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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                  ในสภาวะปจจุบันโลกอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการแขงขันกันอยางสูง ซ่ึงนับวัน
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก  
จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงนี้ 
อันจะเห็นไดชัดจากปญหาและสภาพของวิกฤติการณ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบัน
จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวาในสภาวะแบบนี้ สังคมไทยจะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตนเองอยางไร เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง ยั่งยืน มีสันติสุขและสามารถเอาชนะวิกฤติการณ
ทางดานตางๆ ที่เรากําลังเผชิญอยูได (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, 2550,
หนา 2) ประเทศไทยจึงมีความพยายามที่จะแกปญหาของชาติดวยการยกระดับคุณภาพของการศึกษา
ใหกับประชาชน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกําหนดใหจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ไดอยางมีความสุข (นิตยา  แสนใจกลา, 2548, หนา 76) 
               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึง การบริหารสถานศึกษา
ท่ีจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยน
แนวความคิดในการบริหารจัดการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู โดยสนับสนุนและมีสวนรวมกับผูเรียนและ
ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนแผนที่ตองจัดทําขึ้น
จากการระดมพลังสมองของผูเกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง 
และชุมชน มีการนําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา บริหารจัดการ
ใหเอื้ออํานวยความสะดวกใหครูผูสอนมีเสรีในการคิดพัฒนารูปแบบการเรียนรู ทําวิจัยในชั้นเรียน 
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แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนครู การทํางานเปนทีมผลึกกําลังระหวางกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรูใหไดตามมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ
เอื้อตอการเรียนรู สามารถใชแหลงเรียนรูตางๆ เปนหองเรียน และจัดใหมีระบบนิเทศภายใน 
ชวยเหลือครูในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 67) 
             สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลควรเปนสถานศึกษาที่มี สังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอม
ที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู มีความพรอมในดานทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และ
ทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ทั้งดานการบริหาร ดานการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียน
มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กําหนดและไดรับการพัฒนาครบทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข  
เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสนองตอความตองการของผูเรียนและสอดคลองความตองการของชุมชน 
เปนที่ช่ืนชมของชุมชน รวมทั้งเปนสถานศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางในการใหความชวยเหลือชุมชน
และสถานศึกษาอื่นในชุมชนได ถาหากผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยตรง
คือ ผูบริหาร ครูผูสอน คณะกรรมการนักเรียน ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความมุงมั่นที่จะเสริมสรางสถานศึกษาของตนเองใหมีประสิทธิผลก็ควรใหความสนใจ
ที่จะทําความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลใหดีเพราะคําวา “ความมีประสิทธิผล” 
จะเปนคําที่ชี้ใหเห็นถึงทิศทางของการพัฒนาที่ถูกตอง ถูกทิศทาง การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปนสิ่งที่สังคมคาดหวังและสถานศึกษาจะตองทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมีคุณภาพตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่วาดวยขอบังคับที่กําหนดใหสถานศึกษาตองมีการตรวจสอบ
คุณภาพการดําเนินการของตนเองและพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผล
ภายนอก ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความพยายามในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการบริหารงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเปาหมาย
ที่สถานศึกษากําหนดไว (อํารุง จันทวานิช, 2547; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549, หนา 45)   
     ในฐานะที่สถานศึกษาเปนหนวยงานที่มีหนาที่จัดการศึกษาใหกับประชากร การจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพเปนส่ิงที่สังคมคาดหวังและสถานศึกษาจะตองทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมีคุณภาพ
เทาที่จะทําได ในอดีตที่ผานมาแมกระแสสังคมจะเรียกรองการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมุงหวัง
จะใหมีการตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษา แตกระแสดังกลาวก็มไิดตอบรับอยางจริงจัง 
จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกเกิดขึ้น
ดวยขอบังคับที่กําหนดใหสถานศึกษาตองมีการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินการของตนเอง และ
พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผลภายนอก จึงเปนผลพวงใหเกิดการผลักดัน
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ใหสถานศึกษาตองกําหนดคุณภาพการศึกษาของตนเองอยางหลีกเลี่ยงไมไดทั้งนี้ระบบดังกลาว
ตองนําไปสูผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (สุวิมล วองวานิช, 
2543, หนา 3) และในการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษานั้น ผูบริหารสถานศึกษา
ตองมีอํานาจเหนือบุคคลอื่นในสถานศกึษาและมีวุฒิภาวะในการใชอํานาจที่มีใหเกิดประสิทธิผลตอ
งานโดยตรง ผูบริหารการศึกษาจะปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการหรือไมจะตองคํานึงถึง
การตอบสนองตอการใชอํานาจหนาที่ของตนจากผูใตบังคับบัญชาผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลัก
ของสถานศึกษาและเปนผูนําวิชาชีพที่จะตองมีสมรรถนะความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดทั้งจรรยาบรรณวชิาชีพที่ดี จึงจะนําไปสูการจัดการและการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 8) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงบทบาทของตน
ใหเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีความมุงมั่นและรวมมือ
กนัปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยยึดวัตถุประสงคขององคการเปนหลัก ถาผูบริหารสถานศึกษา                 
แสดงบทบาทหนาที่ของตนไดเหมาะสมถูกตองจะทําใหองคกรประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
และผูใตบังคับบัญชามีความสุขดวย จึงจะสงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิผล (พนัส หันนาคินทร, 
2544, หนา 2) 
      จากผลการประชุมของคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ยังไมไดคุณภาพ โดยเฉพาะสาเหตุสวนใหญเกิดจากการที่ผูเรียนไมไดรับการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องมาจากผลของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เชน ผูบริหารสถานศึกษา ไมสงเสริมงานวิชาการ ไมใหความสําคัญ
กับการปฏิรูปการเรียนการสอน ผูบริหารขาดวิสัยทัศน ขาดภาวะผูนํา และที่สําคัญผูบริหารสถานศึกษา
ใชอํานาจในการบริหารงานไมเหมาะสม จึงสงผลใหประสิทธิผลของสถานศึกษาขาดคุณภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 34) 
               ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควรรูจักเลือกใชอํานาจใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษามีหลากหลายรูปแบบ และ
อํานาจแตละรูปแบบจะสงผลตอการทํางานแตกตางกัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเลือกใชรูปแบบ
อํานาจใหเหมาะสมกับงาน เวลา สถานการณและกลุมคน เชน อํานาจบังคับอาจใชกับสถานการณคับขัน
ที่ตองการความรวดเร็วหรือใชกับงานที่ตองยึดกับกฎระเบียบหรือกลุมผูตามวุฒิภาวะต่ํา อํานาจ
การใหรางวัลก็อาจใชเพื่อการกระตุนใหสมาชิกตั้งใจทํางาน เปนตน อํานาจจากทุกรูปแบบมีประโยชน
ตอผูบริหารและผูนําทางการศึกษา เพียงแตตองรูจักเลือกใชหรือใชผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม 
ก็จะทําใหความเปนผูนําของเขายังดํารงอยูตอไป นอกจากนั้นผูนําจะตองมีการตรวจสอบและ
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ประเมินอํานาจของตนเองอยูเสมอ เพื่อใหการทํางานในฐานะเปนผูนําประสบผลสําเร็จตลอดไป  
(อาคม  วัดไธสง, 2547, หนา 12)  
                จากความเปนมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของ
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผูบริหารสถานศึกษามีการใชอํานาจอยูในระดับมากนอยเพียงใด และประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยูในระดับมากนอยเพียงใด เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุง พัฒนา การใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสม อันจะสงผลทําใหการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จในดานการจัดการศึกษา ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพและสถานศึกษามีประสิทธิผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
             1.2.1  เพื่อศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
              1.2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
              1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
              1.3.1  ทราบขอมูลการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
              1.3.2  เปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการใชอํานาจในการบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
              1.3.3  เปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษานําไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา        
ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
          1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
              การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2             
โดยมีขอบเขตการวิจัย  ดังนี้  
                1)  ดานการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ แบลนชารด  และ 
จอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ไดจําแนกการใชอํานาจของผูบริหารออกเปน 
7 ดาน ไดแก ดานอํานาจจากการใหรางวัล ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ ดานอํานาจตามกฎหมาย 
ดานอํานาจจากการอางถึง ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง และ
ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 

                    2) ดานประสทิธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ มอทท (Mott, 1972, p. 373; 
citing Hoy & Miskel, 2001, p. 305)ไดจําแนกประสิทธิผลออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี
ทัศนคติทางบวกดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาและดานความสามารถ
ในการแกปญหาภายในสถานศึกษา      
          1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                  1) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 จํานวน 123 โรงเรียน รวมประชากรทั้งหมด จํานวน              
135 คน  
     2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดมาโดยการสุมตัวอยางจากตารางกําหนดกลุมตัวอยาง
ของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1993, pp. 607-610; อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 
2543, หนา 303) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 100 คน 
        1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
                   1) ตัวแปรตน คือ การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  จํานวน 7 ดาน  
                               (1) ดานอาํนาจจากการใหรางวัล  
                               (2) ดานอาํนาจจากการบังคับขูเข็ญ 
                               (3) ดานอาํนาจตามกฎหมาย  



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

6 
 

                       (4) ดานอํานาจจากการอางถึง 
                       (5) ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ  
                       (6) ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง  
                       (7) ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 
                  2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 จํานวน 4 ดาน ไดแก  
                       (1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
                       (2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรยีนใหมีทัศนคตทิางบวก 
                       (3) ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  
                       (4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 
 

1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
           
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดของ แบลนชารด และจอหนสัน (Blandchard 
& Johnson, 2001, p. 274) ไดจําแนกการใชอํานาจของผูบริหารออกเปน 7 ดาน ไดแก ดานอํานาจ              
จากการใหรางวัล ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ ดานอํานาจตามกฎหมาย ดานอํานาจจากการอางถึง  
ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง และดานอํานาจจากการไดรับหรือ
การเปนเจาของขอมูล  
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยไดยึดตามกรอบแนวความคิดของ มอทท (Mott, 1972,              
p. 373; citing  Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ไดจําแนกประสิทธิผลออกเปน 4 ดาน ไดแก           
ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ
ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา  
            ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคดิของการวิจยัในครั้งนี้ ดังภาพ 1 
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              ตัวแปรตน                                                                                ตัวแปรตาม                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั  
 

1.6  สมมุติฐานของการวิจัย 
 
            การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
             1.7.1  อํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นหรือกลุมคน
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติ  คานิยม ไปตามที่ผูมีอํานาจตองการและเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของงาน 
             1.7.2  การใชอํานาจ หมายถึง ความสามารถในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยอาศัยการใชอํานาจ จํานวน 7 ดาน คือ 
ดานอํานาจจากการใหรางวัล ดานอํานาจตามกฎหมาย ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ ดานอํานาจ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา              
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  

1. ดานความสามารถในการผลิตนักเรียน 
    ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2. ดานความสามารถในการพัฒนา 
    นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
3. ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
    และพัฒนาสถานศึกษา 
4. ดานความสามารถในการแกปญหา 
    ภายในสถานศึกษา  

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

1. ดานอํานาจจากการใหรางวัล                 
2. ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ           
3. ดานอํานาจตามกฎหมาย  
4. ดานอํานาจจากการอางถึง  
5. ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ     
6. ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง  
7. ดานอํานาจจากการไดรับหรือ 
    การเปนเจาของขอมูล 
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จากการอางถึง ดานอํานาจความเชี่ยวชาญ ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง และดานอํานาจจากการไดรับ
หรือการเปนเจาของขอมูล 
                      1) อํานาจจากการใหรางวัล หมายถึง ความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูใสถานศึกษายอมรับอํานาจ
เนื่องจากตองการไดรับรางวัล ผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผูที่มีอํานาจนั้น ในการเพิ่ม
เงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การมอบหมายงานใหทํา การมอบความรับผิดชอบ การยอมรับ
หรือการการยกยองใหเกียรติ 
                       2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ หมายถึง ความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับ
ปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองถูกลงโทษโดยผูมีอํานาจ เชน การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ 
การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การปลดออก การไลออก หรือการสั่งยาย 
                       3) อํานาจตามกฎหมาย หมายถึง ความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา ยอมรับ
และปฏบิัติตาม เนื่องจากยอมรับวาผูใชอํานาจมีความชอบธรรม ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
กฎเกณฑระเบียบที่วางไวรวมกัน ใชอํานาจตามสิทธิและหนาที่ภายในขอบเขตที่มี มอบหมายงาน
เปนลายลักษณอักษรใหครูปฏิบัติตามโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
   4) อํานาจจากการอางถึง หมายถึง ความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา
ใหการยอมรับ ตอใครก็ตาม ใหความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะทําตามหรือเลียนแบบ ชื่นชมในคุณงาม            
ความดี และความมีบารมี เปนที่ยกยองไดรับการยอมรับจากสังคมทั่วไปดวยการอางถึงบุคคลนั้น
เพื่อใหบุคคลอื่นเกิดความเชื่อถือหรือยอมรับในสิ่งที่ตนกระทํา 
  5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ความสามารถในการจัดการและ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา  
ใหการยอมรับตอใครก็ตามที่ตนใหความเชื่อถือวาผูนั้นมีความรู มีความสามารถ มีประสบการณ  
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดถูกตอง  
มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการสาขาเฉพาะนั้นๆ 
  6) อํานาจจากการเชื่อมโยง หมายถึง ความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา
ใหการยอมรับวาเปนอํานาจที่สําคัญสําหรับผูบริหาร เชน มีความเกี่ยวดองเปนญาติกัน เปนเพื่อนสนิท
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หรือผูใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีชื่อเสียงและเปนผูกวางขวาง มีความเกี่ยวของกับผูที่มี
อํานาจ ที่เปนบุคคลสําคัญและเปนผูบริหารระดับสูง 
                          7) อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
โดยผูบริหารสถานศึกษา มีความรอบรูขาวสารหรือขอมูลที่เปนประโยชนใหขอมูลที่มีคุณคา
แกผูใตบังคับบัญชา อันเปนผลทําใหผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีความรอบรู 
ทันตอเหตุการณ สามารถควบคุมขาวสารนั้นๆ และตัดสินใจไดอยางถูกตอง รวบรวมขอมูลตางๆ 
ที่เปนประโยชนตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา สามารถโนมนาวครูในสถานศึกษาใหปฏิบัติงาน
ในระดับที่สูงขึ้น 
              1.7.3  ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงาน
จนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวโดยอาศัยความรูความสามารถ และประสบการณของ
ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                      1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง  
ความสําเร็จของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว             
โดยผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรูและทักษะ           
ในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค รูจักพัฒนาและแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  มีสุนทรียภาพของชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค นักเรียนมีทักษะ 
ที่จําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีความสามารถทางดานวิชาการ นักเรียนไดรับ
รางวัลจากการแขงขันทักษะทางวิชาการ การเปนตัวแทนของสถานศึกษาไปแขงขัน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด  และเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนอยูในระดับดี 
  2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมทีัศนคติทางบวก หมายถึง ความสําเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว โดยผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหนักเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี รูจักพัฒนาตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอการศึกษา                       
   3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว โดยผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานดานวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณและบริหารทั่วไปใหเปนระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรไดอยาง ลงตัว เหมาะสม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหเปนองคกรที่ทันสมัย มีคุณภาพ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทันกับเหตุการณหรือสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

10 
 

                        4) ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จของ
สถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว โดยผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริมและสนับสนุน หาทางปองกันแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานการพัฒนาและการใชหลักสูตร 
ดานการสนับสนุนการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ดานการนิเทศภายในสถานศกึษา 
ดานการปกครองนักเรียน ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และงานรับผิดชอบอื่นๆ 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
                1.7.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หมายถึง หนวยงานที่ดูแลสถานศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชนในระดับประถมศึกษา 
                1.7.5  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 จํานวน 123 โรงเรียน ปการศึกษา  2553 
                1.7.6  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน หรือผูที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาการตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2553 
                1.7.7  ครู หมายถึง ขาราชการครูที่ทําหนาที่การสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 


