งคํานิยามจะมีลักษณะสอดคลองกับ
การศึกษาของบุคคลนั้นๆ หากมองในแงของความชัดเจนแลว พอจะแบงอํานาจออกเปน 2 ลักษณะ คือ        
                1. อํานาจที่สามารถเห็นได (Visible power) 
 2. อํานาจที่มองไมเห็น (Invisible power) หรือ อํานาจแฝง 
 ในเรื่องของอํานาจนี้ ไมเพียงแตยากที่จะใหความหมายที่ชัดเจนไดแลว  ยังเปนเรื่องที่
ไมสามารถแยกแยะความแตกตางของคําอื่นๆ ที่มีความใกลเคียงกันอีกดวย  เชน  อิทธิพล  
(influence) 
อํานาจหนาที่  (Authority) อาณัติ (Control)   ความเปนผูนํา (Leadership) หรือ อํานาจแฝง (Power 
structure) 
 คําวา อํานาจหนาที่ (Authority) ตามทรรศนะของเวบเบอรและพารสันส (Weber & 
Parsons, 1947, p. 152) คือ ความนาจะเปนไปไดที่คําสั่งบังคับบัญชาเฉพาะหรือคําสั่งทุกคําสั่งจาก
แหลงที่กําหนดจะไดรับการเชื่อฟงปฏิบัติตามกลุมบุคคลที่ระบุไว อยางไรก็ตามอํานาจหนาที่ไมได
รวมถึงการใชอํานาจหรืออิทธิพลทุกรูปแบบของพฤติกรรมของตนถูกชี้แนะ (guided) โดยการ
ตัดสินใจของคนอื่น  ในกรณีนี้ผูใตบังคับบัญชาจะไมคํานึงถึงขอวินิจฉัยของตนเอง  ดังนั้น อํานาจ
หนาที่จึงเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะสั่งการ (Power of command) ใหบุคคลอื่นปฏิบัติตาม
อยางใดอยางหนึ่งตามที่ผูมีอํานาจหนาที่จะเห็นสมควร  ทั้งนี้จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของ
องคการและเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป  โดยผูที่อยูในตําแหนงสูงขององคการยอม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 19 

มีอํานาจที่จะบังคับบัญชาผูมีตําแหนงรองลงมา รวมถึงอํานาจในการใหคุณใหโทษ (rewards and 
punishment) แกผูใตบังคับบัญชาดวย (ธงชัย สันติวงษ, 2535, หนา 239) 
 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา อํานาจเปนเรื่องธรรมชาติที่เปนลักษณะสําคัญ
อยางหนึ่งขององคการ อํานาจไมใชเปนสิ่งดีและไมใชเปนส่ิงเลวแตเปนเรื่องธรรมชาติซ่ึง ลอเรนซ 
(Lorenz, 1966, p. 226) ไดกลาววา การใชอํานาจแบบรุกรานของมนุษยเปนเรื่องธรรมชาติและเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของมนุษย  แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับและคนสวนใหญมีความเห็น
คลอยตาม  อยางไรก็ตามแรงจูงใจทําใหบุคคลแสวงหาอํานาจเสมือนการชดเชย  อํานาจเปนเสมือน
สัญชาตญาณและทางผานที่ทําใหบุคคลไดส่ิงที่ตองการมากขึ้น 
 นวล กัลยาณธรรม (2530, หนา 40) ไดกลาววา ธรรมชาติอํานาจทางสังคมของผูบริหาร  
ที่จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลตาง ๆ ใหเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการนั้น  ตองคํานึงถึงแรงสําคัญ    
3 แรง คือ  
 1.  แรงอิทธิพลของผูบริหารที่มีตอบุคคลนั้น  ซ่ึงเปนในทิศทางที่ผูบริหารตองการ 
 2.  แรงที่มีอยูในตัวบุคคลเกิดจากความตองการของบุคคลนั้น ๆ เปนสําคัญ 
 3.  แรงชักนําสภาพแวดลอมที่กระทําตอบุคคลเปาหมาย 
 จากความหมายของอํานาจดังกลาว  จะใหความหมายของอํานาจสอดคลองและไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยอาจสรุปไดวา  อํานาจคือศักยภาพหรือความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุมใดกลุมหนึ่งที่ทําใหบุคคลอื่นหรือกลุมอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ทัศนคติ  ความคิดเห็น  
คานิยมและอื่น ๆ  จากความหมายของอํานาจ  เมื่อพิจารณาบริบทในองคการและความสอดคลองกับ
การศึกษาในครั้งนี้  ยอมหมายถึงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาที่ทําใหผูใตบังคับบัญชา
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ทัศนคติ  ความคิดเห็น  คานิยมอ่ืน ๆ  ไปในทิศทางที่ผูบังคับบัญชาตองการ 
 2.3.2  อํานาจในองคการ 
       อํานาจในองคการ  อํานาจที่เกิดขึ้นในองคกรสามารถเปนเครื่องบงชี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคกรได นักปราชญและนักวิชาการไดพยายามอธิบายวาทําไมคนเดียวจึงสามารถ
ควบคุมกลุมคนหรือบุคคลอื่นได  คําตอบที่ไดรับคือ “อํานาจ” หรือ Power (Stogdill, 1974, p. 275) 
อํานาจในที่นี้หมายถึง อํานาจทางสังคม  นั่นคือ อํานาจเปนปรากฏการณทางสังคมไดและมีอยูใน
ความสัมพันธของสังคมทุกชนิด  ไมวาจะเปนในลักษณะใดก็ตามยังมีอิทธิพลตอความเปนอยูและ
การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในสังคมอยูตลอดเวลา  อํานาจเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
ในองคการ ผูนําองคการจึงจําเปนตองมีอํานาจเพื่อควบคุมใหผูอื ่นเชื่อฟงและปฏิบัติตน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวความคิดของแมคคลีแลนด  (McClelland, 1961, p. 263)  วาบุคคลที่จะทํางานได
ทั้งหมดขององคการใหสําเร็จลุลวงไปไดแตตองบริหารงานเพื่อใหคนอื่นๆทํางานเพื่อองคการ  
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ผูบริหารจึงจําเปนตองมีอํานาจ ฉะนั้น  อํานาจจึงเปนองคประกอบสําคัญของความเปนผูนําสวนการ
ใชอํานาจอยางไรนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของผูนําแตละคน 
 2.3.3  แหลงท่ีมาของอํานาจ   
 นักสังคมศาสตรไดกลาวถึงแหลงที่มาของอํานาจไวอยางมากมายซึ่ง  รอบบิน  (Robbin, 
1983, p. 132)  ไดใหความหมายของแหลงที่มาของอํานาจวา  หมายถึง  วิธีที่บุคคลหรือกลุมบุคคล
เขามาควบคุมฐานอํานาจ  ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ผูมีอํานาจมีอยูซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหมีอํานาจหรืออาจจะ
กลาวไดวา  แหลงที่มาของอํานาจ  หมายถึง  วิธีการที่จะไดอํานาจมาจากที่ใด 
 รอบบิน  (Robbin, 1983, p. 134)  ไดใหแนวคิดแหลงที่มาของอํานาจวาจะมาจากสิ่ง
ตอไปนี้  (1)  อํานาจตามตําแหนง (Position power)  เกิดจากการที่กลุมคนและองคการสวนใหญ
ยอมรับบุคคลที่มีอํานาจตามตําแหนงของบุคคล (2) อํานาจเฉพาะตัวบุคคล (Personal power) เกิด
จากบุคลิกภาพที่มีลักษณะเดน  เปนที่ศรัทธาของผูอื ่น  บางครั้งมักจะอนุโลมเรียกวา  เปน
อํานาจที่เกิดจากบารมี  สามารถทําใหคนอื่นกระทําตามในสิ่งที่ตนปรารถนา (3)  อํานาจความ
เชี่ยวชาญ (Expert power)  ผูเชี่ยวชาญเปนผูที่มีอํานาจเกี่ยวกับความรู   ผูเชี่ยวชาญสวนมากจะเปนผู
มีอํานาจในแหลงที่มีอิทธิพลและจะเปนผูเช่ียวชาญที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทาง (4)  อํานาจทาง
โอกาส  (Opportunity power)  เปนการจัดความเหมาะสมในเรื่องเวลาและโอกาสใหกับบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญ 
 โดวซและฮิวส  (Dowse & Hughes, 1972, p. 86)  มีความเห็นวาอํานาจมีบอกําเนิดมา
จากแหลงตาง ๆ  3  แหลง  คือ   
 1.  อํานาจที่เกิดจากการใชกําลังบังคับ (Physical power)  เชน  ในกรณีที่มีการออก
ระเบียบทางสังคม  (Social  order)  เพื่อเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติถามีการฝาฝนก็จะถูกทําโทษ  
ถูกบังคับ  (Physical  sanction)   
 2. อํานาจที่เกิดวัตถุ (Material power) เชน ผูที่มีรายไดมากยอมมีอํานาจในการซื้อ 
(purchasing  power)  มากกวาผูที่มีรายไดต่ํากวา 
 3.  อํานาจที่เกิดจากสัญลักษณ (Symbolic  power)  เชน การที่คานิยมหรือบรรทัด
ฐานของสังคมยอมรับหรือกําหนดสถานภาพ (Status) ใดอยูสูงกวาผูอ่ืน  ผูนั้นยอมมีอํานาจมากกวา 
 ชารพ (Sharp, 1973, pp. 11 - 12)  เสนอวาที่มาของอํานาจ  คือ 
 1.  อํานาจหนาที่ (Authority)  คือ สิทธิที่จะออกคําสั่งหรือนําคนอื่น ๆ ใหทําตาม
โดยยอมรับอยางไมมีขอโตแยงและไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนผูมีอํานาจเหนือ (Superior) ซ่ึง
อํานาจหนาที่เปนที่มาสําคัญของอํานาจ 
 2.  ความรูความสามารถ (Skills and know ledge) 
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 3. ทรัพยากรทางวัตถุ (Material  resources)  หมายถึง  การที่ผูปกครองสามารถคุม
ทรัพยสินทรัพยากรธรรมชาติ  เงิน  ระบบเศรษฐกิจ  การสื่อสาร  การคมนาคม  ส่ิงเหลานี้จะเปน
ตัวกําหนดขอบเขตของอํานาจ ถาผูปกครองสามารถควบคุมสิ่งเหลานี้ไดมากก็จะมีขอบเขตอํานาจ
กวางขวางดวย 
 4.  ปจจัยทางจิตวิทยา  เชน  ทัศนคติตออุดมการณหรืออุดมคติของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลสิ่งเหลานี้จะมีผลตอความสัมพันธระหวางผูมีอํานาจและคนอื่นๆ 
 5.  การลงโทษ (Sanction)  คือ  การลงโทษผูที่ตอตานหรือมีความเห็นขัดแยงตอ
ผูนํา  การลงโทษเปนการบังคับผูไมเชื่อฟงใหยอมรับในอํานาจ  อาจเปนการลงโทษที่รุนแรง
หรือไมรุนแรงก็ได 
 ในอีกลักษณะหนึ่งนักวิชาการหลายทานกลาววา  การมีอํานาจนั้นเนื่องจากได
เปนผูครอบครองทรัพยากรแหงอํานาจ  ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรตาง ๆ ที่จะนํามาซึ่งการมีอํานาจ 
 แกมซัน  (Gamson, 1968, p. 68) กลาววา   ทรัพยากรอํานาจ  (Power resources) 
หมายถึง  ส่ิงใด ๆ ที่ปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลอาจนํามาใชเพื่อกอใหเกิดอํานาจขึ้น  ซ่ึงมีอยูหลาย
ลักษณะ คือ 
 1.  การเปนเจาของ  ไดแก  การครอบครองปจจัยที่อาจทําใหเกิดอํานาจได  เชน  
เงินทอง  ความรู  ความชํานาญ  บุคลิกลักษณะสวนบุคคล 
 2.  การไดดํารงตําแหนงสําคัญในองคการ 
 3.  การไดรับมอบอํานาจจากผูอ่ืน 
 4.  การเปนเจาขององคการ 
 นวล กัลยาณธรรม (2530, หนา 50) ไดกลาวถึงแหลงที่มาของอํานาจในสังคมไทยมา
จากสิ่งตอไปนี้ 
 1.  อํานาจจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (ภูมิฐาน) ปจจุบันสังคมไทยยอมรับผู
มีฐานะหรือผูมีเงินเปนอันมาก  เงินหรือทรัพยสมบัติทําใหฐานะทางเศรษฐกิจดี  เมื่อฐานะทาง
เศรษฐกิจฐานะทางสังคมก็ตามมา  จากความเชื่อที่วาหากผูบริหารมีฐานะดีมักจะทําใหการ
บริหารงานเปนไปดวยความราบรื่น  ไมเดือดรอน  มีรถสวนตัวใช  รํ่ารวย  มีบานหลังใหญ  
ครอบครัวอยูดีมีสุข 
 2.  อํานาจที่เกิดจากความจริงใจ  ความจริงใจตอกันชวยใหเกิดความเขาใจอันดีตอ
กันซึ่งจะชวยใหเกิดความสําเร็จในการประสานงาน  ความรวมมือในการทํางาน  ความจริงใจดูได
จากการเสียสละทั้งกําลังกาย  กําลังทรัพย  รวมทุกขรวมสุข  ส่ิงเหลานี้จะชวยยึดเหนี่ยวน้ําใจคนไวได 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 22 

 3.  อํานาจอันเกิดจากการยึดมั่นในหลักศาสนาหรือความมีคุณธรรม (ภูมิธรรม) 
ศาสนาพุทธไดฝงรากลึกลงในหัวใจคนไทยมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน  ถาผูใดปฏิบัติตนอยูภายใต
คําส่ังสอนของพุทธศาสนาก็เทากับกําหัวใจของคนไวได  เรียกวา  เปนอํานาจทางศาสนา  เชน  
ความกตัญู  นอกจากนั้นคําสอนของพระพุทธศาสนายังสามารถนํามาใชในการบริหารไดเปน
อยางดีที่เรียกกันวา “ ทศพิธราชธรรม ”  ซ่ึงเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร  คือ 
 3.1  การให (ทาน) 
 3.2  ความประพฤติดี (ศีล) 
 3.3  การบริจาค (บริจจาคะ)  
 3.4  ความเปนคนตรง (อาชชวะ) 
 3.5  ความสุภาพออนโยนตอคนทั้งปวง (มัททวะ)  
 3.6  ความเพียร (ตปะ) 
 3.7  ความไมโกรธ (อักโกธะ) 
 3.8  ความไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) 
 3.9  ความอดทน (ขันติ) 
 3.10  ความไมผิด (อวิโรธนะ) 
 4.  อํานาจจากขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมในสังคมนั้น ๆ  สังคมไทยเปน
สังคมที่มีประวัติอันยาวนาน  ยอมมีการยึดถือแนวทางการปฏิบัติสืบทอดกันมา  การปฏิบัติตน
ผิดจากขนบธรรมเนียม  สังคมจะลงความเห็นวาผิดและยิ่งสังคมไทยคอนขางจะเปนสังคมที่จัดอยู
ในพวกอนุรักษนิยมดวยแลว  อํานาจจากการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี  จึงมีความหมายมากขึน้
และเนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป  คานิยมตาง ๆ  จึงแปรเปลี่ยนเวียนเขามาในแตละ
สภาพการณการกระทําที่สอดคลองกับคานิยมของคนสวนใหญยอมเปนการตัดปญหา  เชน  การนับ
ถืออาวุโส (วัยวุฒิ  ชาติวุฒิ  คุณวุฒิ)  คนแกเกินวัยไดเปรียบในขอนี้  การเปนเชื้อพระวงศก็ไดเปรียบ
เชนกันเนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่มีชนชั้นวรรณะ  คนที่อยูช้ันเหนือกวายอมมีอํานาจชนิดนี้
มากกวาเกณฑที่สังคมใชตัดสินความดีความชั่ว  คือ  เกณฑของศาสนา  เกณฑจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีและเกณฑของกฎหมายบานเมือง 
 5.  อํานาจการเมือง  ในองคการมีการใชอํานาจการเมือง  ทั้งอํานาจการเมือง
ภายนอกและอํานาจการเมืองภายในองคการ  คือ  ทําอยางไรคนหนึ่งจึงจะกาวหนาเลยหนาคนอื่น ๆ  
ในองคการแตในอีกลักษณะหนึ่งคือการที่ทําอยางไรจึงจะไดอํานาจนั้นขึ้นมา  เชน  การปดแขง  ปด
ขา  การชักบันไดหนี 
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 6.  อํานาจการรูสถานการณและปรับการบริหารใหเขากับสถานการณไดทุกครั้งที่
ใชอํานาจ  ไมวาจะเปนอํานาจประเภทใด  จําเปนจะตองเขาใจสถานการณเปนคูมือประกอบดวย
เสมอ  เทคนิคการใชอํานาจโดยไมดูสถานการณยากนักที่จะถึงวัตถุประสงคของงานอยางมี
ประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยยึดความเห็นสวนตัว  คานิยมหรือหลักตายตัว  มีแตจะกอใหเกิด
ความผิดพลาดเรียกวา  ไมใชสถานการณพิจารณา  การบริหารแนวใหม  คือ  การบริหารงานตาม
สถานการณตองอาศัยขอมูลสภาพความเปนจริงตาง ๆ  เปนบรรทัดฐาน 
 7.  อํานาจเกิดจากการรูปญหาลวงหนา  โดยการทํานายอยางมีระบบระเบียบใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  การตัดสินใจโดยใชหลักเกณฑหรือสูตรสําเร็จเกา ๆ  ไม
ไดผลตอไปการแกปญหาจําเปนตองวิเคราะหปญหาทีละปญหา  สุดแลวแตวาปญหานั้นจะ
เกิดขึ้นเมื่อไร  เวลาใด  องคประกอบของกาละ (เวลา)  และเทศะ (สถานที่)  มีความสําคัญที่จะ
นํามาพิจารณา  แตเนื่องจากการแกปญหาไปตามสถานการณอยางกระทันหัน  ยอมไมรอบคอบ  
ผิดพลาดงายจึงจําเปนตองมีการทํานายวา  ปญหาจะเกิดอยางไร ณ ที่ใดบาง  แมการทํานายวาจะเกิด
อยางไร  เวลาใด  ทํานายไมไดอยางนอยก็ใหมองเห็นเหตุการณในอนาคตไดบาง 
 สรุปไดวาแหลงอํานาจเปนสมบัติของบุคคลและหรือทรัพยากรที่บุคคลครอบครอง
อยู   ซึ่งบุคคลใชเปนฐานสรางอํานาจใหแกตนเอง  แหลงอํานาจเพียงอยางเดียวไมสามารถ
กอใหเกิดอํานาจขึ้นในตัวบุคคลได  ตองไดรับการยอมรับ  นับถือ  เชื่อถือ  ศรัทธาและเห็นประจักษ
ในแหลงอํานาจโดยผูอื่น  หากมีแหลงอํานาจแตไมมีผูใดยอมรับนับถือ  เชื่อถือ  ศรัทธาก็ถือวา
บุคคลผูนั้นไรอํานาจ   ดังนั้นอํานาจจะตองเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขการครอบครองแหลงอํานาจ
ที่ไดรับการยอมรับโดยบุคคลอื่นในสังคม  อํานาจของบุคคลจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 2  ฝายคือ  ผูใชอํานาจกับผูถูกใชอํานาจ  นอกจากนั้นอํานาจยังขึ้นอยูกับสถานการณ
แวดลอม  และกาลเวลาดวย    
 2.3.4  ฐานอํานาจ   
 ที่มาของอํานาจจากแหลงตาง ๆ  ที่กลาวมาแลวอาจเรียกไดวาเปนฐานอํานาจซึ่ง
หมายถึงสิ่งที่สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลหรือกลุมบุคคล  มีอํานาจและรักษาอํานาจนั้นไวไดจึง
อาจแบงฐานอํานาจหรือสรุปรวมลักษณะใหญของที่มาแหงอํานาจได 3  ลักษณะ  คือ 
 1)  สิทธิอํานาจหรืออํานาจหนาที่ (Authority)  คือ ส่ิงที่บุคคลหรือกลุมไดจาก
กฎเกณฑอันเปนที่ยอมรับของคนในสังคม มีสถาบันสังคมยอมรับ (Legal – rational authority) 
ในความหมายของเวบเบอร (Weber, 1968, p. 5) เปนขาราชการ  และทัศนะของ  ชารป (Sharp, 1973, 
p. 110)  เห็นวาสิทธิอํานาจเปนที่มาอันสําคัญยิ่งของอํานาจ  จะนําไปสูการยอมรับในฐานะผูมี
อํานาจเหนืออยางไมมีขอโตแยง 
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 2)  ทรัพยากรทางวัตถุ (Material resourccs)  คือ  ส่ิงที่คนหรือกลุมหนึ่งมีอยูมากกวาคน
ทั่วไปในสังคม  เชน  เงิน  ทรัพยสินซึ่งเปนสิ่งที่ตองการของตนในสังคม  บลัว (Blau,1964,  pp. 19 – 26)  
เห็นวาประโยชนที่สําคัญในการแลกเปลี่ยน  คือ  ประโยชนที่มีลักษณะเปนวัตถุที่ตอบสนองความ
ตองการไดหลายอยางจะมีความสําคัญมากกวา 
  3)  ทรัพยากรที่ไมใชวัตถุ (Non – material  resource)  คือ  ทรัพยากรที่ไมใชวัตถุที่
สามารถจับตองได  แตเปนสภาพนามธรรม  เชน  เกียรติยศ  ช่ือเสียง  ตําแหนง  ความนาเชื่อถือ  
เหลานี้เปนปจจัยที่จับตองไมได (Intangible  factors)     
 ฐานหรือแหลงที่เกิดของอํานาจที่เปนที่รูจักและนําไปใชอยางแพรหลาย  คือ  ฐานอํานาจ
ของเฟร็นช  และเรเวน  (Frcnch & Raven, 1959,  pp. 250 - 270)  ไดเสนอฐานหรือแหลงทีเ่กดิอาํนาจ  5  
ฐาน  คือ  อํานาจการใหรางวัล  อํานาจการบังคับ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  อํานาจความ
เชี่ยวชาญ  ฐานหรือแหลงที่เกิดของอํานาจทั้ง 5  ประการนี้  เปนเครื่องวัดศักยภาพ  กลาวคือ  
 1.  อํานาจการใหรางวัลหรืออํานาจผลตอบแทน (Reward power)  แหลงของอํานาจ
ประเภทนี้  ขึ้นอยูกับการมีความสามารถและทรัพยากรของบุคคลที่จะใหรางวัลแกผูอ่ืนได 
 2.  อํานาจการบังคับหรืออํานาจใหคุณใหโทษ (Coercieve power)  แหลงของอํานาจ
ประเภทนี้อยูบนพื้นฐานของความกลัว  ผูมีอํานาจจากการบังคับจะมีความสามารถที่จะลงโทษผูอ่ืน
หรือทําใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวดเสียหาย 
 3.  อํานาจตามกฎหมายหรืออํานาจนิติกรรม  (Legitimate power)  แหลงของ
อํานาจประเภทนี้จะเกิดจากคุณคาภายในของคน  ซ่ึงใหสิทธิ์อันชอบธรรมแกผูที่เปนธรรมและผูที่
เปนตัวแทนใหมีอิทธิพลเหนือพวกเขาได 
 4.  อํานาจอางอิง  (Referent power)  อํานาจประเภทนี้มาจากความประสงคของ
ผูอ่ืนที่จะเปนพวกเดียวกับตัวแทนหรือผูมีอํานาจ 
 5.  อํานาจความเชี่ยวชาญ  (Expert power)  อํานาจประเภทนี้มาจากบุคคลซึ่งเชื่อวา
ผูนั้นมีความรูหรือความชํานาญจนเปนที่ยอมรับ 
 เอทซีโอนี  (Etzioni, 1961, pp. 12 - 21) ไดศึกษาเกี่ยวกับฐานอํานาจตามแนวทางการ
ปฏิบัติในองคการ  ไดแก 
 1.  อํานาจการบังคับ  (Coercieve power) เปนอํานาจที่เกิดจากการบังคับ ขูเข็ญ 
หรือลงโทษ 
 2.  อํานาจที่เกิดจากอรรถประโยชน (Renumerative power)  เปนอํานาจที่เกิดจากผู
มีอํานาจ  มีทรัพยากรที่จะใหผลประโยชนตอผูไดหรือการใหคาตอบแทน  เชน  การใหคาจาง  
เงินเดือน  คาลวงเวลา 
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 3.  อํานาจปทัสถาน  (Normative power)  เปนอํานาจเกิดจากสิ่งแวดลอม  ที่
เกี่ยวกับบุคคล  เชน  ความตองการในความสําเร็จ  ความเปนเพื่อนและคานิยมของกลุมหรือการใช
ความสามารถในการจัดการ  กระตุนใหบุคคลอื่นคลอยตาม  หรือปฏิบัติตามที่เราตองการ 
 ฐานหรือแหลงที่เกิดของอํานาจที่เปนที่รูจักและนําไปใชอยางแพรหลาย  คือ  ฐาน
อํานาจตามแนวคิดทฤษฎีของ  เฟรนช  และเรเวน (Frcnch & Raven, 1959, pp. 150 - 167) และเร
เวนกับ  กรุกลานสกี  (Raven  &  Kruglanski, 1975)  ไดเสนอฐานอํานาจดานการมีขาวสารขอมูล  
อีกหนึ่งดาน  ตอมา  เฮอรเซย  และแบลนชารด  (Hersey & Blanchard, 1982, p. 235) เสนอฐาน
อํานาจหรือแหลงที่เกิดอํานาจพึ่งพา  (Connection  power)   ซ่ึงอํานาจพึ่งพานี้  เกิดจากผูบริหารที่มี
เสนสายเกี่ยวของกับบุคคลผูมีอิทธิพลหรือบุคคลสําคัญภายในหรือภายนอกองคการ  ผูบริหารที่มี
อํานาจสูงสามารถใหผูอ่ืนยอมปฏิบัติตาม  เพราะตองการไดรับความพึงพอใจหรือหลีกเลี่ยงความ
ลําบากใจในอันเกิดจากอํานาจพึ่งพา 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับอํานาจ  แลวนํามาหลอหลอมแนวคิดทฤษฎี
ดังกลาวเขาดวยกัน  โดยปรับใหเขากับแนวคิดและทฤษฎีของ  เฟรนช  และเรเวน  (Frcnch & 
Raven, 1959, pp. 150 - 167) สรุปไดวา ฐานอํานาจมีอยู  7  ฐานดวยกัน  คือ โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้  คือ  1)  อํานาจการใหรางวัล  2)  อํานาจการบังคับ  3)  อํานาจตามกฎหมาย  4)  
อํานาจอางอิง  5)  อํานาจความเชี่ยวชาญ  6)  อํานาจการมีขาวสารขอมูล  7)  อํานาจพึ่งพา  ซ่ึงผูวิจัยจะ
ไดนําแนวคิดทั้ง  7 ฐานนี้ ไปศึกษาระดับการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   
 1.  อํานาจการใหรางวัล  หมายถึง  อํานาจที่ผูบริหารสามารถใหผลตอบแทนเปน
รางวัลหรือกําลังใจ  เชน  โอกาสการเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนง  สงเสริมและสนับสนุนใหกาวหนา  
การใหเงิน  ส่ิงของ  สวัสดิการในการทํางาน  รวมถึงการยกยองสรรเสริญและชมเชย 
 2.  อํานาจการบังคับ  หมายถึง  อํานาจที่ผูบริหารสามารถใหโทษ  บุคลากรเกิดความ
เกรงกลัว  การถูกลงโทษในรูปแบบตางๆ  ทําใหยอมปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ  ระเบียบ
วินัย  และการขูบังคับใหปฏิบัติ  ถาไมปฏิบัติจะมีการลงโทษทางวินัยตามอํานาจของผูบริหาร
แลวแตกรณี  คือ  การตําหนิ  วากลาวตักเตือน  การตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  ปลดออกและไล
ออก 
 3.  อํานาจตามกฎหมาย  หมายถึง  อํานาจที่ผูบริหารใชกฎหมายที่ระบุไวชัดเจน  
เปนการใชอํานาจตามกฎหมายตามสิทธิหนาที่ ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุมเปนที่ยอมรับ
กันวาเปนส่ิงท่ีถูกที่ควรแกการปฏิบัติตาม  โดยสามารถมีอิทธิพลเหนือเขาเหลานั้นไดและรูสึกเปน
หนาที่ที่ตองยอมรับอํานาจนี้ 
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 4.  อํานาจอางอิง  หมายถึง  อํานาจที่ผูบริหารมีบุคลิกภาพหรือลักษณะทาทางที่
ประทับใจในการพูด  การแตงกาย  มีพฤติกรรมทางการบริหารที่แสดงถึงคุณธรรมและมีมนุษย
สัมพันธที่สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เปนพวกเดียวกับ
ผูบริหารมีความภูมิใจในตัวผูบริหาร  เกิดความเคารพรักและศรัทธาตลอดจนมีความปรารถนาเอาเปน
แบบอยาง 
 5.  อํานาจความเชี่ยวชาญ  หมายถึง  อํานาจที่เกิดจากความรูความสามารถเฉพาะตวั
บุคคลที่ผูบริหารมีความรูทางการบริหาร  เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ  มีประสบการณและ
ความชํานาญในงานที่รับผิดชอบ  มีความศรัทธา  ใหคําแนะนํา  ชี้แจงใหถูกตองและสามารถ
แกปญหาไดทันทวงที 
 6.  อํานาจการมีขาวสาร  หมายถึง  อํานาจที่เกิดจากผูบริหารมีความรอบรูขาวสาร
หรือขอมูลที่มีคุณคา  แสวงหาขาวสารหรือขอมูลท่ีมีประโยชนแกครู  มีความรอบรูขาวสารหรือ
ขอมูลในสภาวะแวดลอมของงานในเรื่องทั่วๆ ไปอยางกวางขวาง  เปนแหลงขอมูลไดอยางดีที่ครู
ตองการ  นอกจากนี้เปนผูรอบรูทันตอเหตุการณ  ตลอดจนสามารถควบคุมขอมูลขาวสารนั้นและ
สามารถตัดสินใจไดถูกตอง 
 7.  อํานาจพึ่งพา  หมายถึง  อํานาจที่ผูบริหารเปนผูที่มีเสนสายเกี่ยวของกับบุคลากร
ที่มีอํานาจหรือบุคคลที่มีความสําคัญทั้งภายในและภายนอกองคการ  สามารถทําใหคนอื่นตองปฏิบัติ
ตาม  เพราะ ตองการไดรับความพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากอํานาจพึ่งพา  
 

2.4  ผูบริหารสถานศึกษากับการใชอํานาจ 
 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  นับวาเปนหัวหนา
หนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการสรางคุณภาพที่ดีที่สุด และเหมาะสมแกนักเรียนเทาที่จะพึงกระทํา
ไดดวยการปรับทีมงานในสถานศึกษาใหเปนทีมงานที่แข็งแกรงมีสมรรถภาพ  มีจิตใจพรอมที่จะ
บุกเบิกสรางสรรคสูงานและแกปญหาโดยใหแตละคนรูบทบาทหนาที่ของตนและปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเต็มใจเพื่อใหงานที่ปฏิบัติมีชีวิต  มีจุดหมาย  มีความสําเร็จที่ดีเพื่อการหลอเล้ียงใหมีกําลังใจ
เกิดขวัญในการปฏิบัติงานสวนตัวของผูบริหารสถานศึกษาเองนั้น  ก็จะตองสรางคุณงามความดี  มี
ความจริงใจตอครูผูรวมงาน  มีภาวะผูนําที่ดี  ทุมชีวิตใหกับงาน พาทีมงานใหปฏิบัติในบทบาท
หนาที่ของตนเปนอยางดีและดีที่สุดของแตละบทบาท  (นิเชต  สุนทรพิทักษ, 2539, หนา 4)  
นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาตองพยายามคุมน้ําใจของผูรวมงานใหมากที่สุด  ดวยการถือหลักการ
ทํางานกับคนวาตองไดคนจึงไดงาน  ผูบริหารจะตองอยูกับคน  อยูกับงาน  หากขาดคน  งานก็จะหลุด
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ไป  (พนอม  แกวกําเนิด, 2529, หนา 1)  ซ่ึงทําหนาที่เหลานั้นจะหลอมรวมเปนภาพความสําเร็จของ
สวนรวม  คือ  สถานศึกษานั่นเอง 
 มโนภาพของผูบริหาร  ความเจริญกาวหนาของสถานศึกษาและความสําเร็จของครู นักเรียน
นั้น  นอกจากจะขึ้นอยูกับผลงานโดยสวนรวมของทุกฝายแลว  ยังขึ้นอยูกับปจจัยอีกอยางหนึ่ง  คือ  
ตัวผูบริหารสถานศึกษานั้นๆ  ผูบริหารจะเปนผูแสดงพฤติกรรมที่จะทําใหครูทุกคนปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถดวยความพอใจ   มีความสุขกับหมูคณะและอาชีพของตนเอง  (นวล  กัลยาณธรรม, 
2530, หนา 70)  ตลอดจนคอยจัดการดูแลใหงานตางๆ  ดําเนินไปโดยพรอมเพรียงและมี
ประสิทธิภาพ  กลาวคือ  เปนไปดวยความรวดเร็ว  เรียบรอย  และประหยัด  ทั้งกําลังคน  กําลัง
ทรัพย  โดยยังไดผลตามความมุงหมายที่ตั้งไว  (พนัส  หันนาคินทร, 2524, หนา 49)  นอกจากนี้
ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ควบคุมบังคับบัญชาจัดการตรวจสอบและบริหารใหกิจการดําเนินไป
ดวยดีมีประสิทธิผล  และมีผลงานสําเร็จตามจุดประสงคและเปาหมายเปนที่พอใจของทุกฝายที่
เกี่ยวของ  
 ผูบริหารสถานศึกษากับครูอาจารยเทานั้น  ที่ถือวามีความรูเฉพาะในทางวิชาชีพโดยตรง  
คือ  ใหการศึกษา  การทํางานในสถานศึกษาตางกันกับการทํางานในองคการอื่น  ตรงที่วาครูอาจารย
เปนบุคคลหลัก  มีเสรีภาพในการทํางาน  หางจากการควบคุมโดยใกลชิดของผูบริหารและไมมี
ผูบริหารระดับรองที่ลดหลั่นกันลงมา  เพื่อควบคุมดูแลอยางใกลชิดเหมือนในองคการอื่นๆ  
การบังคับบัญชา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ผูบริหารสถานศึกษาในสังคมประชาธิปไตย  ควรถือวาตนเอง
เปนทั้งนักบริหารและนักวิชาการ  มีบทบาทหนาที่อันพึงกระทํา  มีกระบวนการบริหารที่มุงหมาย
กอใหเกิดความรวมมือ  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  (กรมสามัญศึกษา, 2538, หนา 58)  วางแผน
นโยบายของสถานศึกษา  จูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทําตาม  ส่ือสารและควบคุมไปกับการตัดสินใจ  
เพื่อใหทุกอยางดําเนินไปดวยดี  มีประสิทธิภาพ  (อรุณ  รักธรรม, 2523, หนา 58)  ฉะนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาจึงหมายถึงบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูใหบริการ  คือ  การใหบริการในการทํากิจกรรมตางๆ  
เพื่อสงเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น   
 หนาที่และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  ในระบบการบริหารสถานศึกษาผูบริหาร  คือ  
กลไกสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนใหบรรลุเปาหมายไดนั้น  ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนสําคัญ  ทั้งนี้  เพราะ
ผูบริหารเปนผูมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในระดับสถานศึกษาวา
ภายใตเงื่อนไขของทรัพยากร  (คน  เงิน  วัสดุ  การจัดการ)  ที่มีอยูอยางจํากัด  สถานศึกษาควร
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  ดังเชน  แคมปเบล, เอ็ดวิน,  และนีสแสตนด (Campbell, 
Edwin, & Nystrand, 1972, pp. 225 - 227) กลาววา  ผูบริหารกับหนาที่ความรับผิดชอบ  4  ประการ  
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คือ  ผูบริหารตองเปนผูจัดรูปงาน  โรงเรียนขนาดเล็ก  ผูบริหารอาจทําเองทั้งหมด  โรงเรียนขนาดใหญ
ผูบริหารอาจมอบหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจใหผูอ่ืนทําบาง  ไมวาผูบริหารจะทําเองหรือให
ผูอ่ืนชวยทํา  ผูบริหารจะตองจัดรูปงานเพื่อใหภารกิจที่ปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จ  ผูบริหารจะตองเปนผู
ส่ือความหมาย  เนื่องจากผูบริหารตองอยูทามกลางบุคคลทั้งหลายที่ประกอบเปนสถานศึกษา  
ผูบริหารจะตองเปนผูนําทางการศึกษา  ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทของผูนําทางการศึกษา  ไมวา
จะเปนการสอน  มีความรอบรูทันเหตุการณเกี่ยวกับแนวคิดใหมๆ ทางการศึกษา  ผูบริหาร
จําเปนตองบังคับบัญชาใหงานทั้งหลายลุลวงไปดวยดี 
 สวนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ  กอ  สวัสดิ์พาณิชย  (2524, หนา 18 - 23)  
มี  3  ประการ  คือ  (1)  จัดบริการภายในสถานศึกษาใหทํางานถูกตองตามระเบียบ  (2)  ทํางานให
กาวหนาอยูเสมอและไมละเลยหนาที่  (3)  ทําใหมีขวัญดีในการบริหารดวยการทําใหผูรวมงานเปน
สุข  มีความพอใจในการทํางาน  โดยอาศัยเทคนิคของผูบริหารในการทํางาน  ดวยเหตุนี้บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงอาจกลาวไดวา  มี  3  บทบาท  คือ  บทบาทของผูบังคับบัญชาเปนบทบาทที่
ตองพิจารณาวาสมควรจะทําอะไรเพื่อใหเกิดผล  กลาวคือ  ทําใหหนวยงานดําเนินไปไดอยาง
รวดเร็ว  เรียบรอยและมีความกาวหนา  ทําใหคนเปนสุข  บทบาทที่สอง  คือ  บทบาทของผูนํา  
กลาวคือ  การเปนผูบังคับบัญชาเปนบทบาทตามวิถีทางราชการ  แตการจะเปนผูนําไดนั้น  ครู
ผูรวมงานสวนใหญตองพรอมที่จะยกยองใหผูนํา  แตถาทําตัวไมถูกตองตามบทบาทของผูนําแลว  
คนก็ยอมไมใหการยกยอง  นั่นคือ  ผูนําจะตองพรอมที่จะเปนผูช้ีทิศทางที่จะเดิน  ขณะที่บทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาตองรูจักการวางโครงการรวมกัน  ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีแกสถานศึกษา  ส่ิงนี้เปน
เครื่องชี้ทิศทางที่ทําใหสถานศึกษากาวหนา  ผูนําจะตองดูกําลังคน  กําลังเงิน  และกําลังอัตรา  หาก
อัตราเร็วสูงเกินกวาที่คนจะทําได  ก็ไมมีผูตามและเมื่อผูนําขาดผูตามเมื่อไร ก็ไมไดเปนผูนํา  
บทบาทที่สามของผูบริหารสถานศึกษา  คือ  เปนผูแทนของหนวยงาน  เปนบทบาทที่จะตองแสดง
ใหปรากฏอยางนอย  3  ประการ  คือ  (1)  จะตองมีความรอบรูกวางขวางพอสมควร  (2)  เปนคนมี
ความประพฤติดี  (3)  มีน้ําใจเมตตาปราณี  พรอมที่จะรวมมือกับคนอื่น 
 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  ในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากครูในทุกวิถีทาง  เพื่อดําเนินการใหบรรลุภารกิจ
ตามที่กําหนดไวใหสูงสุดเทาที่จะกระทําได  และนับวาเปนหนาที่ของสถานศึกษาเอง  ผูบริหารท่ี
จะตองหาทางดําเนินการใหลุลวงไปดวยการใชอํานาจหรือความสามารถของตน  ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ  และการจัดการในเรื่องตางๆ  ที่เกิดขึ้นในองคการ  โดยทั่วไปแลวสถานศึกษาที่มี
สภาพคลายกับองคการที่ตองการสั่งการ  ที่มีเหตุผลและเปนไปในแนวเดียวกัน  ในขณะเดียวกันก็
ใชแนวทางตาง ๆ ขององคการในการที่จะทําใหจุดประสงคของสถานศึกษาบรรลุผล  (Sergiovanni & 
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Starratt, 1988, p. 104)  นอกจากนั้น  เคนเทอร  (Kanter, 1979, p. 67-69)  ไดใหแนวคิดวาผูบริหาร
ผูนําหรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานหรือองคการ  ตองใชอํานาจเพราะอํานาจมีความสําคัญสําหรับ
ชีวิตองคการ  และบทบาทในการบริหาร  สวน  ชุง  และ  เม็กกินสัน  (Chung & Megginson, 1981, 
pp. 353-354)  ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารไวดังนี้ 
 2.4.1.  ผูบริหารที่มีอํานาจจะรูสึกสบายใจในการใชอํานาจ  ยอมรับวาอํานาจเปนส่ิงสําคัญ
ในการจัดเรื่องของคน  เขาจะรูสึกวาอํานาจมีความหมายมากและจะใชอิทธิพลใหคนอื่นทํางานให
บรรลุเปาหมาย  สําหรับผูบริหารเหลานี้  อํานาจเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งและเปนทรัพยากรที่จําเปน
และเปนการสรางความรวมมือกับบุคคลอื่น  ผูบริหารจะไมรูสึกวาเปนเรื่องผิดในการที่จะใชอํานาจ 
 2.4.2.  ผูบริหารที่มีอํานาจจะเขาใจแจมแจงของเร่ืองรูปแบบตางๆ ของอํานาจ  จะรูจุดออน  
จุดแข็งและขอจํากัดของแหลงที่มาในเรื่องของรูปแบบตางๆ ของอํานาจและรูจักสถานการณไดมา
ซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจอยางมีประสิทธิผล  เชน  ผูบริหารจะยอมรับวาความนิยมในเรื่องความ
เชี่ยวชาญจําเปนจะตองใชอํานาจในตําแหนงเสียกอน 
 2.4.3.  ผูบริหารที่มีอํานาจจะมีเหตุผลในเรื่องการใชอํานาจในตําแหนงตามกฎหมายจะ
ยอมรับในความสําคัญของความคิด  เขาจะคิดไตรตรองทั้งในเรื่องภายในและภายนอกองคการและจะ
ไมคอยใชอํานาจบังคับหรือใชแตจะใชอยางมีสติ ผูบริหารที่มีอํานาจจะพยายามสรางความ
เชื่อถือใหกับตนเอง และเปนคนตรงไปตรงมา  ซ่ึงคนอื่นๆ จะเต็มใจยอมรับฟงเขา 
 2.4.4.  ผูบริหารที่มีอํานาจจะมีความรูสึกเฉียบไวในเรื่องการพึ่งพาผูอ่ืน  อาจจะพยายามไม
พึ่งพาคนอื่น  แตจะพยายามใหความชวยเหลือผูอ่ืนที่มาพึ่งพาตนเอง 
 2.4.5.  ผูบริหารที่มีอํานาจจะสรางบทบัญญัติที่สําคัญขึ้นมา จะเปนสมาชิกที่มีจุดยืนที่
ดีในองคการและสรางบรรทัดฐาน  คานิยม  และอุดมการณ  จะรวมพลังจากภายในและภายนอก
องคการ  แตจะไมยอมใหพลังอํานาจภายในมีนอยกวาพลังอํานาจภายนอก 
 ดังนั้นผูบริหารกับการใชอํานาจ  เปนส่ิงคูกันในการบริหารงาน  หากผูบริหารคนใดไมใช
อํานาจในการบริหาร  ก็จะเปนการยากที่จะทําใหงานลุลวงไปดวยดี 
  

2.5  แนวทางในการใชอํานาจ 
 
 การบริหารงานในสถานศึกษานั้น  ผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชอํานาจทาง
สังคมในการบริหาร  เพื่อใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน  และงานนั้นๆ จะดําเนินไปไดดวยดีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  ผูบริหารจึงควรศึกษาวิธีการใชอํานาจตามที่  เฟร็นช  และเรเวน  (French 
& Raven, 1959, pp. 259-269)  ดังตอไปนี้ 
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 2.5.1.  อํานาจการใหรางวัล  (Reward  power)  ผูบริหารจะมีความสามารถในการใหส่ิง
ตอบแทนแกบุคคลได  เชน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เล่ือนตําแหนง  มอบหมายงานที่อํานวย
ประโยชน  ใหเครื่องมือใหม  ยกยองชมเชย  ใหขอมูลปอนกลับ ฯลฯ  ในเงื่อนไขเชิงปฏิบัติ  
(Operant  terms)  อํานาจประเภทนี้จะหมายถึงวาผูบริหารมีอํานาจที่จะบริหารดวยการเสริมแรง
ทางบวก  สวนเงื่อนไขที่คาดหวัง  (Expectancy  terms)  หมายถึง  บุคคลที่มีอํานาจจะใหส่ิงที่พึง
ประสงคและผูอ่ืนรับรูในความสามารถ  ดังกลาว  เพื่อทําความเขาใจถึงแหลงของอํานาจประเภทนี้
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น   ก็ตองยอนกลับไปยังประเด็นสําคัญที่วา  เขาไดใหในสิ่งที่ เปนคุณหรือ
ผลประโยชน แตถาผูใตบังคับบัญชาไมเห็นในคุณคาของสิ่งที่ให  ก็แสดงวาผูบริหารไมมีอํานาจ
ใหสิ่งที่เปนคุณอยางแทจริง  ในทางกลับกันผูบริหารอาจจะไมไดคิดวาส่ิงที่ใหเปนสิ่งที่ใหคุณ  
(เชนการฟงขอคิดเห็นหรือการโอดครวญอยางสงบ)  แตผูใตบังคับบัญชาเขาใจวาเปนการให  
(เพราะผูบริหารตั้งใจฟงความเดือดรอนของเขาอยางนาสนใจ)  ผูบริหารก็จะมีอํานาจการใหเปนสิ่ง
ตอบแทนโดยไมรูตัว 
 สมมาตร  สุพานิชยวิทย  (2534, หนา 46-48)  ไดกลาววา  ผูบริหารที่จะทําตนใหเปนที่
ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาอยางกวางขวางไดและมีอํานาจอยูไดโดยตลอด  จําเปนตองมีอํานาจ
การใหแกผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติตนดี  โดยอาจมีการใหรางวัลหรือมีการประกาศเกียรติคุณ
ในโอกาสตาง ๆ หรือเล่ือนตําแหนง  เมื่อมีผลงานที่ดีเดน  จะไดมีการแขงขันกันปฏิบัติตนดี 
 ฟชเชอร  (Fisher, 1984, p. 28)  ไดกลาวถึง  อํานาจในรูปของการตอบแทนหรือใหรางวัล
ซ่ึงเปนการใชความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะทําใหไดงานตามท่ีคาดหวังไวโดยใหความ
ดีความชอบเปนรางวัลแกผูทํางาน 
 นอกจากนั้น  มูลเดอร , เรนเดล , ลีนเดิท , &  แจป  (Mulder, Rendel, Leendert, & Japp, 
1986, pp. 566 - 567)  ไดกลาววาบุคคลปฏิบัติตามผูบริหารดวยหวังวาตนเองจะไดรับรางวัลทั้งที่
เปนวัตถุและทางจิตวิทยาหากมีการปฏิบัติตาม 
 นอกจากการใหรางวัลแลวการจูงใจเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงสกินเนอร  (โควิน  คลังแสง, 2536 , หนา 50)  ไดใหแนวคิดวาการดัดแปลงพฤติกรรมเปน
เครื่องมือของการจูงใจอยางหนึ่ง  เช่ือวาพฤติกรรมของคนเกิดขึ้นเนื่องมาจากมีส่ิงเราทางดานบวก  
เชน  การใหสัญญาจะเพิ่มเงินเดือน  การเลื่อนตําแหนง  การมอบหมายงานที่ดีกวาเดิม  และ  กิติ  
ตยัคคานนท (2532, หนา 122 - 123)  ไดเสนอความคิดสอดคลองกับสกินเนอร  คือ  ผูบริหารตองใช
เทคนิคการสรางแรงจูงใจทางดานบวก  (Positive  reinforcement)  เชน  การชมเชย  การยกยองให
เกียรติ  เปนตน  การบริหารงานจึงประสบความสําเร็จมากกวา 
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 นอกจากนั้น  อิงแลนด  และสไตน (England & Stein, 1961, pp. 299 - 304)  ไดศึกษา
องคประกอบของความพึงพอใจ  สวนหนึ่งที่ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ  คือ  คาจางและ
การเลื่อนตําแหนง 
 สวน  กิลเมอร  (Gilmer, 1966, pp. 280 - 283)  ไดสรุปองคประกอบตางๆ ที่มีผลตอความ
พึงพอใจในงาน  คือ  โอกาสกาวหนาในการทํางาน  เชน  การมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น 
(Opportunity for advancement)  การมีโอกาสไดรับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางาน  
ของเขา  สุพรรณี  กรัณยกิตติคุณ (2533, หนา 24)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการทาํงาน
วาความรูสึกพอใจในการงานที่ทํา  เมื่องานนั้นไดผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและทาง
จิตใจจําสามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐานได 
 สรุปไดวา  อํานาจการใหรางวัล  หรือเรียกอีกอยางวาอํานาจใหคุณ  เปนอํานาจที่ผูบริหาร
สามารถใหผลตอบแทนเปนรางวัลหรือกําลังใจ  เชน  โอกาสการเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนงสงเสริม
และสนับสนุนใหกาวหนา  การใหเงิน  ส่ิงของ  สวัสดิการในการทํางานรวมถึงการยกยองสรรเสริญ
และชมเชย 
 การสรางอํานาจในการใหรางวัล  วิ ธีการใช อํานาจชนิดนี้  คือ  การใหรางวัลแก
ผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงานหรือตามคําขอรองของผูนําการยอมทําตามนั้น  
มีเงื่อนไขดังตอไปนี้ (1) การยอมทําตามตองตรวจสอบได  (2)  คําสั่งนั้นตองสามารถนํามาปฏิบัติได  
(3) รางวัลที่ใหตองดึงดูดความสนใจ  (4)  ผูนําตองเปนผูที่เชื่อถือไดวามีอํานาจที่จะใหรางวัลได    
(5)  คําสั่งตองเหมาะสมและถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
 ผลดีของการใชอํานาจนี้  คือ  (1)  การใหรางวัลแกคนใดคนหนึ่งจะมีผลใหเกิดเยี่ยงอยาง
ที่ดีแกคนอื่น  จะมีกําลังใจ  มุมานะ  ที่จะทํางานเพื่อจะไดรางวัลเชนเดยีวกัน  (2)  ผูใตบังคับบัญชามี
ความรูสึกสนิทสนมกับผูนํา  จะสงผลใหบุคคลชื่นชมผูใชอํานาจมากขึ้นและลดการตอตานลง  
(3)  บุคคลที่มีความรูความสามารถจริงๆ  ก็จะเกิดความหวังในการทํางานและพรอมที่จะทํางาน
อยางเต็มสติกําลังปญญาความสามารถตอไป 
 ผลเสียของการใชอํานาจนี้  คือ  (1)  อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดและถูกกลาวหาวาเลน
พรรคเลนพวกกัน   (2)  การที่ผูนําใหความใกลชิดมากเกินไปยอมกระทบกระเทือนตอการใชอํานาจ   
(3)  การใชอํานาจประเภทนี้จะมีผลในระยะสั้น (4) อาจจะนําไปสูสภาพความสัมพันธที่ฝาย
ผูใตบังคับบัญชาตองคอยพึ่งพาฝายบริหารตลอดเวลา  ทําใหไมมีอิสระในการคิด  การทําและใน
ขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาเองอาจรูสึกถูกหลอกและไมพอใจไดในที่สุด  (5)  การชมเชยที่ไมถูก
กาลเทศะและไมจริงใจ  ใชพรํ่าเพรื่อจนเกินไปจะเปนเหตุใหคําชมเชยนั้นไรคา  หมดความหมาย  
(6)  อํานาจการใหรางวัลจะไมสามารถจูงใจ  หากใหรางวัลทุกคนเทากันและเหมือนกัน 
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 2.5.2.  อํานาจการบังคับ  (coercieve  power)  บอยคร้ังที่ผูบริหารใชอํานาจจากการบังคับ
โดยการไลออก  ลดตําแหนง  หรือตัดเงินเดือน  แมวาจะไดมีความพยายามในการขจัดอํานาจ
ประเภทนี้เปนเวลาหลายปมาแลวก็ตาม  ผูบริหารสามารถทําใหเกิดผลในการบังคับงานไดทั้ง
ทางตรงและทางออม  เงื่อนไขเชิงปฏิบัติหมายความวา  บุคคลมีอํานาจที่จะเปนผูลงโทษหรือใหการ
เสริมแรงที่ไมพึงประสงค  สวนทางความคาดหวังก็หมายความวา  อํานาจจะเกิดจากการที่อีกฝาย
หนึ่งคาดวาจะไดรับโทษ  ถาพวกเขาไมทําตามผูใชอํานาจ  เชน  ความกลัวกับการไมทําตามกฎ
ขอบังคับหรือนโยบายขององคการและความกลัวนี้เองที่ทําใหทุกคนมาทํางานโดยกลัวการถูกไล
ออก 
 คิปนิส  (Kipnis, 1976, pp. 77 - 78)  กลาววาในบรรดาฐานอํานาจทั้งหลายที่มวลมนุษย
ประสบอยูนั้น  อํานาจการใหโทษผูอ่ืนเปนอํานาจที่ใชกันมากที่สุด  ถูกตําหนิมากที่สุดและยากที่จะ
ควบคุมมากที่สุด  แมอํานาจการใหโทษจะเปนที่เขาใจโดยทั่วไปวามักจะเปนการใชกําลังทางกาย
หรืออาวุธ  แตก็ยังปรากฏในรูปอื่นที่มีความนิ่มนวลกวา  เชน  การพึ่งแรงกายผูอ่ืน  การใชถอยคําวา
กลาวตักเตือน  การยอมตาม  หรืออดกล้ันอารมณดวยเกรงวาจะถูกลงโทษ  ไดรับอันตราย  ถูกรังแก
ทําใหดอยในศักดิ์ศรีหรือกลัววาจะไมมีคนรักใคร  ชอบพอ  ตัวอยางอํานาจการใหโทษในบริบท
องคการ  เชน  ผูบังคับบัญชามีอํานาจการใหโทษตอผูบังคับบัญชา  โดยการไลผูใตบังคับบัญชาออก
จากงาน  ลดตําแหนง  ไมขึ้นเงินเดือนให  ผูใตบังคับบัญชาเกรงกลัวการถูกลงโทษจึงทําใหไมกลา  
ฝาฝนนโยบาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับขององคการ  พฤติกรรมความเกรงกลัวจะถูกลงโทษ  มี
ปรากฎชัดโดยทั่วไปในหนวยงาน  เชน  คนทํางานสวนใหญจะมาทํางานตรงเวลาและดูขยันขันแข็ง
กวาปกติ  เมื่อเห็นผูบังคับบัญชาเดินผาน  การทําความเคารพผูบังคับบัญชา  เปนตน 
 สมมาตร  สุพานิชยวิทย (2534, หนา 46 - 48)  ไดกลาววา  ผูบังคับบัญชาตองมีอํานาจการ
ใหโทษแกผูใตบังคับบัญชา  เมื่อผูใดปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบที่วางไว  ก็จําเปนตองมีการ
ลงโทษเพื่อใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอ่ืน  จะไดไมกลาที่จะปฏิบัติเชนนั้นอีก 
 มูลเดอร  และคนอื่นๆ  (Mulder  et al., 1986, pp. 566 - 567)  ไดกลาววาบุคคลทุกคนเกรง
กลัวการถูกลงโทษ  หากไมปฏิบัติตาม 
 ฟชเชอร  (Fisher, 1984, p. 28)  กลาวถึง  อํานาจในรูปของการบังคับขูเข็ญวาเปนการใช
อํานาจ  ผลักดันบีบคั้นลงโทษ  เพื่อใหเกิดการยินยอม  ผูบริหารไดรับอํานาจหนาที่ไมเพียงพอ
จะพยายามจะใชอํานาจบังคับ  เพื่อใหงานลุลวงโดยเร็ว 
 จากพฤติกรรมหรือสภาพทางจิตวิทยาอื่นๆ  ของบุคคลที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะ  
อํานาจจากการขมขูบังคับนี้  จะคงอยูตราบเทาที่บุคคลนั้นรับรูวาเขาอยูในสายตาของผูบริหารหรือ
ผูบริหารสามารถลวงรูพฤติกรรมของเขาได 
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 โดยสรุป  ผู บริหารตองมีรูปแบบตางๆ  ที ่ทําใหผู ใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม       
อันเนื่องมาจากกฎเกณฑ  ระเบียบวินัยและการขูบังคับใหปฏิบัติ   ถาไมปฏิบัติจะมีการลงโทษ
ทางวินัยตามอํานาจของผูบริหารแลวแตกรณี  คือ  ตักเตือน  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  ปลดออก  
และไลออก  
 การสรางอํานาจการบังคับและวิธีการใชอํานาจ  คือ  ผูนําตองพยายามหลีกเลี่ยงการใชอํานาจ
ชนิดนี้   นอกจากจําเปนจริงๆ เพราะการใชอํานาจชนิดนี้กอใหเกิดความไมพอใจในหมูผูใตบังคับบัญชา  
และทําใหผูนําสูญเสียอํานาจอางอิง  ถามีการบังคับมาก ๆ  ผูใตบังคับบัญชาจะทําตามดวยความ
ไมเต็มใจ  ลาออกจากงานและหยุดงานมาก  แสดงความเปนศัตรูและกาวราว  อํานาจบังคับจะใชได
ดีในกรณีที่ตองรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด และกรณีที่มีการฝาฝนกฎระเบียบอยางจงใจอันเปน
ความเสียหายตอองคการโดยสวนรวม  การใชอํานาจบังคับที่มีการตอตานนอยมีการปฏิบัติตามมาก  
ไดแก การใชอํานาจปฏิฐาน (Positive discipline) ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ (1) แจงให
ผูใตบังคับบัญชาทราบกฎระเบียบและโทษในการฝาฝน (2)  เมื่อมีการกระทําความผิดตองมี
การดําเนินการทางวินัยทันที (3) มีการตักเตือนกอนการลงโทษสําหรับความผิดเล็กนอย  (4) 
ตองสืบสวนหาความจริงและสาเหตุของความผิดกอนใชวิธีการลงโทษ (5)  ควรลงโทษดวย
ความเยือกเย็นมีเหตุผล   ไมแสดงความเปนศัตรู  (6)  การรักษาความเชื่อถือในการลงโทษไว  เชน  
ไมขมขูจะทําโทษที่เกินอํานาจหนาที่ของผูนํา  ไมพูดวาจะลงโทษแลวเปลี่ยนใจภายหลัง (7)  การ
ลงโทษตองเปนไปตามกฎระเบียบ  (8)  การตักเตือนและการลงโทษตองทําเปนการสวนตัว 
 ผลดีของการใชอํานาจนี้  คือ (1) เมื่อบุคคลประพฤติตนไมถูกตองตามระเบียบที่วางไวจะ
มีการลงโทษ  เพื่อใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอ่ืนจะไดไมกลาปฏิบัติเชนนั้นอีก (2)  การใชอํานาจบังคับ
จะสงผลดีกับผูใตบังคับบัญชาซึ่งเปนกลุมตอตาน (3) เปนการรักษามาตรฐานและการควบคุม
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล  (4) การใชอํานาจบังคับหรือการลงโทษที่เปนไปดวย
ความชอบธรรมมากขึ้นเทาใด  ก็จะลดความรูสึกตอตานและความไมชื่นชมลงไดมากขึ้นเทานั้น 
 ผลเสียของการใชอํานาจนี้  คือ (1) ทําใหบุคคลเกิดความเดือดรอน  เจ็บปวดทางกาย  
หวาดกลัว  รูสึกขายหนาหรือสูญเสียความรัก (2)  ทําใหมีผลงานที่เลวลง  ความไมพึงพอใจในการ
ทํางานและการออกจากงาน  (3) อํานาจบังคับนี้อาจเสื่อมไดถาผูบริหารดีแตขูไมเคยลงโทษจริง 
 2.5.3.  อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate  power)  เกือบจะกลาวไดวาอํานาจตามกฎหมาย
เปนสิ่งเดียวกับอํานาจหนาท่ีและจัดอยูในกลุมเดียวกันหรือใกลชิดกับอํานาจการใหส่ิงที่เปนคุณ
กับอํานาจสิ่งตอบแทน  เพราะวาผูที่อยูในตําแหนงตามกฎหมายยอมใหสิ่งที่เปนคุณและโทษได  
อยางไรก็ตามอํานาจตามกฎหมายนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงหรือบทบาทที่ผูนั้นดํารงอยูโดยไมสัมพันธกับ
ผูอ่ืน 
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 อํานาจตามกฎหมายมาจากแหลงสําคัญ  3  แหลง  ดังนี้ 
 แหลงที่หนึ่ง  มาจากคานิยมทางวัฒนธรรมสังคม  องคการ  หรือกลุมคนที่ยอมรับวา
เปนส่ิงที่ถูกที่ควร  เชน  บางคนยอมรับความเปนผูมีอาวุโส  คุณลักษณะทางกาย  เพศ  หรืออาชีพ 
ในบริบทขององคการ  โดยปกติผูบริหารจะมีอํานาจตามกฎหมายและลําดับตําแหนงที่สูงกวายอมมี
อํานาจเหนือผูที่อยูในตําแหนงที่ต่ํากวา 
 แหลงที่สอง  บุคคลากรสามารถไดรับอํานาจตามกฎหมายจากการยอมรับในโครงสราง
ของสังคม  บางสังคมมีการยอมรับในชนชั้น  ในองคการหรือในครอบครัว  ก็มีการยอมรับใน
โครงสรางทางสังคมดวย  เชน  เมื่อลูกจางยอมรับการจางจากบริษัท  พวกเขาก็จะเขาสูขายของ
การยอมรับในลําดับตามโครงสรางและอํานาจของผูบริหารของพวกเขา 
 แหลงที ่สาม   อํานาจตามกฎหมายอาจจะมาจากการที ่บุคคลหรือกลุมคนที ่เปน
เจาของอํานาจมอบหมายใหแกตัวแทนหรือผูดําเนินการแทน  เชน  ผูแทนราษฎร  ประธานที่
ประชุม  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  เปนตน 
 รูปแบบตางๆ  ของอํานาจตามกฎหมายลวนสรางใหเกิดการยอมรับและเกิดอิทธิพลข้ึนได  
แตในทางปฏิบัติมักมีปญหาบอยครั้งที่เกิดความสับสนหรือไมยอมรับเกี่ยวกับชวงระยะ  (Range)  
หรือขอบขาย  (Scope)  ของอํานาจ 
 ฟชเชอร  (Fisher, 1984, p. 28)  ไดกลาวถึงประเภทของการใชอํานาจในรูปของการใช
กฎระเบียบหรือขอกฎหมายที่ระบุไวชัดเจน  (Legitimate  power)  อํานาจประเภทนี้เปนการใช
อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจตามสิทธิหนาที่  ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุม  หรือเปนอาํนาจที่
กําหนดไวตามภาระหนาที่  หรือตําแหนงที่ครองอยู  หรือโดยการแตงตั้งใหม  ซ่ึงมีการระบุอํานาจ
ไวชัดเจน 
 เฟร็นช  และเรเวน (Frence & Raven, 1959,  pp. 150-167)  ไดกลาวถึงฐานอํานาจเกี่ยวกับ
อํานาจตามบทบัญญัติ (Legitimate  power)  ซ่ึงเปนอํานาจที่ไดมาอยางถูกตองตามทํานองครองธรรม  
โดยปกติฐานอํานาจชนิดนี้ไดมาจากวัฒนธรรมหรือองคการกําหนดขึ้นมาภายในองคการมักจะมี
การกําหนดอํานาจหนาที่ที่เปนสายการบังคับบัญชา  ตามลําดับขั้น  ผูที่อยูในสายการบังคับบัญชา
ลําดับขั้นต่ํากวา  จะตองยอมรับในอํานาจและอิทธิพลของผูที่อยูในสายการบังคับบัญชาลําดับขั้นที่
สูงกวา 
 ขอบขายของอํานาจตามกฎหมายนี้อยางนอยผูบริหารก็มีอิทธิพลควบคุมทุกพฤติกรรมที่
กฎหมายกําหนดไวในรายการแจกแจงงาน (Job  Description) ของผูใตบังคับบัญชาอิทธิพลที่จะมาก
ไปกวานี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธของผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา และคานิยมของสังคมที่หนวยงาน
ตั้งอยู  เชน  ครูใหญที่เคยเปนครูของครูนอยมากอนหรือเปนญาติผูใหญของครูนอยยอมมีอิทธิพลตอ
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พฤติกรรมของครูกวางขวางกวาที่กําหนดไวในรายการแจกแจงงานหรือครูใหญมีวัยวุฒิสูงกวาครู
นอยยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครูนอยมากกวาอิทธิพลของครูใหญที่มีวัยวุฒิต่ํากวาครูนอย  
ทั้งนี้เพราะคานิยมของสังคมไทยถือเปนเรื่องวัยวุฒิสําคัญ  เปนตน 
 จากทฤษฎีตางๆ  ดังกลาวขางตนสรุปไดวา  กฎระเบียบหรือขอกฎหมายที่ระบุไวชัดเจน
เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย  ตามสิทธิหนาที่  ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุมเปนการ
ยอมรับกันวาเปนหนาที่ที่ตองยอมรับอํานาจนี้ 
 วิธีการใชอํานาจตามกฎหมาย  คือ  เนื่องจากอํานาจตามกฎหมายเปนอํานาจในรูปของคําสั่ง
หรือคําขอรอง ซ่ึงมีผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดภาระผูกพัน (Commitment)  การยอมทําตามหรือ
การตอตาน  ซึ่งขึ้นอยูกับธรรมชาติของคําขอรองหรือคําสั่งและวิธีการออกคําสั่ง  หลักการใน
การออกคําสั่งซึ่งจะลดการตอตานของผูใตบังคับบัญชา คือ (1)  ออกคําสั่งอยางสุภาพ  (2)  
ออกคําสั่งดวยน้ําเสียงมั่นคง  (3) คําสั่งตองชัดเจนและตองตรวจสอบวาผูรับคําสั่งเขาใจคําสั่ง
หรือไม (4) ตองมั่นใจวาคําสั่งนั้นถูกตองตามกฎหมาย (5) อธิบายเหตุผลในการออกคําสั่งให
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจ  (6) ใหชองทาง  (Channel)  ในการออกคําส่ังที่เหมาะสม ไมควรสั่งผานคนอื่น  
(7)  ใหผูใตบังคับบัญชายอมรับในอํานาจหนาที่ผูนําเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาตอบสนองตออํานาจ
หนาที่ของผูนํามากขึ้น  (8)  ตองตรวจสอบอยูเสมอเพื่อใหมีการปฏิบัติตามคําส่ัง  (9)  ตอง
ตอบสนองตอความกังวลใจของผูใตบังคับบัญชา  กลาวคือ  ตองเขาใจในคานิยม  ความกังวลและ
ความตองการของผูใตบังคับบัญชาอันอาจจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ผลดีของการใชอํานาจนี้  คือ  (1)  ผูบังคับบัญชาใชคําสั่งที่สุภาพและเหมาะสมก็จะเกิด
การผูกพันและยอมรับอยางกระตือรือรน  (2)  เปนการกระจายอํานาจใหผูที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง
ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติประจําโดย
ผูบังคับบัญชาจะทําหนาที่เปนผูสนับสนุน  (3) เปนการใชอํานาจในลักษณะของการประนีประนอม
และประสานประโยชนมากวาการหักหาญเอาดวยอํานาจเพียงอยางเดียว  เปนวิธีปองกันความขัดแยง 
 ผลเสียของการใชอํานาจนี้  คือ  (1)  ถาคําสั่งดังกลาวไมเหมาะสมก็จะทําใหเกิดการตอตาน  
(2)  ไมสามารถสรางประสิทธิภาพการทํางานขององคการไดอยางสม่ําเสมอ  (3)  การใชอํานาจ
ตามกฎหมายหรืออํานาจตามสายงานตลอดเวลา  ทายที่สุดก็จะกอใหเกิดการไมยอมทําตามและ
เกิดการตอตานที่จะตองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  (4)  อาจทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกไรอํานาจ  
(Powerlessness)  สรางความไมพอใจกอใหเก ิดการตอตานและความคับแคนใจในบรรดา
ผูใตบังคับบัญชา  (5)  ถาการใชอํานาจนี้มิไดกระทําควบคูไปกับอํานาจที่มาจากพื้นฐานความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแลว  ก็จะทําใหการใชกําลังคนเปนไปอยางไรประสิทธิภาพ  (6)  เปนการไม
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ประสานกับสภาพคุณคาใหมๆ  ในชีวิตการทํางาน  กลาวคือ  คนรุนใหมที่ไดรับการศึกษาสูงขึ้นเขา
สูยุคความมั่งคั่งนั้นตองการมีสวนรวมในการบริหารงานและกิจกรรมตางๆ  ขององคการ 
 2.5.4.  อํานาจอางอิง  (Referent  Power)  คนทั่วไปมักจะยอมตามอํานาจของผูอื่น  เพราะ
เขาเปนคนสวยงาม  นาคบหา  หรือบุคลิกภาพอื่นๆ นักโฆษณาใชประโยชนจากอํานาจประเภทนี้  
โดยอาศัยผูมีชื่อเสียงมาโฆษณา  เชน  ดาราภาพยนตร  หรือนักกีฬายอดนิยม  ผูซ้ือสวนมากอยาก
เปนพวกเดียวกับคนที่มีช่ือเสียงและยอมตามอํานาจของเขาดวยการซื้อผลิตภัณฑ  การโฆษณาโดย
อาศัยอํานาจอางอิงนี้ชวงเวลามีความสําคัญมาก  จะใชอางอิงไดเฉพาะชวงเวลาที่ผูนั้นมีช่ือเสียงอยู
เทานั้น  เชน  นักฟุตบอลในฤดูการแขงขัน  ทั้งนี้เพราะเขาปรากฏตัวบอย ๆ  
 ภายในองคการ  อํานาจอางอิงจะแตกตางจากอํานาจประเภทอื่นที่กลาวมาแลวเปนอยาง
มาก  ผูบริหารที่มีอํานาจอางอิงจะดึงดูดใจผูใตบังคับบัญชา  ทําใหเกิดความตองการเปนพวก
เดียวกับเขา  โดยไมคํานึงถึงวาภายหนานั้นผูบริหารจะสามารถใหคุณ ใหโทษหรือมีความชอบ
ธรรมหรือไม  กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  ผูบริหารที่มีอํานาจอางอิงเปนบุคคลที่มีเสนหในสายตา
ของผูใตบังคับบัญชา 
 อุทัย  หิรัญโต  (2524,  หนา 160-161)  ไดกลาวถึงแหลงอํานาจอางอิงที่ไดมาจาก 
 1)  ฐานะทางสังคม  ถาบุคคลใดมีฐานะตําแหนงสูงอํานาจก็มีสูงตามไปดวย  ซึ่งเรื่อง
นี้นักสังคมวิทยายอมรับวา  เครื่องแบบ  ยศศักดิ์  บานที่อยูอาศัย  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช  มีอิทธิพล
ตอความรูสึกนึกคิดของคนอื่นๆ มาก  เชน  ตํารวจ  แตงเครื่องแบบเต็มยศจะเปนที่เกรงขามของ
คนอื่นมากกวาตอนอยูนอกเครื่องแบบ  คนที่มีบานใหญโตพรอมเฟอรนิเจอรราคาแพง  จะมีคนยําเกรง
มากกวาที่เชาบานอยู  คนที่ขับรถเบนซราคาแพงยอมเปนที่เกรงขามกวาคนขี่รถจักรยานยนตอยาง
แนนอน   
 2)  บุคลิกภาพ เปนแหลงอํานาจที่เกิดจากลักษณะพฤติกรรมสวนรวมของบุคคล  
เชน  พฤติกรรมทางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  ความสามารถและอุปนิสัย  ใจคอ  คนที่มีบุคลิกภาพ
ดีโดยทั่วไปจะเปนที่ถูกเนื้อตองใจแกผูพบเห็น  เกิดความเชื่อมั่น  เล่ือมใสศรัทธา  หลงใหลใฝฝน
อยากคบหาสมาคม  อยากรวมทํางานและใหความเคารพยําเกรงเสมอ  ดังนั้นคนที่มีบุคลิกภาพดีจึง
เปนคนที่มีอํานาจอยูในตัวเสมอ 
 อรุณ  รักธรรม  (2523, หนา 65 - 70) ไดศึกษาแหลงอํานาจวาไดมาจาก 
 1)  บุคลิกลักษณะ   (Personality)    บุคลิกลักษณะเดนที่เกี่ยวของกับอํานาจอางอิงเปน
ที่ช่ืนชอบ เคารพยําเกรงตอผูพบเห็น  อันไดแกรูปลักษณะ  การแตงกาย  กิริยาทาทางและวาจา  รวม
ทั้งรูปรางหนาตา  เชน  ผูหญิงสวย  ชายหลอ  ยอมมีอํานาจแฝงอยูในตัวทั้งสิ้น  หากผูนําหรือ
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ผูบริหารที่มีบุคลิกลักษณะดีจะมีสวนชวยดึงดูดความสนใจ  และมีผลในการจูงใจ  ผูรวมงาน  อยาก
เลียนแบบเทียบเคียง  จึงทําใหผูบริหารมีอิทธิพลเหนือผูใตบังคับบัญชา 
 2)  มนุษยสัมพันธ  (Human  Relationship)  เปนปจจัยสําคัญอันดับแรกในการ
ติดตอส่ือสารกัน  อันนํามาซึ่งความเขาใจอันดี  มีความรูสึกที่ดีตอกัน  เกิดความพอใจ  เกิดความรัก
ใครชอบพอจนถือไดวามนุษยสัมพันธเปน “อํานาจภายใน” ของบุคคลและเปนสิทธิอํานาจ  ซ่ึงเปน
คุณสมบัติสวนตัวของบุคคลนั้นตลอดไป  ไมวาจะอยูในตําแหนงหรือหนาที่การงานใดๆ  ก็ตาม
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  คนเราจะชนะจิตใจคนไดก็โดยอาศัยหลักมนุษยสัมพันธนั่นเอง 
 3)  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  เปนแหลงอํานาจที่สําคัญ  ที่มีผลในดานการใหคุณให
โทษแกผูอื่น  คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  เปนตนวา  มีทรัพยสินเงินทองมาก  มักจะเปนผูที ่มี
อิทธิพลใหผูอ่ืนเคารพ  ยําเกรง  เชื่อถือ  เมื่อมีเงินมาก  ยอมมีอํานาจซื้อส่ิงของเครื่องใชตางๆ  ที่คน
ทั้งหลายอยากจะมี  อยากจะได  รวมไปถึงมีบริวาร  คนรับใชจํานวนมาก  ซึ่งกลายเปนฐานะ
อํานาจเหนือบุคคลอื่นและบุคคลที่มีตําแหนงในหนาที่สูง  เงินเดือนมาก  มีผูใตบังคับบัญชา
ในความรับผิดชอบมาก  ยอมมีอํานาจเหนือกวาบุคคลอื่นที่มีหนาที่การงานต่ํากวา 
 4)  ความยุติธรรม  (Justice)  โดยถือวาบุคคลที่มีความยึดมั่นในคุณธรรม  โดยใหความ
ยุติธรรมแกคนทุกฝาย   ยอมไดรับความเคารพนับถือ  ศรัทธาจากผูรวมงานและคนทั่วไปใหเปน
ผูมีอํานาจ  แมอยูในตําแหนงหนาที่การงานใดๆ  แลวก็ถือเปนผูมีบารมีติดตัวตลอดไป 
 ดังนั้น  อํานาจอางอิง  เปนอํานาจที่ผูบริหารมีบุคลิกภาพหรือลักษณะทาทางที่ประทับใจ
ในการพูด  การแตงกาย  มีพฤติกรรมทางการบริหารที่แสดงถึงคุณธรรมและมนุษยสัมพันธที่สามารถ
ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียว  เปนพวกเดียวกับผูบริหารมีความภูมิใจใน
ตัวผูบริหาร  เกิดความเคารพรักและศรัทธาตลอดจนมีความปรารถนาเอาเปนแบบอยาง 
 การสรางอํานาจอางอิงและวิธีใช  คือ  เนื่องจากอํานาจอางอิงซึ่งเกิดจากความรัก  ความภักดี  
และความชื่นชมที่ผูใตบังคับบัญชามีตอผูนํา  วิธีการสรางอํานาจอางอิง  ผูนําตองเอาใจใส
ตอความตองการและความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา  มีความยุติธรรม  ปองกันผลประโยชนของ
ผูใตบังคับบัญชา  ใชความสัมพันธอยางใกลชิด  (Face  to  Face  Relationship)  สนใจในทุกข  สุข
ของผูใตบังคับบัญชา  ระมัดระวังไมแสดงความใกลชิดกับคนใดคนหนึ่งมากเปนพิเศษการใชอํานาจอางอิง
เปนการใชคําขอรองสวนตัว  (Personal  Appeal)  แตถาขอรองมากเกินไปอํานาจอางอิงจะลดลง  
ผูใตบังคับบัญชาจะคิดวาถูกเอาเปรียบ  เปนการลดความเชื่อถือที่มีตอผูนําอีกวิธีหนึ่งก็คือ  การวางตัว
เปนแบบ  (Role  Modeling)  เชน  ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบดวยความขยันขันแข็ง  มทีศันคตทิีด่ี
ตองาน  ซ่ึงจะเปนแบบอยางพฤติกรรมใหผูใตบังคับบัญชาเลยีนแบบ 
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 ผลดีของการใชอํานาจนี้  คือ  กอใหเกิดพลังความมุงมั่น  ความเชื่อถือผูบริหารโดยไมรูตัว
ซ่ึงไดรับการยอมตามและความสวามิภักดิ์จากผูใตบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชามีแรงดลใจจาก
ภายใน  การทํางานไมจําเปนตองมีการติดตามสอดสองอยางใกลชิด 
 ผลเสียของการใชอํานาจนี้  คือ   (1)  อํานาจนี้หากใชไมเหมาะสมหรือใชกับคนที่มีผลงานดี
และไมดี  ไมเหมือนกัน  จะทําใหผูใตบังคับบัญชาไมศรัทธา  (2)  หากผูบริหารขาดคุณธรรมอาํนาจนีก้็
จะลดถอยลง  (3)  จะกระทบกระเทือนถึงสภาพการทํางานประจํา  ซ่ึงอาจนําไปสูสภาพความเปน
กันเองจนเกินไปทําใหมีความเห็นแกตัว   
 2.5.5.  อํานาจความเชี่ยวชาญ  (Expert  power)  อยูบนพื้นฐานซึ่งบุคคลมีความเชื่อวาผูนั้นมี
คุณสมบัติ  เปนผูมีความรูความชํานาญ  ผูเชี่ยวชาญจะเปนที่ยอมรับกันวามีความเขาใจเฉพาะพื้นที่
บางกรณี  บางประเภท  แหลงของอํานาจทั้งหมดขึ้นอยูกับการรับรูของเปาหมาย  แตอํานาจความ
เชี่ยวชาญจะตองมีมากกวาประเภทอื่นๆ  กลาวคือ  กอนที่อํานาจความเชี่ยวชาญจะไดรับการยอมรับ
จะตองรับรูเสียกอนวาผูนั้นนาเลื่อมใส  ไววางใจได  มีความสัมพันธเปนพวกเดียวกัน  ความนา
เล่ือมใสอาจมาจากประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร  เปนเครื่องแสดงวาคนผูนั้นตองรูแนในสิ่งที่
เขากลาวถึงและสามารถแสดงความรูนั้นออกมาได  เชน  โคชฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จสูง  ให
นักฟุตบอลไดเรียนรูวิธีกันบอลแบบใหม  พวกนั้นยอมฟงอยางตั้งใจเพราะยอมรับในอํานาจความ
เปนผูเชี่ยวชาญของโคช 
 เฟร็นช  และเรเวน  (Frence & Raven, 1959, pp. 150-159)  ไดกลาวถึงฐานอํานาจ  จากการ
มีความรู  ความชํานาญ  (expert  power)  ซ่ึงเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาที่ไดมาจากการเปนผูที่มี
ความนาเชื่อถือ  ความไววางใจได  และเปนผูที่มีความรอบรูหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง  ซ่ึง
ผูใตบังคับบัญชายอมรับในความสามารถของบุคคลนั้น 
 สมพงศ  เกษมสิน  (2516,  หนา  418-419)  ไดกลาวถึงสิ่งจูงใจที่เปนความตองการของ
บุคคลไววา  การมีผูบังคับบัญชาที่มีความสามารถ  ผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานยอมปรารถนาที่
จะมีผูนําหรือหัวหนางานที่มีความรูความสามารถ  เพราะหัวหนางานนั้น  เปนจุดรวมแหงพลังรวม
ของการทํางาน  ผูที่สามารถยอมประสานทั้งงานและน้ําใจของคนในองคการใหผูปฏิบัติงานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เชตตี้  (Shetty,  1978,  pp. 178-181)  ไดศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องของอํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญ
ไววาเปนอํานาจที่เกี่ยวของกับบรรยากาศของความไววางใจ  อิทธิพลของผูบริหารจะทําให
ผูใตบังคับบัญชา  ยอมรับและจะมีแนวโนมกอใหเกิดการเขาใจกันไดในทัศนคติ  (Attitudinal  
Conformity)  มีการปรับในเรื่องของทัศนคติเขาหากัน  การมีแรงดลใจในการทํางานก็จะเกิดจาก
ภายใน  นอกจากนี้อํานาจผูเชี่ยวชาญจะมีสวนเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสภาพความไมเปนกันเอง
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หรือความเปนสวนตัว  และยังมีลักษณะเปนแบบเนนงานมากกวาเนนคน  (Task  Performance)  
การที่จะใชอํานาจนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยูกับสภาพการที่ความสําเร็จของงานเปนของ
สําคัญอยางยิ่ง 
 มูลเดอร, เรนเดล, ลีนเดิท  และแจป  (Mulder, Rendel, Leendert, & Japp, 1896, pp. 566 - 567)  
ไดกลาววาบุคคลยกยองใหอีกบุคคลหนึ่งมีอํานาจความเชี่ยวชาญ  เพราะเห็นวาเขามีความสามารถ
เฉพาะอยาง  หรือมีความรูมากกวาตน  ดังนั้น  จึงเชื่อถือและปฏิบัติตามบุคคลนั้น 
 ฟชเชอร  (Fisher, 1984, p. 28)  ไดกลาวถึง  อํานาจในรูปของการใชความรู  ความเชี่ยวชาญ
เปนอํานาจสําคัญซึ่งทําใหผูบริหารเปนผูที่สมควรดํารงตําแหนงและสมควรเปนผูใชอํานาจ
โดยชอบธรรม  อํานาจความรูชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและใชไดดีทุกสถานการณ  
ผูบริหารที่เขาไปชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา  โดยใชความรูความชํานาญ แกปญหาการทํางานจะชวย
ลดความวิตกกังวล  ลดความขัดแยง  ชวยสรางความสําเร็จ และงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษางานการใชอํานาจของนักศึกษาทั้งไทยและตางประเทศ พอสรุปไดวา  อํานาจ
ความเชี่ยวชาญ เปนอํานาจที่เกิดจากความรูความสามารถเฉพาะตัวบุคคลที่ผูบริหารมีความรูทางการ
บริหาร  มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติมีประสบการณและความชํานาญในงานที่รับผิดชอบ  มี
ความศรัทธาใหคําแนะนํา  ชี้แจงไดถูกตองและสามารถแกปญหาไดทันทวงที  การสรางอํานาจที่
เก ิดจากความเชี ่ยวชาญและวิธ ีใช  คือ   ผู นําที ่ม ีความเชี ่ยวชาญจะมีอิทธิพลตอผู ตามได  
ผูใตบังคับบัญชายอมรับความเชี่ยวชาญนั้นตอเมื่อผูนําเปนแหลงขอมูลและคําแนะนําที่เชื่อถือได 
 วิธีสรางและวิธีใชอํานาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ  มีดังตอไปน้ี  (1) สรางจินตภาพของ
ความเปนผูเชี่ยวชาญ  (Promote  of  Expertise)  เปนที่ยอมรับ  ความชํานาญนั้นเกิดจากการศึกษา
และประสบการณ  ดังนั้นเมื่อผูนํามั่นใจวาผูใตบังคับบัญชายอมรับในการศึกษาประสบการณในการ
ทํางานและความสํา เร็จ   วิ ธีหนึ่ งที่จะแสดงให เห็นความชํานาญของผูนํ าไดก็คือการติด
ประกาศนียบัตร  ประกาศเกียรติคุณหรือประกาศแสวงความเชี่ยวชาญของผูนําไวในสํานักงาน  อีก
วิธีหนึ่งก็คือการเลาถึงการศึกษาหรือประสบการณในอดีต  แตไมควรเลาดวยตนเองควรใหคนอื่น
ชวยเหลือ  (2)  รักษาความเชื่อถือไวใหได  (Maintain  Credibility)  ผูนําตองรักษา จินตภาพแหง
ความเปนผูชํานาญไวดวยการสรางความเชื่อถือ  ไมแสดงความเหน็ในเรื่องที่ไมมีความรูจริง  ไมพูด
ปดใหลูกนองจับได  (3)  มีความมั่นใจและตัดสินใจไดดีในภาวะวิกฤติ  (Act  Confident  and  
Decisive  in  Crisis)  ในสถานการณวิกฤติหรือสถานการณฉุกเฉิน  ผูใตบังคับ บัญชาชอบผูนําที่มี
ความรูอยางเชี่ยวชาญ  รูวิธีนํากลุม  การเผชิญปญหามีความมั่นใจในตนเอง  อารมณมั่นคง  ในกรณี
ที่ผูนําไมรูวิธีการแกสถานการณก็ตองไมแสดงความสงสัยหรือสับสนซึ่งเลี่ยงตอการสูญเสียอิทธิพล
ตอผูใตบังคับบัญชา  (4)  ติดตามขอมูลหรือแสวงหาความรูอยูเสมอ  ตองมีความรูในงานเทคนิคและ
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ความกาวหนาในสวนอื่น ๆ  ขององคการ  ถาเปนงานวิชาชีพ  ผูนําตองติดตามความเคลื่อนไหวใน
วิชาชีพของตนเองอยูเสมอ  (5) รับรูความกังวลของผูใตบังคับบัญชา  (Recognize  Subordinate  
Concerns)  ใชการสื่อสารสองทางพยายามคนหาสาเหตุที่ทําใหผูใตบังคับ บัญชากังวลใจหรือสงสัย
แลวพยายามกาํจัดความกังวลใจหรือความสงสัยนั้นเสีย  (6)  หลีกเล่ียงการกระทําที่เปนผลกระทบ
ตอความยกยอง  (Self  Esteem)  ของผูใตบังคับบัญชา  อํานาจที่เกิดจากความชํานาญนั้นเกิดความ
ชํานาญนั้นเกิดจากการที่ผูนําและผูใตบังคับบัญชามีความรูตางกัน  ผูนําจึงไมควรดูถูกสติปญญาและ
ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา อยาเห็นขอเสนอของผูใตบังคับบัญชา เปนเรื่องขบขันหรือ
ขัดจังหวะผูใตบังคับบัญชาทันทีในขณะที่เขายังพูดไมจบ ยูคล  (Yukl, 1994, p. 243)   
 ผลดีของการใชอํานาจนี้  คือ  (1)  การใชอํานาจเชี่ยวชาญจะทําใหผูใตบังคับบัญชายอมตาม
มากที่สุด  (2)  ชวยใหผูใตบังคับบัญชาลดความวิตกกังวล  ลดความขัดแยง  ชวยสรางความสําเร็จ
และงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  (3)  ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวามีที่พึ่งพาทาง
วิชาการและการปฏิบัติงาน  กอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ทําใหผูบริหารสามารถ
บริหารงานไดอยางปกติ 
 ผลเสียของการใชอํานาจนี้  คือ  (1)  หากผูบริหารไมแสวงหาอํานาจเชี่ยวชาญเพิ่มเติมหรือ
ใชอํานาจนี้ไปในทางที่ผิด  อํานาจนี้ก็จะเสื่อมถอยไป  (2)  การบริหารงานของผูบริหารที่มีอํานาจ
เชี่ยวชาญจะมีลักษณะเปนแบบเนนงานมากกวาเนนคนโดยมุงความสําเร็จของงานเปนหลัก 
 2.5.6.  อํานาจขาวสาร  (Information  power)  เปนอํานาจอันเกิดจากผูใตบังคับบัญชารบัรูวา
ผูบริหารเปนคนที่มีความรอบรูขาวสารและขาวสารนั้นมีประโยชนมีคุณคาตอผูใตบังคับบัญชาซ่ึง
ผูใตบังคับบัญชาตองการขาวสาร  และความตองการมากนอยของผูใตบังคับบัญชา  อันเปนผลทําให
อํานาจขาวสารมีอิทธิพลทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับและปฏิบัติตาม 
 มีนักการศึกษาที่กลาวถึง  การสรางความพึงพอใจในการสื่อสาร  ซ่ึงเกี่ยวของกับอํานาจ
ขาวสารไวดังนี้ 
 เสนาะ  ติเยาว  (2530, หนา 524 - 525)  กลาวถึง  การสรางความพอใจในบรรยากาศการ
ส่ือสารในองคการ  มีปจจัยหลายอยาง  คือ  การใหขอมูลและขาวสารที่เพียงพอ  แกบุคคลใน
องคการ  การจัดใหมีชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  โดยจัดใหมีระบบและวิธีการในการแจง
ขอมูล  หรือเผยแพรขาวสารภายในองคการใหบุคคลรับรูโดยทั่วถึง  และการจัดใหมีส่ือในการ
ติดตอที่มีคุณภาพ  รวมถึงวิธีการอํานวยความสะดวกใหบุคคลในองคการแจงขาวสารไปยังบุคคล
อ่ืนในองคกรได  ขาวสารตรงกับความเปนจริงและเชื่อถือไดมีคุณคาทันตอเหตุการณและเสนอขาว
ไดรวดเร็ว 
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 โรเบรท  และโอ  เรียลล่ี  (Robert  &  O  Reilly, 1974, pp. 321 - 326)  พบวาความพึงพอใจ
ในการสื่อสาร  โดยท่ัวไปภายในองคการเกี่ยวกับปริมาณของการสื่อสารความเพียงพอของขาวสาร  
และความพึงพอใจในการทํางาน 
 มูลเดอร  (Mulder, 1960, pp. 241 - 257)  พบวา  ความพึงพอใจในงานของแตละบุคคลนั้น
เปนผลมาจากการที่ตําแหนงของบุคคลนั้นทําใหเขาไดรับความพึงพอใจ  จากการไดรับขาวสาร
อยางเพียงพอและไดรับความพึงพอใจในการสื่อสารนั้น 
 เดวิส  (Davis, 1974, p.483)  พบวา  ความพึงพอใจในการสื่อสารเปนความพึงพอใจใน
ขาวสารตางๆ  ที่ไดรับ  เพราะขาวสารตางๆ  ที่ไดรับนั้นผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจในการวางแผนปฏิบัติงานตางๆ  ใหสําเร็จลุลวงไปได  ซ่ึงจะชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความ
พึงพอใจในการทํางานหาทางปรับปรุงการทํางานใหเปนไปอยางราบรื่น  ไมมีอุปสรรค  ดังนั้นความ
พึงพอใจในการสื่อสาร  จึงมักเปนปรากฏการณของความพึงพอใจในการทํางานดวย 
 อีแวนส  (Evans, 1962, pp. 772 - 782)  กลาววา  ความพึงพอใจในการสื่อสาร  คือ  ความพึง
พอใจในขาวสารที่ไดรับ  (Information  Satisfaction)  เพราะขาวสารตางๆ  ที่ไดรับนั้นผูปฏิบัติงาน
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติตางๆ  ใหสําเร็จลุลวงไปได 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  อํานาจขาวสาร  เปนอํานาจที่เกิดจาก
ผูบริหารมีความรอบรูขาวสารหรือขอมูลที่มีคุณคา  แสวงหาขาวหรือขอมูลที่มีประโยชนแกครู  มี
ความรวบรูขาวสารหรือขอมูลในสภาวะแวดลอมของงานในเรื่องทั่วๆ ไป  อยางกวางขวางเปน
แหลงขอมูลไดอยางดีที่ครูตองการ  นอกจากนี้เปนรอบรูทันตอเหตุการณ  ตลอดจนสามารถควบคุม
ขาวสารนั้นและสามารถตัดสินใจไดถูกตอง 
 การสรางอํานาจที่ เกิดจากขาวสารและวิธีใช  คือ  อํานาจขาวสารอันเกิดจากการที่
ผูใตบังคับบัญชาที่มีวุฒิภาวะสูง  โดยจะมองผูนําเพื่อหาขอมูลขาวสารเพื่อที่จะรักษาหรือปรับปรุง
การปฏิบัติ  ถาผูนําสามารถใหรายละเอียดและใหขอมูล  รายงาน  เอกสารการติดตอตางๆ  ได  เมื่อ
ความตองการดวยอํานาจขาวสารขอมูลที่ผูนํามีอยู  จึงสามารถมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบญัชาที่มีวุฒิ
ภาวะสูง  (Hersey & Blanchard, 1982, p. 235)  วิธีสรางและวิธีใชอํานาจนี้  คือ  ผูนําตองแสวงหา
ขาวสารและรับรูขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายใหมๆ  อยางรวดเร็ว  (Veiga & 
Yanouzas, 1984, p. 350)  เพื่อการเปนเจาของหรือเขาถึงขาวสารขอมูลอยางสม่ําเสมอตลอดจนการ
ใหขาวสารและขอมูลที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  โดยมีการสอบอํานาจขาวสารในระดับที่
เหมาะสมซึ่งใชขอมูลขาวสารอยางเปดเผยและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา   มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  (McClelland, 1975, pp. 130 - 131)  ซ่ึงขอมูลท่ีเพียงพอนั้นจะตองรวบรวมขอมูลตางๆ  5 
รายการ  คือ  (1)  การแจงใหรูถึงนโยบายขององคการ  (2)  เทคโนโลยีใหมๆ ของการทํางาน  (3)  
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การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  (4)  แผนงานเกี่ยวกับอนาคตขององคการ  (5) ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานซึ่งการใหขอมูลขาวสารดังกลาวแกบุคคลเปนการแสดงให
เห็นถึงแนวความคิดหลักของการสื่อสารขององคการดวย  (เสนาะ  ติเยาว, 2530, หนา 524 - 525) 
 ผลดีของการใชอํานาจนี้  คือ  (1)  ผูนําจะมีอํานาจเหนือผูอ่ืนในกลุมเพราะ มีความจําเปน
เลิศเกี่ยวกับรายละเอียด  มีความรูกวางขวางแทบจะทุกเรื่อง  (2)  สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชา
เล่ือมใส  ยอมรับนับถือในความรอบรู  ดังนั้นการจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหยอมตามจึงเปนเรื่องที่งาย
(3)  ผูใตบังคับบัญชามีความพรอมและกระตือรือรนที่จะมีการสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนขาวสารกัน (4)  ผูใตบังคับบัญชาใชขอมูลในการตัดสินใจดําเนินตางๆ  ไดงาน
ประสบผลสําเร็จทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน  ไมละทิ้งงานไมหลบหนีงานและสามารถหาวิธี
ปรับปรุงงานนั้นใหเจริญกาวหนามากขึ้น  (5)  เปนการสรางความมั่นใจในตัวเองใหแกบุคลากรใน
องคการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจภายในและควบคุมตนเองของผูใตบังคับบัญชา  สรางความผูกพันกับ
องคการมากกวาความผูกพันกับผูนําเพราะมีการมอบอํานาจที่เหมาะสมโดยใหขอมูลขาวสารที่
เปดเผยและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสนิใจ 
 ผลเสียของการใชอํานาจนี้  คือ  ถาผูบริหารมีอํานาจขาวสารขอมูลเกา  ลาสมัยไมหาเพิ่มเติม  
นานไปจะไมมีคนรับฟงสงผลใหผูบริหารมีอํานาจขาวสารลดลง 
 2.5.7.  อํานาจพึ่งพา  (Connection  Power)  เปนอํานาจอันเกิดจากผูใตบังคับบัญชารับรูวา
ผูบริหารเปนผูที่มีเสนสาย  เกี่ยวของกับบุคคลท่ีมีอํานาจหรือบุคคลที่มีความสําคัญภายในหรือ
ภายนอกองคการ  อิทธิพลของอํานาจพึ่งพาสูงสามารถใหคนอื่นยอมปฏิบัติตามไดเพราะตองการ
ไดรับความพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากอํานาจพึ่งพา 
 อรุณ  รักธรรม  (2523, หนา 65 - 67)  ไดกลาวถึงแหลงอํานาจที่ไดมาจากการคบหาสมาคม
กับบุคคลหรือการเปนมิตรกับบุคคลที่มีอํานาจยอมทําใหมีอํานาจเทียบเคียงกับบุคคลนั้นไปไดใน
บางครั้ง  ซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดขององคการงานหรือส่ิงที่มีการติดตอสัมพันธกันเปนกรณีๆ ไป  เชน  คน
ที่มีความสนิทสนมกับผูวาราชการจังหวัด  มักจะไดรับความเคารพยําเกรงมากกวาคนอื่นๆ ที่มี
ตําแหนงหนาที่การงานในระดับเดียวกัน 
 รากินส  และซันดสตอรม  (Ragins & Sundstrom, 1989, pp. 51 - 88)  ไดทําการวิเคราะห
อํานาจ  เกี่ยวกับอํานาจพึ่งพาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล  บุคคลจะมีอํานาจไดก็ตอเมื่อ
บุคคลนั้นมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง  โดยเฉพาะอํานาจจึงมี
ลักษณะเปนปฏิสัมพันธของบุคคลภายในกลุมในรูปกระบวนการกลุม  อํานาจไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นได
ภายในบุคคลเพียงคนเดียว  โดยปราศจากความสัมพันธกับบุคคลอื่น 
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 กิเซลลิ  และบราว  (Ghiselli & Brown, 1965, pp. 430 - 433)  ไดกลาวถึงปจจัยของความพึง
พอใจในการทํางาน   ก็คือคุณภาพของการปกครอง   หมายถึง  ความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  ความเอาใจใสของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอความเปนอยูของ
ผูใตบังคับบัญชา 
 มูลเดอร, เรนเดล, ลีนเดิท  และแจป  (Mulder, Rendel, Leendert & Japp, 1986, pp. 566 - 
570)    ไดกลาวถึงอํานาจที่เกี่ยวของกับอํานาจพึ่งพาวาเปนอํานาจสูภายนอก  (Outward  power)  
เปนอํานาจที่ผูบริหารใชจัดการกับสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ  ในกรณีที่องคการเปนระบบเปด  
(Open  Systems)  ซ่ึงมีการสื่อสารกับโลกภายนอก  อํานาจประเภทนี้เปนอิสระนอกเหนือจากอํานาจ
ที่มีอยูภายในองคการ 
 สรุปไดวา  อํานาจพึ่งพา  เปนอํานาจที่ผูบริหารเปนผูมีเสนสายเกี่ยวของกับบุคลากรที่มี
อํานาจหรือบุคคลที่มีความสําคัญทั้งภายในและภายนอกองคการ  สามารถทําใหคนอื่นตองปฏิบัติ
ตามเพราะตองการไดรับความพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากอํานาจพึ่งพานี้ 
 การสรางอํานาจพึ่งพาและวิธีใช  คือ  อํานาจพึ่งพาเกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชามีวุฒิภาวะ
ต่ําซึ่งจะเคลื่อนไปในระดับวุฒิภาวะปานกลาง  จะมองผูนําที่ใชอํานาจเกี่ยวโยงเพื่อใหผูใตบังคับ 
บัญชายอมปฏิบัติตาม  เพราะผูใตบังคับบัญชาที่มีวุฒิภาวะนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ  
หรือตองการไดรับรางวัลจากอํานาจพึ่งพานี้  (Hersey & Blanchard, 1982, p.235)  วิธีการสราง
อํานาจพึ่งพา  คือ  ใชในขณะที่ผูใตบังคับบัญชาเริ่มเคลื่อนจากระดับวุฒิภาวะต่ําไปยังวุฒิภาวะปาน
กลาง  โดยผูนําใชพฤติกรรมการออกคําสั่งซึ่งยังเปนสิ่งจําเปน  แตการเพิ่มพฤติกรรมการใหความ
ชวยเหลือก็เปนสิ่งสําคัญ  “ การสั่ง ”  และ  “ การพูดชักชวนจนเห็นดี ”  ที่เหมาะกับระดับวุฒิภาวะ
เหลานี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถาผูนําที่มีอํานาจพึ่งพานี้จะทําใหผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม
โดยหลีกเลี่ยงการลงโทษหรือตองการไดรับสิ่งตอบแทนจากอํานาจนี้  วิธีใชอํานาจประเภทนี้  
ผูบริหารตองควบคุม  กํากับงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ  มาตรฐานและใหผูใตบังคับบัญชา
รายงานผลความกาวหนาเปนระยะตามที่ผูนํากําหนดไว  ตองส่ังการใหผูตามปฏิบัติอยางเครงครัด
ไมวาผูใตบังคับบัญชาจะเต็มใจหรือไม  ในขณะเดียวกันผูนําตองชี้แจง  เกลี้ยกลอมใหปฏิบัติงาน
ตามที่ไดกําหนด  อํานวยความสะดวกในการทํางานทุกอยาง  ชวยเหลือและแนะนําอยางใกลชิดเปด
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชาซักถามปญหาขอของใจอยางเต็มที่  ผูใตบังคับบัญชาสามารถสื่อ
ความหมายกับผูบริหารกับผูรวมงานโดยสะดวกและใหขวัญ  กําลังใจทุกครั้งที่งานสําเร็จในบางครั้ง
ผูบริหารอาจขอขอมูลหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาเพื่อมากําหนดเปาหมายวิธีการใหทํา
ตอไป 
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 ผลดีของการใชอํานาจชนิดนี้  คือ  (1)  ผูบริหารที่มีอํานาจนี้จะเปนผูที่มีความสัมพันธอันดี
กับผูอ่ืนในทางกวาง  ไดรับความสําเร็จในการไกลเกลี่ยเพื่อชวยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประสบ
ปญหาในหนวยงาน  (2)  ผูบริหารที่มีฐานอํานาจนี้สูงยอมสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชายอมตาม
ได  เพื่อหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันอาจจะเกิดตามมา 
 ผลเสียของการใชอํานาจนี้  คือ  (1)  เปนการใชอํานาจแบบครอบงําผูใตบังคับบัญชาตอง
พึ่งพาผูบังคับบัญชาอยู เสมอ  การใชอํานาจประเภทนี้จะทําใหเกิดการยึดตัวบุคคลมากกวา
จุดมุงหมายขององคการ  ทําใหบุคลากรขาดความริเริ่ม  ถาองคการขาดผูนําประเภทนี้อยาง
เฉียบพลันอาจทําใหเกิดวิกฤตการณขึ้นในองคการได  (2)  ถาผูบริหารใชอํานาจพึ่งพาสูงจะทําให
ศักยภาพแหงอํานาจของผูบริหารจะดอยลง  (3)  อํานาจพึ่งพาอาจขาดความเชื่อถือถาผูบริหารอาง
ลอย ๆ ปราศจากความจริง 
 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สุขชัย  ขันอัศวะ (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา  การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม  จากฐานอํานาจ  5  
ประเภท  ของเฟรนชและราเวนนั้น  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม  พบวา
ผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจจากฐานตามกฎหมาย   ในระดับมากที่สุด  จากฐานอางอิง  จากฐานการ
ใหรางวัลและจากฐานการเปนผูเชี่ยวชาญในระดับมากและจากฐานการบังคับหรือการลงโทษใน
ระดับนอย  สวนความคิดเห็นของครูผูสอนโดยภาพรวมนั้น  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจจาก
ฐานตามกฎหมายและจากฐานการอางอิงในระดับมาก  จากฐานการใหรางวัลและจากฐานการเปน
ผูเชี่ยวชาญในระดับปานกลางและจากฐานการบังคับหรือการลงโทษในระดับนอย 
 ทรงวุฒิ  แนนหนา  (2542, หนา 28)  ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดชลบุรี  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี   โดยรวมอยูในระดับมากและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตาม
ประสบการณการบริหารและแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน     
 สาลินี  ศรีสงา  (2542, หนา 36)  ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12  พบวา  อยูในระดับปานกลางและการใช
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อํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกันและสถานที่ตางกัน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 อากาศ  กองพิธี  (2542, หนา  48)  ไดศึกษาเรื่อง  การใชอํานาจในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม สามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด  ผลการวิจัยพบวา (1) อาจารย
ในโรงเรียนมีความเห็นวาผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจตาม กฎหมาย สวนผูบริหารโรงเรียน  มี
ความเห็นวาผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจการอางอิงในการบริหารโรงเรียน (2) ผูบริหารและอาจารยมี
ความเห็นตอการใชอํานาจการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโดยรวมและลักษณะงานไมแตกตางกัน  
ยกเวนงานบริหารทั่วไป  งานโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารอาคารสถานที่  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความเห็นตอการใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและลักษณะงานไมแตกตางกัน ยกเวน งานปกครอง
นักเรียน งานโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารอาคารสถานที่แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 วราภรณ  มิ่งไทยสงค  (2543, บทคัดยอ)  การใชอํานาจของผูบริหารกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
เขตการศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา  การใชอํานาจของผูบริหารและความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 12 โดยรวมอยูในระดับมาก การ
ใชอํานาจของผูบริหารโดยรวม ตามความคิดเห็นของขาราชการครูที่มี เพศตางกัน แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) เมื่อจําแนกตาม ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีประสบการณตางกัน 
และขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน พบวา การใชอํานาจของผูบริหาร ไม
แตกตางกันขาราชการครูที่มีเพศตางกัน ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) และขาราชการครูที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม
แตกตางกันการใชอํานาจของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.05) กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตามเพศ  ประสบการณในการปฏิบัติงาน
และขนาดโรงเรียน 
 อารีย  ชินสุวรรณ  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ
ในการบริหารของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสตรีมีการใชอํานาจโดย รวม
ในระดับมากและการใชอํานาจแตละดานสวนใหญในระดับมาก ยกเวนการใชอํานาจเชื่อมโยง ใน
ระดับปานกลาง  โดยมีการใชอํานาจอางอิงสูงกวาทุกอํานาจและมีการใชอํานาจเชื่อมโยงนอยกวา
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ทุกอํานาจ ผูบริหารสตรีในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีการใชอํานาจอางอิงและอํานาจขาวสารขอมูล
สูงที่สุด ผูบริหารสตรีในโรงเรียนขนาดใหญมีการใชอํานาจขาวสารขอมูลสูงที่สุด ผูบริหารสตรีใน
โรงเรียนขนาดกลางมีการใชอํานาจจากความเชี่ยวชาญสูงที่สุด สวนผูบริหารสตรีในโรงเรียนขนาด
เล็กมีการใชอํานาจอางอิงสูงที่สุด  ผลการวิจัยยังพบ อีกวาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาที่มีผูบริหารสตรีโดยรวมอยูในระดับมากและประสิทธิผลสวนใหญอยูใน
ระดับมาก  ยกเวนประสิทธิผลดานการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียนอยู
ในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิผลดานการเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนอยกวา
ทุกดานประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาที่มีผูบริหารสตรีทุกขนาดมี
ประสิทธิผลดานการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียนสูงที่สุดและมี
ประสิทธิผลดานภาวะผูนํา ของผูบริหารเปนลําดับที่สอง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็ก  ที่มีผูบริหารสตรีมีประสิทธิผลดานการเอาใจใสตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเปนลําดับสุดทายเหมือนกัน  ยกเวนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี
ประสิทธิผลดานการอุทิศเวลาใหกับงานในหนาที่เปนลําดับสุดทาย   แตมีประสิทธิผลดานการเอาใจ
ใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเปนลําดับที่หก  สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางการใช
อํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียน  พบวา  การใช อํานาจ
บังคับ  การใชอํานาจกฎหมาย  การใชอํานาจจากความเชี่ยวชาญ  การใชอํานาจการใหรางวัล  การใช
อํานาจอางอิงและการใชอํานาจขาวสารขอมูลกับผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนดานการ
กําหนดหนาที่รับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ
ระดับความสัมพันธมากกวาความสัมพันธดานอื่น ๆ อีกหกดาน สวนการใชอํานาจเช่ือมโยงของ
ผูบริหารสตรีจะมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทั้ง 7 ดานดวยระดับความสัมพันธนอย 
 ชุมพล ทองคํา  (2543, หนา 63)  ไดศึกษาการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารตามการ
รับรูของผูบริหารผูชวยผูบริหารและอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขต
การศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของผูบริหารระดับ    มาก
ที่สุด คือ อํานาจการใหคุณระดับมาก  คือ  อํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง และอํานาจอัน
ชอบธรรม ระดับนอย คืออํานาจการใหโทษ  การใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของอาจารย
ระดับมาก  คือ อํานาจการใหคุณ  อํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญ อํานาจอันชอบธรรม และอํานาจ
อางอิง ระดับนอยคือ อํานาจการใหโทษ เมื่อเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของ
ผูบริหารผูชวยผูบริหารและอาจารย พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก
ประเภทของอํานาจ 
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 อานันท  รองพล  (2543, หนา 59)  ไดศึกษาเรื่องการใชอํานาจทางการบริหารของ
หัวหนาสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  
ผลการวิจัยพบวา  ฐานอํานาจที่หัวหนาสถานศึกษาใชมากที่สุด  คือ  ฐานอํานาจตามกฎหมาย  โดย
หัวหนาสถานศึกษาใหเหตุผลวาเปนฐานอํานาจที่มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติไดตามอํานาจที่มีอยู
กับตําแหนงของผูบังคับบัญชา  ระเบียบกฎหมายที่เปนกรอบใหผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชา
ยึดถือปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของแตละคน  ทุกฝายเขาใจ สบายใจท่ีไดปฏิบัติตามกฎหมาย  เกิด
การยอมรับบังเกิดผลดีกับทุกฝายและถาหากไมยึดกฎระเบียบจะเปนผลเสียหายแกราชการได  สวน
ผูชวยหัวหนาสถานศึกษาและครูอาจารยใหเหตุผลประกอบวา  การใชจากฐานนี้มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน  เปนอํานาจที่มีอยูจริงตามตําแหนงหนาที่  มีความยุติธรรมเปนหลักการที่โปรงใสทุกคน
รับทราบโดยทั่วกัน  สามารถอางอิงได  ถือเปนหลักการและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 จวน  สุดใจรัก  (2544, หนา 24) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา พบวา การใชอํานาจของผูอํานวยการ
โรงเรยีนขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็กอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดาน เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจพึ่งพา อํานาจบารมี อํานาจตาม
กฎหมาย อํานาจการใหรางวัล อํานาจขาวสาร และอํานาจการบังคับ เมื่อเปรียบเทียบการใชอํานาจ
ของผูอํานวยการโรงเรียน จําแนกตามประสบการณการบริหารงานและจําแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูอํานวยการโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลางใชอํานาจมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
 ชนิดา  อินตะปญญา  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอเมืองเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา ผูชวยผูบริหารเห็นวาผูบริหารไดใช
ฐานอํานาจตามกฎหมายในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด  รองลงมาคือ  ฐานอํานาจในการให
รางวัลและฐานอํานาจในความเปนผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงเทากัน  ฐานอํานาจเชิงอางอิง  ฐานอํานาจในการมี
ขอมูลสารสนเทศและฐานอํานาจในการลงโทษตามลําดับ  สําหรับครูผูสอน  เห็นวา  ผูบริหารไดใช
ฐานอํานาจตามกฎหมายมากที่สุด รองลงมาคือ  ฐานอํานาจในความเปนผูเช่ียวชาญ  ฐานอํานาจใน
การใหรางวัล  ฐานอํานาจในการมีขอมูลสารสนเทศและฐานอํานาจเชิงอางอิงเทากันกับฐานอํานาจ
ในการลงโทษ  ตามลําดับ 
 อุทัย โนภาศ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิผลของการทํางานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
สุราษฎรธานี เขต 3  ผลการวิจัย พบวา การใชอํานาจทั้ง 5 ดานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ถึง มากที่สุดเปน
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สวนใหญ แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ผูบริหารใชอํานาจทั้ง 5 ดาน เรียงลําดับจากมากที่สุด
ไปตามลําดับ ไดแก ผูบริหารใชอํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจการอางอิง อํานาจตามกฎหมาย อํานาจ
การใหรางวัล อํานาจการบังคับ สวนการศึกษาประสิทธิผลของการทํางาน พบวาดานการปรับตัว 
และดานการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ อยูในระดับมากถึงปานกลางสวนประสิทธิผลดาน
การบูรณาการและการมีจิตมุงตอองคการ อยูในระดับมาก ถึง มากที่สุด 
 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 อดัมส  (Adams, 1975, p. 3428 - A)  ไดศึกษาเรื่องโครงสรางของการควบคุมองคการ
และฐานพลังอํานาจของแผนกวิชาของมหาวิทยาลัยและความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานและ
ผลงานทางวิชาชีพของอาจารย  พบวา  การควบคุมในระดับสูงของแผนกและระหวางบุคคลที่มา
จากคณบดี (Deans) คณะกรรมการบริหาร (Chairman) และอาจารย (Faculty) ซ่ึงโครงสรางของการ
ควบคุมแตกตางกันไปตามชนิดของงาน  ถาเปนการควบคุมเกี่ยวกับการสอนและการวิจัยหรือการ
วางวัตถุประสงคหรือโครงงานแผนกวิชาจะมีโครงสรางของการควบคุมแบบประชาธิปไตย ถาเปน
การควบคุมมหาวิทยาลัย  กิจกรรมการบริหารชุมชนดานการเงิน  การประเมินผลหรือเล่ือนขั้น  การ
ควบคุมจะมีโครงสรางแบบคณาธิปไตย (Polyarchically)  ทั้งคณบดีและคณะกรรมการบริหาร
ควบคุมบุคคลอื่น  โดยใชฐานพลังอํานาจความเชี่ยวชาญและพลังอํานาจตามกฎหมายมากที่สุด  ใช
อํานาจอางอิงปานกลาง  สวนพลังอํานาจการใหรางวัลและพลังอํานาจการควบคุมใชนอยที่สุด  
ความพอใจในงานที่ทํามีความสัมพันธกับการควบคุมและฐานพลังอํานาจ  โดยพลังอํานาจความ
เชี่ยวชาญและพลังอํานาจอางอิง  มีความสัมพันธทางบวกกับความพอใจ  และพลังอํานาจใหรางวัล
กับพลังอํานาจมีความสัมพันธกับความพอใจ 
 เนทเมเยอร  (Natemeyer, 1975, p. 3436 - A)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองการสืบสารเชิง
ประจักษถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับฐานพลังอํานาจของผูนํากับการกระทําและ
ความพอใจของผูใตบังคับบัญชา  พบวา  ผูนําที่ใชวิธีการใหเงินหรือส่ิงตอบแทนในการควบคุม  
ผูใตบังคับบัญชา จะมีความสัมพันธในทางลบกับความพอใจและผูบังคับบัญชา  สวนผูนําที่มีความ
เชี่ยวชาญใหคําแนะนําในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา จะมีความสัมพันธในทางบวกกับความพอใจ
ของผู ใตบังคับบัญชา  ผูนําที่ ใชพลังอํานาจความเปนผู เชี่ยวชาญและพลังอํานาจอางอิงมี
ความสัมพันธ  ในทางบวกกับความพอใจของผูใตบังคับบัญชา สวนพลังอํานาจใหรางวัล  พลัง
อํานาจการบังคับและพลังอํานาจตามกฎหมายของผูนํา  มีความสัมพันธในทางลบกับความพอใจ
ของผูใตบังคับบัญชา 
 ริงโรส  (Ringrose, 1977, p. 59 - A)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการรับรู
ของครูกับฐานอํานาจครูใหญ  ระบบการบริหารในโรงเรียน  และบุคลิกลักษณะของครูใหญ  พบวา  
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เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชฐานนิยม  (Mode)  แลวฐานพลังอํานาจครูใหญที่ครูยอมรับ คือ พลัง
อํานาจความเชี่ยวชาญและพลังอํานาจตามกฎหมาย  และถาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  ฐาน
พลังอํานาจที่ครูใหญใชมากที่สุด  คือ  ฐานพลังอํานาจความเชี่ยวชาญ  และพลังอํานาจการบังคับ 
ตามลําดับ  รองลงมาคือ  พลังอํานาจตามกฎหมาย  พลังอํานาจอางอิง  และพลังอํานาจการใหรางวัล 
 ชาพลิน  (Sharplin, 1978, p. 7436 - A) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของฐานพลังอํานาจ  พบวา  ฐานพลังอํานาจที่ทําใหพนักงานเชื่อฟง / หรือปฏิบัติตาม
มากที่สุด  คือพลังอํานาจความเชี่ยวชาญ  รองลงมาคือ  พลังอํานาจตามกฎหมาย  พลังอํานาจตาม
กฎหมาย  พลังอํานาจอางอิง  พลังอํานาจใหรางวัล  และพลังอํานาจการบังคับ  ตามลําดับ 
 เชตตี้  (Shetty, 1978, p. 251)  ไดศึกษาการใชอํานาจตามหลักการแบงของ  เฟร็นช  
และเรเวน  ไดผลสรุป  คือ  ประเภทอํานาจที่มีการใชและปฏิบัติตามกันมาเรียงลําดับจากมากที่สุด
ไปหานอยที่สุด ไดแก  อํานาจความเชี่ยวชาญ  อํานาจโดยตําแหนงหรืออํานาจอันชอบธรรม  อํานาจ
อางอิง  อํานาจการใหคุณและอํานาจการใหโทษ ในสวนของการใชอํานาจของผูบริหาร  มีขอสรุป
ดังนี้ 
 1.  ผูบริหารเผด็จการมักจะเนนการใชอํานาจอันชอบธรรมหรืออํานาจโดยตําแหนง
เพื่อใหบรรลุพฤติกรรมการบริหารมากกวาจะพึ่งพิงอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิงที่ตน     
มีอยู 
 2.  ผูใตบังคับบัญชาที่กลัวการลงโทษและมุงหวังรางวัลมักจะพึงพอใจกับการใช
อํานาจโดยตําแหนงและอํานาจการใหคุณของผูบริหาร 
 3.  ในองคการที่มีการกระจายอํานาจในรูปคณะกรรมการ  ผูบริหารโครงการซึ่งไม
มีอํานาจโดยตําแหนงจะพึ่งพิงบุคลิกลักษณะ  การสรางบารมีความสามารถในการจูงใจและการ
ปรึกษาหารือเพื่อใหรวมงานปฏิบัติภาระหนาที่ใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
 สตาโชวิช  (Stachowich, 1982, p. 33)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของครู
การศึกษาพิเศษกับอํานาจของอาจารยใหญโรงเรียนประถมศึกษาและผูประสานงานการศึกษาก็มี
ผลกระทบตองการบริหารโรงเรียนเชนเดียวกัน  อาจารยใหญและผูประสานงานการศึกษาใชอํานาจ
ความเชี่ยวชาญมากกวาอํานาจตามกฎหมาย 
 คอพส  (Copes, 1982, p. 421)  ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูของครูถึง
มูลฐานอํานาจของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษากับระบบบริหารในโรงเรียน พบวา  มูลฐานอํานาจ
ความเปนผูเชี่ยวชาญกับมูลฐานอํานาจอันชอบธรรมเปนมูลฐานอํานาจที่ใชกันมากของครูใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเมือง  ครูใหญใชมูลฐานอํานาจอันชอบธรรม  ทําใหระเบียบบริหารของ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 50 

โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด  แตในโรงเรียนมัธยมศึกษาชานเมืองมูลฐานอํานาจความเปน
ผูเชี่ยวชาญทําใหระบบบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 คเชนสกี้ ( Kshensky, 1990 , p .185 – A )  เชื่อวา การใชอํานาจในทางที่ดีจะชวยทําให
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนําที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ นอกจากนี้ การใชอํานาจที่ดีย่ิงจะชวย
สรางประสิทธิภาพใหแกโรงเรียนอีกดวย เขาจึงทําการวิจัยโดยเลือกศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางของนิวยอรค จํานวน 34  โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูใหญ 34 คน ผูชวยครูใหญ 113 
คน และครู375 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของกลุมตัวอยาง 
แบบประเมินพฤติกรรมของผูอํานวยการโรงเรียน ในเรื่องการใชพฤติกรรมบังคับ การใชอํานาจ
หนาที่และการใชอิทธิพลอ่ืน ๆ แบบสํารวจความตองการพื้นฐานของโรงเรียน ในเรื่องวัตถุประสงค
และเปาหมายของโรงเรียน ภาวะผูนํา บรรยากาศในโรงเรียน การสื่อสารระหวางครู การสื่อสารกับ
ผูอํานวยการโรงเรียน และการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูอํานวยการ
โรงเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนใช
ทั้งอํานาจหนาที่และอิทธิพลในการบริหารโรงเรียน ครูใหญที่เปนผูนําอยางชาญฉลาดและเหมาะสม
กับสถานการณเสมอ 
 วิราวัน (Wirawan, 1992 , pp . 3797 – 3798) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธของการใช
อํานาจกับการแกปญหาความขัดแยงการบริหารงานในโรงเรียนของอินโดนีเซีย โดยไดทําการศึกษา
ทั้งในโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในอินโดนีเซีย จํานวน 200 คน ผลวิจัยพบวาการใชอํานาจของ
ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวนมาก ใชอํานาจการรักษาวินัย อํานาจจากขอมูลขาวสาร อํานาจความ
เชี่ยวชาญ อํานาจความนบัถือ และอํานาจการใหรางวัล ตามลําดับ 
 

2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สรุปไดวาการใชอํานาจของผูบริหารยังคงมีปญหาซึ่ง
ผูวิจัยมีความสนใจในการวิจัย  โดยใชกรอบความคิดของ เฟร็นซ  และเรเวน  (French & Raven, 
1959, pp. 259 - 270)  และเรเวนกับกรุกลานสกี  (Raven  &  Kruglanski, 1975)  และของเฮอรเซย  
และแบลนชารด (Hersey & Blanchard, 1982, p. 235)  ซ่ึงนํามารวมกันสรุปเปนอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษาได  7  ดาน  ดังนี้ 
 2.7.1  อํานาจจากการใหรางวัล (Reward Power) เปนอํานาจที่จะใหส่ิงที่มีคาใด ๆ หรือสิ่งที่  
ดี ๆ ใหกับคนที่ทําตามอํานาจนั้นและรวมถึงการไมใหรางวัลดวย  เชน คนที่ทําตามคําสั่งไดผล
งานในระดับหนึ่งจะไดรับรางวัล   แตถาผลงานไดต่ํากวาระดับมาตรฐานก็ไมไดรางวัลนั้น รางวัล
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ตอบแทนที่ให  ไดแก  เงินเดือน โบนัส การเลื่อนตําแหนง  คําชมเชย  การยอมรับ  การมอบหมาย
งานและผลประโยชนตอบแทนอยางอื่น โดยทั่วไปยิ่งจํานวนของรางวัลที่ผูบริหารจะใหมีมากเทาไร
และความสําคัญของรางวัลที่มีตอผูใตบังคับบัญชามีมากเทาไรอํานาจของผูบริหารก็มีมากยิ่งขึ้น
เทาน้ัน  หากผูใตบังคับบัญชาทํางานเพราะเห็นแกรางวัลตอบแทนที่ใหอยางเปนทางการจาก
ผูบังคับบัญชาเปนสิ่งมีคุณคา  ผูบังคับบัญชาก็เปนเพียงผูบริหารไมใชผูนํา แตถาผูใตบังคับบัญชา
ทํางานเพราะตองการรับคําชมเชย  การยอมรับ  การใหเกียรติเปนการสวนตัวจากผูบังคับบัญชา 
ผูบริหารคนนั้นก็เปนผูนําดวย 
 2.7.2  อํานาจจากการบังคับ (Coercieve Power) เปนอํานาจบังคับใหคนยอมรับหรือยอมทํา
ตามดวยการขูจะลงโทษทางรางกาย ทางอารมณและทางจิตวิทยา โดยทั่วไปจะใชการลงโทษทาง
รางกายเปนสวนใหญ  โดยเริ่มตั้งแตระดับนอยที่สุดไปจนถึงระดับมากที่สุด เชน การตําหนิดวย
วาจา การตําหนิเปนลายลักษณอักษร การลงโทษทางวินัย การปรับการลดตําแหนง และการใหออก
จากงาน มีผูบริหารบางคนใชการลงโทษดวยคําพูดที่รุนแรง การดูถูกและการบังคับจิตใจเปนอํานาจ
เพื่อทําใหผูปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงแนนอนวาเปนเรื่องไมถูกตองและไมเหมาะสมกับ
พฤติกรรมทางการบริหาร ยิ่งการใชการลงโทษมากขึ้นเทาไร  อํานาจการบังคับยิ่งมีความสําคัญตอ
ผูปฏิบัติงานมากขึ้นเทานั้นและยิ่งผูบริหารใชอํานาจการบังคับมากขึ้นเทาไรการไมยอมรับในอํานาจ
และความรูสึกเปนศัตรูของผูปฏิบัติงานก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น    ผูบริหารที่ใชอํานาจการบังคับมาก
แสดงใหเห็นวาผูนั้นมีความเปนผูนํานอย 
 2.7.3  อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) เปนอํานาจที่ใหใชไดตามโครงสรางของ
องคการ คนที่ดํารงตําแหนงตามโครงสรางองคการจะใชอํานาจและถูกใชอํานาจนั้น ผูบริหารที่อยู
ในตําแหนงใชอํานาจนั้นตอบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงเปนอํานาจสั่งการอยางเปนทางการ 
(formal authority) ผูใตบังคับบัญชาตองเชื่อฟงอํานาจนั้นเพราะผูส่ังเปนผูบังคับบัญชา หากไมเชื่อ
ฟงอํานาจนั้นผูบังคับบัญชาสามารถตําหนิได  จึงกลาวไดวาผูบริหารทุกคนมีอํานาจที่ถูกตองตาม
กฎหมายตอผูใตบังคับบัญชา  การมีเพียงอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายไมไดทําใหเปนผูนําไดเลย 
คนที่ยอมเชื่อฟงอํานาจนี้เพราะเปนอํานาจตามสายการบังคับบัญชาที่อยูภายใตกฎขอบังคับและ
นโยบายขององคการ หากผูบริหารที่ใชอํานาจนี้ไมเปนไปตามขอบังคับและนโยบายที่กําหนด 
ผูใตบังคับบัญชาก็ปฏิเสธไดหรือทําแบบซังกะตาย  ผูจัดการที่ใชอํานาจไมถูกตองเปนเพียงผูบริหาร
ไมใชผูนํา 
 2.7.4  อํานาจอางอิง (Referent Power) เปนอํานาจที่คนอื่นอยากจะทําตามหรือเลียนแบบ 
อํานาจอางอิงเกิดจากความดึงดูดใจระหวางบุคคล (interpersonal attractiveness) วิวัฒนาการมาจาก
การมีความสัมพันธสวนตัวที่ดีกับคนอื่นจึงทําใหบุคคลอื่นชื่นชมและยอมรับนับถือ อํานาจอางอิงเปน
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นามธรรมที่มีพื้นฐานมาจากการอยากเลียนแบบ อยากทําตัวใหเหมือนเพราะผูตามชอบบุคลิกภาพ 
ทัศนคติหรือความเปนมาของคนนั้นในทางใดทางหนึ่ง  โดยผูตามจะมีพฤติกรรมในการแตงตัว การ
ใชเครื่องประดับอยางเดียวกัน การมาทํางานในเวลาเดียวกันและการยึดถือปรัชญาและแนวคิด
ทางการบริหารแบบเดียวกัน   
 2.7.5  อํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) เปนอํานาจที่มีอิทธิพลตอคนอ่ืน เพราะวา
บุคคลนั้นมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางลึกซ้ึง ความเชี่ยวชาญนั้นเกิดจากการมีความรู มี
ขอมูลและมีวิธีการใชความรูและขอมูลนั้นที่คนอื่นไมมีหรือทําไมได ยิ่งความรูและขอมูลมี
ความสําคัญมากขึ้นเทาไรแลว  ยิ่งมีคนจํานวนนอยเทาไร มีความรูและขอมูลที่อํานาจที่เกิดจากความ
เชี่ยวชาญก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น โดยทั่วไปคนที่จะเปนทั้งผูบริหารและผูนําจะตองยิ่งมีความเชี่ยวชาญ
มากขึ้นตามไปดวย 
 2.7.6  อํานาจขาวสาร (Information  Power)  เปนอํานาจที่เกิดจากผูบริหารที่มีความรอบรู
ขาวสารหรือขอมูลที่เปนประโยชน  มีคุณคาแกผูใตบังคับบัญชา  อันเปนผลทําใหผูใตบังคับบัญชา
ยอมปฏิบัติตาม  นอกจากนี้ยังมีความรอบรูทันตอเหตุการณ  ตลอดจนสามารถควบคุมขาวสารนั้น
และตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
 2.7.7  อํานาจพึ่งพา  (Connection  Power)  เปนอํานาจที่ผูบริหารมีอิทธิพล  มีชื่อเสียงและเปน
ผูกวางขวาง  มีความสามารถเกี่ยวของกับผูที่มีอํานาจ  มีอิทธิพล  ที่เปนบุคคลสําคัญและผูบริหาร
ระดับสูงทั้งภายในและภายนอกองคการ 
 


