
สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี ้
        2.1  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
        2.2  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิตบิุคคล 
                 2.2.1  ความเปนมาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  
                 2.2.2  ความหมายของนิติบคุคล     
                 2.2.3  วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
                 2.2.4  สิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
                 2.2.5  อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ใหปฏิบัติราชการแทน 
                 2.2.6  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
                 2.2.7  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 
                 2.2.8  บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
       2.3  หลักการ  แนวคดิ  ทฤษฎี  เกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา    
                  2.3.1  ความหมายของอํานาจ 
                  2.3.2  แนวคดิ  ทฤษฎี  เกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
                  2.3.3  บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
       2.4  หลักการ แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
                  2.4.1  ความหมายของประสิทธิผล 
                  2.4.2  แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
                  2.4.3  ความสําคัญของประสิทธิผล 
       2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  
                  2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
                  2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
       2.6  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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2.1  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประกอบดวยโรงเรียนตางๆ             
ที่ตั้งอยูในเขตอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และอําเภอเกาะจันทร จํานวน 
123 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่เปดสอนในระดับ กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยมีที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 อยูที่ ถนนชลบุรี – ปรกฟา อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ระยะทางอยูหางจากจังหวัด
ชลบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือติดกับอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทิศตะวันตกติดกับอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใตติดกับอําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม และที่ราบ เหมาะแกการเพาะปลูก ทํานา 
ทําไร และทําสวนผลไม โดยเฉพาะในเขตอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง สวนในเขตอําเภอบอทอง
และอําเภอเกาะจันทร มีลักษณะเปนพื้นที่ราบคอนขางสูงและมีเนินเขาเตี้ยๆ มีปาไมบางเล็กนอย 
ลักษณะภูมิอากาศ ตั้งอยูในเขตรอนชื้น มีฝนตกตามฤดูกาล ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทํานา ทําไร
มันสําปะหลัง ไรออย และเลี้ยงสัตว ในบางแหงพื้นดินอุดมสมบูรณ ทําสวนผักและสวนผลไมแบบ
พอยังชีพ ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหประชาชนในเขตพื้นที่ละทิ้ง
อาชีพดั้งเดิมไปประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่สวนใหญวางเปลา
ขาดการดูแลรักษา 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใต         
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
และการบริหารการศึกษา ในเขตอําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และอําเภอ             
เกาะจันทร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2551, หนา 1) มีอํานาจหนาที่
ดังนี้                      
                       1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาและความตองการ
ของทองถ่ิน 
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                       2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
                       3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
                       4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                       5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                       6) ประสานงานระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                        7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                        8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสถานศึกษาของเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
                        9) ดําเนินการประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
                       10) ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 
                       11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
                       12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใด โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
                 สํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดแบงองคการและ
สวนราชการออกเปน 6 กลุม ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2553, 
หนา 9-12) 

1)  กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล  
2)  กลุมนโยบายและแผน   
3)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
4)  กลุมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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5)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
6)  หนวยตรวจสอบภายใน   

              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีแนวคิดและวัตถุประสงค
ในการแบงกลุมงานดังนี้   
               กลุมอํานวยการ 
                      การอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคการ การประสานงาน และใหบริการ สนับสนุน สงเสริมให
กลุมภารกิจและงานตางๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงาน              
ตามบทบาทภารกิจ อํานาจหนาที่ไดอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐาน              
ของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูลขาวสาร เอกสาร สื่อ 
ส่ืออุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา
บริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
               วัตถุประสงค 
                        1) เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
                         2) เพื่อใหการบริหารงบประมาณและทรัพยสินของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวย
ความถูกตอง โปรงใส ประหยัดและคุมคา 
                         3) เพื่อใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา    
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถนศึกษาในสังกัดตอสาธารณชน กอใหเกิดความรู ความเขาใจ                    
การดําเนินงาน เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
               กลุมบริหารงานบุคคล 
                       การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 
ระบบ คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระ
ในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ 
มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียนตอไป 
 
 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

15 
 

   วัตถุประสงค 
                       1)  เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตาม          
หลักธรรมาภิบาล สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
                       2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
                        3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศกัยภาพ โดยยึดมั่น
ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณอยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
                        4)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
             กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
                     งานสงเสริมการจัดการศึกษาเปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษา              
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
โดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู
การศึกษาตลอดชีพ นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใชประกอบการเรียนการสอน สงเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
ที่จะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ  ดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน 
รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน 
       วัตถุประสงค 
                          1) เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
ใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตภายใตความรวมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
องคการปกครองสวนทองถ่ินทุกรปูแบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                          2) เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูรับบริการทางการศึกษาใหสมบูรณ 
โดยสงเสริมใหสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมเพื่อสงเสริมใหมีจริยธรรม คุณธรรม 
วินัย โดยเนนกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ–ยุวกาชาด และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
                          3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูรับบริการดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

16 
 

                      4) เพื่อสงเสริมกิจการพิเศษที่เปนการสรางความมั่นคงและประสานเครือขายทุกระดับ
ไปสูการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลุมนิเทศ ติดตามละประเมินผลการจัดการศึกษา 
                       กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน 
สงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการศึกษา 
          วัตถุประสงค 
                   1) เพื่อใหมีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
                   2) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
                      3) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
                       4) เพื่อสงเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
                   5) เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา                   
   6) เพื่อสงเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 
                   กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
                       กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเปนหนวยงานที่สรางความเขมแข็ง
การบริหารดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารทั่วไป ใหแกสถานศึกษา
และหนวยงานการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
อันจะนําไปสูคุณภาพการศึกษา บุคลากรในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ประกอบไปดวย
ผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการเปนพิเศษ มีหนาที่ชวยใหการบริหารจัดการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินไปอยาง มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ
บริหารที่ใชกระบวนการ ประสาน สงเสริมสนับสนุน เพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีกระบวนการ
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลทางการบริหารจัดการและมุงเนนการศึกษา วิเคราะห 
วิจัย แสวงหาและจัดทํานวัตกรรม รูปแบบ มาตรฐาน เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
                 วัตถุประสงค 
                        1) เพื่อชวยเหลือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
                        2) เพื่อประสาน สงเสริม สนับสนุนใหสถานศกึษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการ
ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหาร 
งานทั่วไป โดยยึดการบริหารที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน (SBM) 
 หนวยตรวจสอบภายใน 
                        หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนเครื่องมือของ
ผูบริหารในการสงสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย มีการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบที่ดีสามารถที่จะทําใหการใชทรัพยสินทางราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัดและโปรงใส 
          วัตถุประสงค 
   1) เพื่อใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล                         
   2) เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารมิใหเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมาย 
   3) เพื่อใหมีการใชทรัพยสินภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา                            
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัด โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
                   4) เพื่อสรางความมั่นใจแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการใช
ทรัพยสินใหเปนไปตามวัตถุประสงค สามารถแกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสมทั้งระบบ               
การใชทรัพยสิน ระบบตรวจสอบ และระบบขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือได 
 

2.2  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  
      
    2.2.1  ความเปนมาของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล  
                 การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย                
ที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง
และมีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจใหทุกฝายมีสวนรวมเพื่อใหเปนไปตาม
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หลักการของพระราชบัญญัติของการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซ่ึงใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และ
มีความหลากหลายทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา ดังปรากฏ
ในบทบัญญัติมาตรา 39  ที่วา กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการและ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การกระจายอํานาจดังกลาว
จะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเปนไปตามหลักของการบริหารจัดการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: SBM) ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและ
ความเข็มแข็งใหกับสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6) 
      จากแนวคิดดังกลาวเพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระและความเขมแข็ง 
รัฐจึงใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 วา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา  
34 (2) เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง            
ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
         2.2.2  ความหมายของนิติบคุคล   
     กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 7) ไดใหความหมายของนิติบุคคลคือ เปนบุคคลที่กฎหมาย
สมมุติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิ หนาที่  และสามารถทํากิจการ อันเปนการกอนิติพันธกับบุคคลอื่นไดภายใน
ขอบวัตถุประสงคที่กําหนดไว และไดจําแนกนิติบุคคลออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
                      1) นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน หมายถึง นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมบุคคลธรรมดารวมกันทํากิจกรรม
อันใดอันหนึ่ง และเพื่อใหดําเนินกิจการนั้นๆ ได นิติบุคคลจําเปนตองมีทรัพยสินและสามารถ
ทํานิติกรรมตางๆ ได ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการดําเนินกิจการกฎหมายจึงกําหนดใหบุคคลดังกลาว                            
จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นตามกฎหมาย และดําเนินกิจการภายใตนิติบุคคลเพียงคนเดียว 
หรือในกรณีที่เปนการรวมทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนกองทุนเพื่อดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง เชน            
เพื่อการศึกษา ศาสนา หรือเพื่อสาธารณะประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหาประโยชนและ
เมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมายแลวยอมเปนนิติบุคคล เชน สมาคม มูลนิธิ เปนตน 
                 นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการ
เพื่อประโยชนของเอกชนและไมมีการใชอํานาจมหาชน 
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               2) นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายมหาชน
กลาวคือ มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองที่อาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติกําหนดใหจัดตั้งขึ้น
เปนการเฉพาะ 
 นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจึงดําเนินกิจกรรมที่เปนบริการสาธารณะและมีการใชอํานาจ
มหาชน เชน กระทรวง ทบวง กรม องคการมหาชนของรัฐ เทศบาล วัด เปนตน 
     ในกรณีสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา                
ที่กฎหมายยอมรับใหสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง ภายในขอบวัตถุประสงคมีสิทธิ
และหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวเฉพาะ 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      
ที่จะตองใชอํานาจตามมาตรา 8  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนขอบเขตในการปฏิบัติหนาที่และ             
วางหลักเกณฑในการดําเนินการตางๆ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคลเหลานั้น 
        2.2.3  วัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 11) ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถานศึกษา
ที่เปนนิติบุคคลไวดังตอไปนี้  

         1) เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางเปนอิสระคลองตัวใหสามารถบริหาร                 
จัดการศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจและการบริหารที่ใช
โรงเรียนเปนฐาน 

         2) เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ                 
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
         2.2.4  สิทธิและหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 11) ไดกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษา
ที่เปนนิติบุคคล ไวดังนี้  

 ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา นอกจากจะตองดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษายังมีสิทธิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทั้งกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคคลกรทางการศึกษา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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 ดังนั้นสถานศึกษาจะดําเนินการตางๆ ไดตองอยูในกรอบของอํานาจและหนาที่                      
ตามกฎหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาเทานั้น ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว
เปนหนาที่ของสวนราชการนั้นๆ โดยไดกําหนดใหมีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา
ของขาราชการและมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ ขอบังคับของทางราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา ดําเนินกิจการ
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก มาตรา 39 แหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดกําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจกรรมทั่วๆ ไป รวมทั้ง
การจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับมอบหมาย 
หรือตามระเบียบบริหารการเงินของสถานศึกษา เปนตน ฉะนั้นผูอํานวยการสถานศึกษาจึงมีฐานะ
เปนผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหอธิการบดี เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมทั่วไปซึ่งมีฐานะเปนผูแทนนิติบุคคลตามสภาพที่กฎหมายกําหนด 

 นอกจากนี้มาตรา 44 วรรคหนึ่งและมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แหงกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจของ
สวนราชการที่เกี่ยวของใหแกสถานศึกษา เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษา                        
มีความเปนอิสระและคลองตัว 
            2.2.5  อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ใหปฏิบตัิราชการแทน 
              กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 25-27) ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา
ที่เปนนิติบุคคลตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบตัิราชการแทน มีสาระสําคัญ ดังนี ้
       1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จะตองกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง และหากเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงดังกลาว
ไวเปนการเฉพาะก็ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ภายใตหลักการบริหารงานการศึกษา ดังนี้  
                        (1) อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและ            
การดําเนินการทางงบประมาณของผู อํานวยการสถานศึกษา  หรือผู อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมตลอดถึงหลักการการใหสถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว 
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                        (2) หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดําเนินการ
ทางวินัยกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสัมพันธกับแนวทางที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกระจายอํานาจและการมอบอาํนาจดงักลาว
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
                  2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยังอาจกําหนดหลักเกณฑใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดมอบอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตน
รับผิดชอบไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรงก็ได 
                 3) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการตางๆ ก็อาจมอบอํานาจในสวนที่
เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ  หรือที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบขอบังคับตางๆ จากสํานักงาน
คณะกรรมการตางๆ ไปยังผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาโดยตรงได ทั้งนี้
โดยจะตองไมขัดตอนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวงหรือคณะกรรมการตนสังกัด 
                 4) อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น            
ที่ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว  
ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระ  การบริหารงานที่คลองตัว  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา 44 (1) และ (2) ดังนี้ 
                        (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูวาราชการจังหวัด 
    (2) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวงหรือ
เลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกดั หรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูวาราชการจังหวัด 
                        (3) เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ อธิการบดี                
ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผูอํานวยการสํานักบริหารงานหรือ
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ผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา
หรือผูวาราชการจังหวัด 
                       (4) ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจ           
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูดํารงตําแหนงเทยีบเทา                   
     (5) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
อาจมอบอํานาจใหขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบไดตามระเบียบที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
                       (6) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจให
ขาราชการในสถานศึกษาหรือในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นได ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
                       (7) ผูดํารงตําแหนง (1) ถึง (6) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
                5) การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนี้ตองทําเปนหนังสือ ซึ่งการทําเปน
หนังสือนั้นอาจจะทําเปนคําสั่ง  หรืออาจจะเปนบันทึกสั่งการก็ได 
               6) คณะรัฐมนตรีก็อาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจน
อาจมอบอํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดี หรือดําเนินคดีแทนกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดหรืออาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจ 
หรือผูรับมอบอํานาจปฏิบัติก็ได 
                7) เมื่อมีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนผูที่ไดรับมอบอํานาจ ซึ่งไดแกหัวหนา
สถานศึกษาและผูดํารงตําแหนงอื่นๆ มีหนาที่ตองรับมอบอํานาจ และปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
มอบอํานาจนั้น ตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจและใหเกิดผลดีแกทางราชการจะปฏิเสธไมรับ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจตอใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแตเปนกรณีการมอบอํานาจ
ใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืน ตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินก็ได 
                    ในเรื่องนี้จึงมีขอสังเกตวาหากผูอํานวยการสถานศึกษาไดรับมอบอํานาจให
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใดแลว  จะมอบอํานาจใหขาราชการในสถานศึกษาคนอื่นปฏิบัติราชการ
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แทนตนอีกตอหนึ่งไมได แตอาจมอบหมายใหดําเนินการตางๆ โดยอยูในความรับผิดชอบ การสั่ง
การอนุญาต อนุมัติของผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะที่เปนเจาหนาที่ หรือเปนผูใตบังคับบัญชาได 
                8) ผูมอบอํานาจยังตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติราชการ กระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ 
ซึ่งผูมอบอํานาจยังมีหนาที่กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจและมีอํานาจแนะนํา
และแกไขปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 
 ในการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของสถานศึกษาที่เปน
นิติบุคคลนี้เห็นวาเปนดุลพินิจของผูดํารงตําแหนงตางๆ  ซ่ึงเปนเจาของอํานาจที่จะมอบอํานาจให
ผูอํานวยการสถานศึกษามากนอยเพียงใดก็ไดแตตองอยูภายในกรอบและหลักเกณฑตามกฎกระทรวง
วาดวยการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ  การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้น ในการมอบ
อํานาจนี้ ผูมอบอํานาจจะตองพิจารณาถึงความพรอมและประสิทธิภาพของสถานศึกษาแตละแหง 
โดยอาจมอบอํานาจใหไมเทากันได 
 ในระยะเริ่มตนที่มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาธิการใหมและ             
ยังมิไดมีการปรับปรุงแกไขการมอบอํานาจของกรมตางๆ ใหแกสถานศึกษานั้น คําสั่งมอบอํานาจ
ที่กรมตางๆ มอบใหหัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนอยูกอนนั้นจะมีผลใชบังคับอยูตอไป
หรือไม เห็นวามาตรา 73 แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
บัญญัติใหบรรดากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งเกี่ยวกับการศึกษา ที่ใชบังคับ
อยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
ยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัตินี้
ตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใชบังคับ 
         ดังนั้น จึงเห็นวาตราบใดที่ยังไมมีการแกไขปรับปรุงคําส่ังมอบอํานาจที่กรมตางๆ       
มอบอํานาจใหแกหัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนและยังไมเกินกําหนดหาปนับตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คําสั่งมอบอํานาจเหลานั้นนาจะมีผลใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 2.2.6  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 14) ไดบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ

ของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้  
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                      1) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                            
ในสถานศึกษา (มาตรา 39 วรรคหนึ่ง) 
                      2) บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา (มาตรา 39  
(1)) 
                      3) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน                            
การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ของทางราชการ (มาตรา 39 (2)) 
                     4) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไปรวมทั้งการจัด
นิติกรรมสัญญาของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ                            
(มาตรา 39 (3)) 
                     5) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 39 (4)) 
                     6) อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (มาตรา 39 (5)) 
                     7) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับหมายจากรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย (มาตรา 39 (6)) 
                     8) ดําเนินงานตามที่ไดรับการกระจายอํานาจและมอบอํานาจ (มาตรา 44 และ 
มาตรา 45) 
         2.2.7  การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
             พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 12) ไดกําหนด                
หลักเกณฑการแบงสวนราชการ ดังนี้ 
                       1) การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวยเวนแตการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา ในกรณีที่มี
ความจําเปนเพื่อประโยชนการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเปนอยางอื่นตามสภาพการจัดการศึกษา
บางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกําหนดใหการใหบริการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาใด สามารถขยายการบริการออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นก็ได 
(มาตรา 33)  
                     2) ใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

     (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

                    การแบงสวนราชการภายในตาม (1) ใหจัดทําเปนประกาศกระทรวงและ
ใหระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในประกาศกระทรวง ทั้งนี้โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการแบงสวนราชการภายในตาม (2) และอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษากําหนดการแบงสวนราชการตามวรรคสองและวรรคสาม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 34)  
                     3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เปนโรงเรียน                  
มีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง
(มาตรา 34)  
                      4) ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         
มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา (มาตรา 36)  
                      5) สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  
ในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตน ทั้งนี้
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคม               
ผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                       7) จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา  
                       8) ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (มาตรา 37)  

  (1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   (2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 

 (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  (4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกาํหนด 
 9) สํานักงานตามวรรคหนึ่ง มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการไวเปนการเฉพาะ  
การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 
         10) ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะใหมีรองผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
รองจากผูอํานวยการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได 
                         11) รองผูอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงาน มีอํานาจ
หนาที่ตามที่ผูอํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย  
                         12) ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดบั
ต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ (มาตรา 38) 
                         13) จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง                            
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  14) องคประกอบ อํานาจหนาที่ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการ                            
ในคณะกรรมการ สถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกตางไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป อาจกําหนดใหแตกตางไปตามสภาพและลักษณะ
การปฏิบัติงานตลอดทั้งความจําเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได ทั้งนี้ตามที่กําหนด                            
ในกฎกระทรวงใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน  
        15) สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไว
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นๆ โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ                            
ที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (มาตรา 39)  

  (1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย                            
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 

 (2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 (3) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้ง                            
การจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณ                      
ที่สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ 

 (4) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ                            
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 (5) อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา                            
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

 (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 

16) สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา 34 (2) จะใหมีรองผูอํานวยการหรือ
รองหัวหนาสวนราชการรองจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได 

17) สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา 34 (2) ใดที่ยังไมสามารถปฏิบัติงาน
บางประการตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่ไดรับมอบหมายได อาจขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ที่สถานศึกษาหรือสวนราชการนั้นสังกัดเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอยางใหแทน
เปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะใหปฏิบัติแทนได                    
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 19) ไดกําหนดหลักเกณฑการแบงสัดสวนราชการ
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหสถานศึกษามีหนาที่  ดังนี้  

   1) วิเคราะห และจัดทํานโยบายและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) วางระเบียบ ออกประกาศ และขอบังคับของสถานศึกษา 
   3) เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไป 
   4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นหรือ

ปฏิบัติการอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสถานศึกษา 
         2.2.8  บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 24) ไดกําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่            
ในการจัดการศึกษาดังนี้ 
                    1) การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา                            
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย                            
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได 
หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ 
โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น (มาตรา 10) 
                       2) บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูใน ความดูแลไดรับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนใหไดรับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว (มาตรา 11) 
                       3) นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล ครอบครัว 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 11) 
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                        4) บิดา มารดาหรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี ้ 
    (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และ
การใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคล ซ่ึงอยูในความดูแลที่ครอบครวัจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด  
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมาย กําหนด (มาตรา 13)                        
   5) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิไดรับ
สิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด  (มาตรา 14)   
                         6) การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา                            
ที่แนนอน (2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคคลแตละกลุม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียน
ไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอื่นๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไว                            
ในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน
หรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ
การทํางาน  (มาตรา 15)                           
                        7) การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองป กอนระดับอุดมศึกษา 
การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา การแบง
ระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (มาตรา 16) 
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                       8) ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขา ปที่เจ็ด เขาเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 17) 
                        9) การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศกึษาขั้นพื้นฐานใหจัดใน สถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
(1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา เด็กกอนเกณฑ                            
ของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการ
พิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น (2) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียน
เอกชน และโรงเรียน ที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น (3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่
เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน
ทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด (มาตรา 18) 
 

2.3  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา    
           
 2.3.1  ความหมายของอาํนาจ 
 นักวิชาการ นักการศึกษา และนักจิตวิทยาสังคม ไดใหความหมายผูบริหารสถานศึกษาไว
ในหลายทัศนะแตกตางกันดังนี้ 
 บัณฑิต  แทนพิทักษ (2540, หนา 72) กลาววา อํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ที่เปนเจาของอํานาจเพื่อที่จะนําไปสูผลที่ออกมาตามที่ตนตองการ 
   สุขชัย  ขันอัศวะ (2541, หนา 11) กลาววา อํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ที่จะผลักดัน บังคับ โนมนาว ใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการกระทําตามที่ตนเองตองการ 
   สยามรัฐ  กุลประดิษฐ (2542, หนา 14) กลาววา อํานาจ หมายถึง ส่ิงที่แสดงถึงความมีอิทธิพล
ของบุคคลคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลหรือกลุมบุคคลใหเขาสูการดํารงตําแหนง 
      รังสรรค  ประเสริฐศรี (2544, หนา 121) กลาววา อํานาจ เปนศักยภาพดานความสามารถ                  
ที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม หรือผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอ่ืน โดยเปนแหลงที่มาของความสามารถ
ของผูนําที่สามารถชักชวนผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามได 
     วินเตอร (Winter, 2003, p. 14) กลาววา อํานาจ หมายถึง ความสามารถที่บุคคลหนึ่ง
กระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อใหเกิดผลตอพฤติกรรม หรือความรูสึกของบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง                      
  ยูลค (Yulk, 1998, p. 18) กลาววา อํานาจ หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการมี
อิทธิพลตอบุคคลอื่น หรือกลุมบุคคลอื่นใหมีพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติไปในทิศทางที่ตองการ 
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      จากความหมายของอํานาจที่นักวิชาการตางๆ ใหไว สรุปไดดังนี้ อํานาจ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นหรือกลุมคนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทัศนคติ คานิยม ไปตามที่ผูมีอํานาจตองการและเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของงาน 
          2.3.2  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
         แบลนชารด  และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ไดแบงลักษณะ
การใชอํานาจออกเปน 7 ดาน คือ 
                 1) อํานาจจากการใหรางวัล คือ ความสามารถในการจัดการและการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับอํานาจ  
เนื่องจากตองการไดรับรางวัล ผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผูที่มีอํานาจนั้น เชน การเพิ่ม
เงินเดือน การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง การยกยอง การใหผลยอนกลับ  การมอบหมายงานใหทํา  
การมอบความรับผิดชอบ การยอมรับหรือการใหเกียรติ 
                          2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ คือ ความสามารถในการจัดการและกาบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับ
ปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองถูกลงโทษโดยผูมีอํานาจ เชน การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ             
การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การปลดออก การไลออก หรือ การสั่งยาย 
                          3) อํานาจตามกฎหมาย คือ ความสามารถในการจัดการและการบริหารงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา ยอมรับ
และปฏิบัติตาม เนื่องจากยอมรับวาผูใชอํานาจมีความชอบธรรมในการใชคําสั่งและจะตองยอมปฏิบัติตาม
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
                          4) อํานาจจากการอางถึง คือ ความสามารถในการจัดการและการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับ
ตอใครก็ตามที่ตนใหความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมในคุณงามความดี และความมีบารมี เปนที่ยกยอง
ไดรับการยอมรับจากสังคมทั่วไป ดวยการอางถึงบุคคลนั้นเพื่อใหบุคคลอื่นเกิดความเชื่อถือหรือ
ยอมรับในสิ่งที่ตนกระทํา 
                          5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ คือ ความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับ
ตอใครก็ตามที่ตนใหความเชื่อถือวาผูนั้นทรงความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในงานหรือ
วิชาการสาขาเฉพาะนั้นๆ 
                          6) อํานาจจากการเชื่อมโยง คือ ความสามารถในการจัดการและการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับ
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วาเปนอํานาจที่สําคัญสําหรับผูบริหาร เชน ความเกี่ยวดอง เปนญาติกัน เปนเพื่อนสนิทกันกับ
ผูบริหารสถานศึกษาหรือ เปนผูใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษา 
                          7) อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล คือ ความสามารถในการจัดการ
และการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา                      
โดยผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในดานการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา สามารถโนมนาวครูในสถานศึกษาใหมีความพรอมในระดับ
ที่สูงขึ้นในการทํางานรวมกัน 
                รังสรรค  ประเสริฐศรี (2544, หนา 78 – 79) ไดแบงลักษณะการใชอํานาจออกเปน 6 ดาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 
                 1) อํานาจสวนบุคคล (personal power) เปนอํานาจที่มีอยูในตัวบุคคลโดยไมได
เกี่ยวของกับตําแหนงงานในองคการ โดยมีแหลงที่มาของบุคคล 3 แหลง ดังนี้ 
                            (1) อํานาจจากความเชี่ยวชาญ (expert power) เปนอํานาจของบุคคลซึ่งเกิดขึ้น
เพราะมีผูยอมรับเนื่องจากทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคคลนั้น 
    (2) อํานาจจากการอางอิง (referent power) เปนอํานาจซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะของ
ผูนํา ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเคารพ ความพึงพอใจ ความปรารถนาที่จะใชผูนําเปน
แบบอยาง และทําใหผูใตบังคับบัญชายินดีที่จะปฏิบัติตามคําสั่งผูนํา 
                    2) อํานาจจากชื่อเสียง (pressing power) เปนอํานาจที่มาจากสถานภาพและ
ความมีช่ือเสียงของบุคคล  เชน ผูบริหารซึ่งมีธุรกิจที่สําคัญและประสบความสําเร็จจะไดรับอํานาจ                            
จากชื่อเสียง 
                    3) อํานาจที่มาจากการเปนเจาของ (power stemming from ownership) เปนอํานาจ
ของผูนําที่เกิดจากการเปนเจาของหรือเปนผูถือหุนของบริษัทในจํานวนที่มาก  ซ่ึงจะทําใหเขามีจุดแข็ง
จากอํานาจความเปนเจาของผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนผูถือหุนที่สําคัญจะไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารใหออกจากงานนอยกวาผูซ่ึงไมไดมีสวนเปนเจาของบรษิัท 
                    4) อํานาจที่ไดมาจากการจัดสรรทรัพยากร (power stemming from providing resources)  
เปนอํานาจที่เกิดจากการมีหนาที่ควบคุม จัดสรร (จัดการ) หรือครอบครองทรัพยากรที่มีคาขององคการ  
เปนแหลงอํานาจที่เกิดจากการพึ่งพาอาศัยทรัพยากร (resource dependence perspective) ทรัพยากรตางๆ 
ประกอบดวยทรัพยากรมนุษย (human resources) เงิน (money) ลูกคา (customers and clients) ปจจัย
นําเขาที่เปนเทคโนโลยี (technological input) และวัสดุที่ใชดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (materials to 
continue of function) บุคคลใดก็ตามสามารถจัดหาทรัพยากรที่สําคัญเหลานี้ไดก็จะเปนผูมีอํานาจ 
ในทางตรงกันขามเมื่อบุคคลดังกลาวสูญเสียอํานาจในการควบคุมทรัพยากร อํานาจของเขาก็จะลดลง                     
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    5) อํานาจที่เกิดจากความสามารถในการแสวงหาโอกาส (power stemming from 
capitalizing of opportunity) เปนอํานาจที่เกิดจากการอยูในสถานการณที่เหมาะสม ในเวลาที่
เหมาะสม  มีการแสวงหาโอกาส โดยบุคคลจําเปนตองมีทรัพยากรที่มีความเหมาะสมดวยเพื่อลงทุน   
ใหเกิดโอกาส  ผูนําสามารถเพิ่มอํานาจประเภทนี้ดวยการทําใหเปนไปตามความตองการของเวลา  
William Rothschild ไดกําหนดประเภทของผูนําซึ่งมีอํานาจจากการลงทุนเปน 4 ชนิด แตละชนิด 
จะมีอํานาจมากที่สุดเมื่อลักษณะของผูนําเหมาะสมกับเวลา  ดังนี้ 
    (1) ผูกลาเสี่ยง (risk taker) เปนผูมีวิสัยทัศนที่จะเริ่มธุรกิจดวยการลงทุน                        
ถาความเสี่ยงของเขาเหมาะสมกับสถานการณอาจทําใหเขาไดกําไรจากการลงทุนนั้น และอาจมีกําไร
อยางมหาศาล  ซ่ึงทําใหเขากลายเปนผูมีอํานาจจากกําไรที่เขาไดรับมาจากการลงทุนนั้น 
    (2) ผูมีความรอบคอบ (caretaker) เปนบุคคลที่จัดการธุรกิจเพื่อใหสามารถ
ดําเนินไปไดอยางราบรื่น ผูมีความรอบคอบมักจะเปนผูบริหารระดับสูงซึ่งถูกจางโดยผูกลาเสี่ยง 
(Risk Taker) เพื่อบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ การเปนผูบริหารที่มีความสามารถ ความรอบคอบ
จะทําใหองคการเจริญกาวหนาได 
    (3) ผูอาสา (undertaker) เปนบุคคลที่อาสาสมัครเขาทํางาน อาจเปนระยะที่ธุรกิจ
ตกต่ํา ถาบุคคลประเภทนี้สามารถฟนสถานการณของบริษัทจากที่เปนอยูใหดีขึ้นได เขาก็จะกลายเปน
ผูที่มีชื่อเสียงและมีอํานาจได 
    (4) ผูนําที่เปนผูผาตัด (surgeon leader) เปนผูซ่ึงสามารถแกไขสถานการณของ
บริษัทดวยการวิเคราะหวัตถุประสงคตางๆ โดยไมยึดติดกับอดีต เขาจะไมกลัวส่ิงใดโดยเขาจะสามารถ
เคลื่อนยายสิ่งที่ไมทํากําไรออกไป ผูนําประเภทนี้จะใชอํานาจทั้งหมดของเขาแกปญหา โดยเฉพาะ
เมื่อธุรกิจมีขนาดใหญมากเกินไปจนทําใหการดําเนินงานลาชา ตัวอยาง นายแจค  เวลซ แหงบริษัท 
เจเนอรอล  อิเล็คตริก  เปนผูนําที่เปนผูผาตัดโดยเขาจะเปนผูกระตุนใหบริษัทเขาสูการคา 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส ดวยการสรางบริษัท เจเนอรอล อิเล็กตริก ใหมดวยความรอบคอบ แจค เวลซ  
จึงกลายเปนผูนําที่มีอํานาจอยางมหาศาลในระยะตอมา             
                      6) อํานาจที่มาจากการจัดการกับปญหาที่สําคัญ (power stemming from managing 
critical problems)  เปนอํานาจที่เกิดจากความสามารถในการแกปญหาที่สําคัญใหสําเร็จลุลวงไปได             
มีทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายวา เหตุใดบางหนวยงานขององคการจึงมีอํานาจมากกวา
อีกหนวยงานหนึ่ง จากทฤษฎีสถานการณดานกลยุทธ (strategic contingency theory) ซ่ึงเปนทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับอํานาจ อธิบายวา หนวยงานที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับปญหาที่สําคัญของบริษัทได จะมีอํานาจมาก 
ทฤษฎีนี้ใชเมื่อองคการตองเผชิญกับปญหาที่สําคัญมากๆ เชน ปญหาดานกฎหมาย ซึ่งจะทําให
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แผนกฎหมายมีอํานาจเพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของอีกฝายอื่นขององคการ อํานาจ
ที่จะเกิดขึ้นจะมาในความสามารถจากการแกปญหาดานกฎหมายใหกับองคการนั่นเอง 
               แบลนชารด  และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ไดใหคําแนะนําไววา 
อํานาจมีความสัมพันธระหวางระดับของความพรอมของแตละบุคคลและกลุมบุคคลกับชนิดของ
พื้นฐานอํานาจ (power bases) และมีความเปนไปไดสูงที่จะไดรับการสนองตอบจากคนทั้งหลาย 
ผูบริหารตามสถานการณมองความพรอมของคนเปนเสมือนความสามารถและความยินดีของคน
หรือกลุมบุคคล ที่จะมีความรับผิดชอบในการกระทําของพฤติกรรมของตน ในสถานการณที่แตกตางกัน 
เมื่อเปนเชนนี้ ความพรอม (readiness)จึงเปรียบเสมือนมโนทัศนเฉพาะที่เกี่ยวกับงาน และขึ้นอยูกับ
ผูบริหารที่จะพยายามใหถึงความสําเร็จนั้นๆ บุคคลจะมีความพรอมจากระดับต่ําไปสูระดับที่สูงขึ้น 
ศักยภาพและความเชื่อมั่นในตนเอง ในการที่กระทําสิ่งใดก็จะเพิ่มสูงขึ้น โดยไดรับผลกระทบจาก
พื้นฐานอํานาจทั้งเจ็ดที่ผานการทดลองมาแลววา ผูบริหารที่มีความพรอมสูง (high readiness) สวนใหญ
จะใชอํานาจที่เกิดจากความเปนผูเชี่ยวชาญ (expert power) เปนลําดับแรก รองลงมาเปนการใชอํานาจ
ทางดานขอมูล (information power) และอํานาจอื่นๆ ตามลําดับจนถึง ขั้นสุดทายผูบริหารที่มี
ความพรอมต่ําสุด (low readiness) มักจะชอบใชอํานาจประเภทบังคับขูเข็ญ (coercive power) 
ซึ่งเปนอํานาจที่ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาไมพึงพอใจ และไมตองการใหผูบริหารนํามาใช
ในการบริหารงาน 
              เบนซิงเจอร (Benzinger, 2001; อางถึงใน จันทรานี  สงวนนาม, 2551, หนา 279) กลาววา  
ผูบริหารทุกคนตางก็ปรารถนาที่จะทําใหบทบาทในฐานะผูนําองคการเปนไปอยางเหมาะสม 
ดวยการใชอํานาจหนาที่ในการบริหาร การใหคําแนะนําและการอํานวยการเพื่อโนมนาวพฤติกรรม
การรวมงานเพื่อใหเกิดความสําเร็จ โดยไดเสนอแนะวิธีการสรางสมอํานาจบารมี “the ability to 
get your way” และใหขอสังเกตที่สําคัญไวถึงความแตกตางกันระหวางอํานาจตามตําแหนง ซ่ึงเรียกวา 
organizational power กับอํานาจสวนบุคคล (personal power) วาในสมัยกอน ผูบริหารมีอิสระมากกวา
ที่จะสามารถเลือกผูรวมงานได เพราะมีคนกลุมนอย แตในสมัยปจจุบันผูบริหารไมมีอิสระในการเลอืก
ผูรวมงานหรือผูใหคําแนะนําไดตามใจชอบ เพราะมีกลุมบุคคลใหญขึ้น การพัฒนาหรือการสรางให
เกิดความไววางใจและการยอมรับจากกลุมผูรวมงาน จึงเปนเรื่องสําคัญประการแรกที่ผูบริหาร
จะตองแสวงหา  
        จากนั้นไดใหขอเสนอแนะวาผูบริหารหญิงมีแนวโนมที่จะแสวงหาประสบการณเหลานี้
ไดดีกวา เนื่องจากใชรูปแบบของการรวมกลุมแบบเพื่อนสนิท (peer group) หรือแบบครอบครัว 
(family – sized group) เปนฐานของอํานาจ ซ่ึงถาสามารถควบคุมกลุมคนใกลชิดเหลานี้ได ผูบริหาร
ก็จะไดรับการยอมรับและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเห็นวาอํานาจที่เกิดขึ้นนี้เปนอํานาจ
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ภายนอก (external power) ที่เกิดขึ้นในผูบริหารทุกคนในปจจุบัน สวนความคิดเห็นดานผูบริหารชาย  
คือ มักจะพยายามควบคุมผูรวมงานและจัดใหทําหนาที่ในตําแหนงที่สามารถจะใชอํานาจภายนอกนี้
ไดตามฝายหรือแผนกงาน จึงกอใหเกิดความจําเปนในประการที่สองที่ผูบริหารจะตองพัฒนาโนมนาว
ใหเกิดแรงจูงใจในกลุมคนที่มีจํานวนใหญขึ้น ผูบริหารที่จะกาวไปสูความสําเร็จจะตองศึกษา
ทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจ ตลอดจนแสวงหากิจกรรมและความชํานาญทีจ่ะไดมาซึง่อาํนาจ
พยายามปองกันตัวเองมิใหเกิดอารมณฉุนเฉียวขุนมัว และไมยอมแพตอส่ิงตางๆ อยางงายดาย  
รวมทั้งพยายามระลึกอยูเสมอวาตราบใดที่เรายังตองการเปนผูมีอํานาจ ส่ิงที่เปนแนวปฏิบัติที่สําคัญ
มี 2 ประการ คือ 
                        1) พึงระลึกอยูเสมอวา การที่จะไดมาซึ่งอํานาจใดๆก็ตาม  ตองใชระยะเวลาและ
ความมั่นคงในจิตใจ  หากไมยอมเสียเวลาเพื่อการไดมาซึ่งอํานาจ  อํานาจที่ไดรับอาจเปนอํานาจ
ที่ไมถูกตอง 
                        2) การไดมาซึ่งอํานาจในองคการ มักจะเกิดจากการเผชิญหนากัน หากผูบริหาร       
ไมคิดจะเลนเกม  “King of Mountain” เพื่อที่จะนําทานไปยืนอยูบนยอดเขาสูงไดแลว
ทานก็จะไมประสบความสําเร็จในการแสวงหาอํานาจ 
        โดวซ และฮิวส (Dowse & Hughes, 2005, p. 86) ไดเสนอแนะไววาผูบริหารทุกคน
ควรปฏิบัติตาม 12 ขั้นตอนในการสรางอํานาจใหเกิดขึ้นแกตนเอง ดังนี้ 
                       1) ศึกษาและปฏิบัติใหเปนไปโดยไมขัดกับความรูสึกและการกระทําของทุกคน
ในองคการทั้งในดานภาษาและสัญลักษณเดียวกัน 
                           2) ศึกษาและปฏิบัติตามลําดับวาอะไรควรทํากอน – หลัง 
                           3) ศึกษาที่มาของสายแหงอํานาจ (the power lines) 
                           4) ยอมรับในตัวของบุคคลผูมีอํานาจ และทําความรูจกัคุนเคยดวย 
                           5) พัฒนาความรูดานวิชาชีพของตนเองอยูเสมอ (professional knowledge) 
                           6) พัฒนาทกัษะดานอํานาจ (power skill) 
                           7) ตองทําตนใหเปนคนที่คลองแคลววองไว และพรอมที่จะกาวหนาอยูเสมอ (proactive) 
                           8) ตองตั้งสมมติฐานวา ทกุสิ่งทุกอยางทีป่ฏิบัติเปนที่มาของอํานาจ (assume authority 
                           9) ตองรูจักเสี่ยงที่จะทํา (take care risks) 
                      10) ตองรูจักใชการประชาสัมพันธแบบทําแลวตองกลาที่จะตีฆองรองปาว (beat 
your own drum) ดวยตัวเอง 
                    11) ใหเวลาพบกับผูใหคําแนะนําตามตองการ (meet your supervisor’s needs) 
                12) ตองรูจักควบคุมดูแลตนเอง (take care of yourself)  
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             จากคําจํากัดความขางตนแสดงใหเห็นวาอํานาจสามารถทําใหผูหนึ่งผูใดดําเนินการ          
ในสิ่งที่ตนปรารถนาไดโดยผานบุคคลอื่น เปนความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่น
ตามความตองการของบุคคลฝายแรก  ดังนั้นการเปนผูมีอํานาจก็คือผูมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น              
ในดานการกระทําสิ่งตางๆ ซ่ึงปกติบุคคลเหลานั้นจะไมทํา อํานาจมีความจําเปนสําหรับบุคคล              
ผูตองการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายเพราะการวินิจฉัยส่ังการในองคการบางครั้งจะตองมีอํานาจ
ชนิดนี้เกื้อกูลอยูเบื้องหลังของอํานาจหนาที่ (authority)  จึงจะสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดดวยดี 
อํานาจหนาที่ (authority)  เปนปจจัยเบื้องตนของอํานาจที่โดดเดนในโรงเรียนเพราะเปนการปฏิบัติ
ที่ตองเปนไป ใหถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทั้งผูบริหาร ครู และนักเรียน ตางก็ยอมรับ 
เพราะถือเปนปจจัยพื้นฐานของการควบคุมพฤติกรรมที่ผูบริหารสามารถนําไปใชได เพราะผูบริหาร
เปนผูที่มีทั้ง power และ authority  แตเพียงผูเดียวในโรงเรียน และแหลงกําเนิดของอํานาจมีหลายทาง  
อํานาจแตละอยางจะสงผลตอการทํางานแตกตางกัน ผูนําทางการศึกษาจะตองเลือกใชแหลงอํานาจ
ใหเหมาะสมกับงาน เวลา สถานการณ และกลุมคน เชน อํานาจบังคับใชกับสถานการณคับขันที่ตองการ
ความรวดเร็วหรือใชกบังานที่ตองยึดกับกฎระเบียบ หรือกลุมผูตามวุฒิภาวะต่ํา อํานาจรางวัลก็อาจใช
เพื่อการกระตุนใหสมาชิกตั้งใจทํางาน เปนตน อํานาจจากทุกแหลงมีประโยชนตอผูบริหารและ
ผูนําทางการศึกษา เพียงแตตองรูจักเลือกใชหรือใชผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม ก็จะทาํให
ความเปนผูนําของเขายังดํารงอยูตอไป นอกจากนั้นผูนําจะตองมีการตรวจสอบและประเมินอํานาจ
ของตนเองอยูเสมอ เพื่อใหการทํางานในฐานะเปนผูนําประสบผลสําเร็จตลอดไป 
              บารนารด (Barnard, 2004, p. 165) ไดใหขอคิดสําหรับผูบริหารในการใชอํานาจหนาที่ไว
ดังนี ้
               1) การตัดสินใจสั่งการตองคํานึงถึงความตองการของผูใตบังคับบัญชา 
                   2) พิจารณาความพรอมหรือขอจํากัดของผูใตบังคับบัญชา เชน ความสามารถ ทักษะ  
และแรงจูงใจ 
              3) การออกคําสั่งผูใตบังคับบัญชาจะตองอธิบายรายละเอียดและเหตุผลของ
การออกคําสั่ง 
         4) เปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงคําสั่งได คือมีการยืดหยุน หรือ
การประนีประนอม 
           5) การออกคําสั่งตองมั่นใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติได  ถาหากคําสั่งให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไมไดจะมีผลทําใหอํานาจการบริหารเสื่อมลง ซ่ึงจะมีผลกระทบตอคําส่ังอ่ืนๆ
อีกตอไป 
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                 แกมซัน (Gamson, 2003, p. 68) ไดชี้ใหเห็นถึงการใชอํานาจที่สําคัญมีอยูดวยกัน 3 แบบ  
ในการจัดระเบียบและควบคุมการทํางานในองคการมีดังตอไปนี้  
                    1) การใชอํานาจแบบบังคับ (coercion power) เปนอํานาจซึ่งเกิดจากการคุกคามขูเข็ญ
การทําใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือการใชอํานาจเพื่อควบคุมความตองการพื้นฐานที่จําเปนของบุคคล 
เชน การใชอํานาจการควบคุมปจจัยส่ีหรือความสะดวกสบายอื่นๆ เพื่อใหบุคคลในองคการปฏิบัติตาม  
เปนตน 
                   2) การใชอํานาจแบบใชสิ่งตอบแทน (remunerative power) เปนการที่ผูมีอํานาจ
เหนือบุคคลอื่นโดยอาศัยบทบาทการควบคุมทรัพยากรหรือส่ิงตอบแทนรางวัล (reward) หรือ
เปนผูมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากร เงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ หรือส่ิงอื่นๆ อันเปนประโยชน
ทั้งหลายและใชส่ิงดังกลาวเปนเครื่องมือในการจูงใจใหเกิดการปฏิบัติของผูมีอํานาจ เปนตน  
                   3) การใชอํานาจทางสังคมและคุณงามความดี (moral and social power) วิธีการนี้
ผูใชอํานาจจะใชวิธีจูงใจใหส่ิงตอบแทนในเชิงสัญลักษณ (symbolic rewards) การใหคนในองคการ 
ช่ืนชมกับสัญลักษณทางเกียรติยศ ชื่อเสียง การใชพิธีกรรมเพื่อใหเกิดการยอมรับและตอบสนอง
ในทางที่เปนประโยชนตอองคการ เปนตน 
                วิเชียร วิทยอุดม (2548, หนา 169 – 170) ไดสรุปแนวทางการสรางและคงไวของชนิด
ของอํานาจและการใชอยางมีประสิทธิภาพ ดังภาพ 2 
 

การเพิ่มและคงไวซึ่งอํานาจ การใชอํานาจใหมีประสิทธิภาพ 

อํานาจตามกฎหมาย 
-  ใชอํานาจอยางเปนทางการ 
-  ใชสัญลักษณของอํานาจ 
-  ทําใหคนรับรูถึงอํานาจ 
-  ใชอํานาจอยางสม่ําเสมอ 
-  ใชอํานาจอยางถูกชองทาง 
-  สนับสนุนใชอํานาจหนาที่พรอมกับใหรางวัลและ 
   ใชการบังคับ 
อํานาจการใหรางวัล 
-  คนหาสิ่งที่ตองการ 
-  ไดอํานาจการควบคุมเมื่อใหรางวัล 
-  ใหคนรูวาคุณควบคุมการให 
-  อยาสัญญามากเกินกวาความสามารถ 
-  อยาใชรางวัลในการควบคุมอํานาจกรรม 

 
-  ขอรองอยางสุภาพและชัดเจน 
-  อธิบายเหตุผลของการรองขอ 
-  อยาใชเกินอํานาจตน 
-  แสดงความมีอํานาจถาจําเปน 
-  สนใจถึงเปาหมาย 
-  ติดตามผลของการปฏิบัติงาน 
-  ย้ําความตองการเมื่อจําเปน 
 
-  เสนอรางวัลที่นาสนใจ 
-  เสนอรางวัลที่เหมาะสมและถูกตอง 
-  อธิบายถึงลําดับขั้นของการใหรางวัล 
-  ใหรางวัลตามที่สัญญา 
-  ใหรางวัลเปนสัญลักษณของพฤติกรรม 
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อํานาจบังคับ 
-  แสดงบทบาทการลงโทษที่นาเชื่อถือเพื่อ 
   ปกปองพฤติกรรมที่ไมนายอมรับ 
-  มีอํานาจเพื่อใชในการลงโทษ 
-  อยาบีบบังคับที่รุนแรง 
-  อยาใชการบังคับในทางที่ไมดี 
-  ลงโทษอยางถูกตอง 
-  ใชการลงโทษใหเหมาะสม 
อํานาจของผูชํานาญการ 
-  การไดรับความรูที่มากขึ้น 
-  พยายามใชขอมูลที่เกี่ยวกับเทคนิค 
-  พัฒนาแหลงขอมูล  ขาวสาร 
-  ใชสัญลักษณบงบอกถึงความชํานาญ 
-  พิสูจนความสามารถในการแกไขปญหายากๆ  
-  อยาพูดในสิ่งที่ไมระมัดระวัง 
-  อยาโกหกหรือเสนอสิ่งผิด ๆ จากความจริง 
-  อยาเปลี่ยนตําแหนงบอย ๆ  

 
-  ใหขอมูลเปาหมายในเรื่องกฎหมายและการ 
   ลงโทษ 
-  มีการตักเตือนที่พอควร 
-  เขาใจสถานการณกอนการลงโทษ 
-  สงบ  มีสติไมใชความรุนแรง 
-  สนับสนุนความกาวหนาเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
 
 
-  ควบคุมความมีระเบียบอยางเปนสวนตัว 
-  อธิบายเหตุผลของการรองขอ 
-  อธิบายความสําคัญของการรองขอ 
-  เสนอหลักฐานวาขอเสนอจะประสบความสําเร็จ 
-  แสดงความเคารพในบุคคลอื่นอยางจริงจัง 
-  แสดงความมั่นใจและมุงมั่นในเปาหมาย 
-  เช่ือมั่นในการปฏิบัติและตัดสินใจใน 
   เหตุการณวิกฤต 

 
ภาพ 2 แนวทางการสรางและใชอํานาจ  
(ที่มา: วิเชียร  วิทยอุดม, 2548, หนา 169 – 170) 
 
 
 
 

-  ไมซับซอนในระบบการใหสิ่งจูงใจ 
-  อยาใชรางวัลสําหรับผลประโยชนสวนตัว 
อํานาจของการอางอิง 
-  แสดงความยอมรับและความสนใจในดานบวก 
-  แสดงออกถึงการสนับสนุนและการชวยเหลือ 
-  อยาใชคนเพื่อประโยชนของคน 
-  ปกปองและสนับสนุนเมื่อสมควร 
-  รักษาคําสัญญา 
-  เสียสละตนเพื่อแสดงความสนใจ 

ที่นาพึงประสงค 
 
 
-  ใชความโดดเดนของตนเมื่อจําเปน 
-  แสดงใหเห็นวาการรองขอนั้นสําคัญสําหรับคุณ 
-  อยาขอความชวยเหลือเกินกวาความสัมพันธ 
-  แสดงตัวอยางพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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          2.3.3  บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
           มินทซเบิรก (Mintzberg, 2003, p. 162) ไดศึกษาเกี่ยวกับหัวหนาหนวยงาน (Chief-Executive 
Officer: CEO) และสรุปเปนบทบาทของการจัดการ (management role) ไว 3 หมวดหมูดังนี้ 
                       1) บทบาทเกีย่วกับเรื่องระหวางบุคคล (interpersonal role) มี 3 บทบาท ไดแก 
    (1) เปนสัญลักษณของกลุม (figurehead) โดยเปนผูแทนขององคการ เชน              
เปนผูประกอบหนาที่ในพิธีการตางๆ เปนผูแทนในการเขาประชุมในโอกาสตางๆ 
                              (2) เปนผูนําองคการ (leader) เปนผูนําทํางานรวมกับสมาชิกในกลุม สรางแรงจูงใจ 
และพัฒนาบุคคล  บทบาทนี้เนนในดานสรางความรูสึกของคนในองคการ 
    (3) เปนคนกลางในการติดตอ (liaison) เปนผูผลิตและรวบรวมขาวสารขอมูล
ขององคการ เปนสวนหนึ่งของสมาคม  หรือเปนผูจัดประชุมกับกลุมสมาชิกทั้งในและนอกองคการ      
โดยทําหนาที่เปนสื่อกลาง 
                       2) บทบาทเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร (information role) มี 3 บทบาท ไดแก 
                             (1) เปนผูกํากับดูแล (mornitor) เปนผูเสาะหาขอมูลจากสมาชิกทั้งในและ
นอกองคการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
                             (2) เปนผูใหขอมูลขาวสาร (disseminator) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงและสารสนเทศ
ที่เปนประโยชนแกสมาชิก เปนผูประชุมคณะกรรมการหรือสงความคิดเห็นใหแกคณะหรือรายบุคคล
เกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการในอนาคต 
    (3) เปนโฆษก (spokesman) เปนผูใหขาวสารแกบุคคลนอกองคการเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานและนโยบายบทบาทนี้จําเปนตองเตรียมจัดทําขอมูลรายงานประกาศตาง  ๆขององคการ
ใหที่ประชุมในชุมชนและที่ประชุมวิชาชีพไดรับทราบ 
                        3) บทบาทเกีย่วกับการตดัสินใจ (decision roles) มี 4 บทบาท ไดแก 
                              (1) เปนผูประกอบการ (enterpreneur) เปนผูออกแบบและริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง
ในองคการ ผูนิเทศงานทาํหนาที่ออกแบบงานใหม เสนอแนะวิธีการทํางานและนําเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติงาน 
    (2) เปนผูจัดการกับปญหา (disturbance handler) เปนผูมีบทบาทในการจัดการ
กับปญหาและเปนผูรับผิดชอบอุปสรรค/ปญหาในการปฏิบัติงาน 
    (3) เปนผูจัดสรรทรัพยากร (resource allocator) เชน เงิน หิน วัสดุ อุปกรณ และ
เวลา โดยกําหนดตารางเวลาและจัดทําโครงการเพื่อใหทุกคนมีสวนรวม 
    (4) เปนผูเจรจาตอรอง (negotiator) เปนผูเริ่มกิจกรรมในการเจรจาตอรอง เชน  
การเจรจาเรื่องการทํางานคาตอบแทน 
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                 คเนซีวิค (Knezevich, 1998, p. 263) เสนอวาผูบริหารหรือผูนําทางการศึกษาควรมีบทบาทตาง  ๆ
ในการบริหารใหเกิดประสิทธิผล ไดแก 
                         1) บทบาทเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (direction setter) ทําหนาที่ชี้แจง                     
ทําความเขาใจในวัตถุประสงคของหนวยงาน มีความรู ทักษะในการจัดสรรงบประมาณแบบโครงการ 
(Planning Programming Budgeting System: Objective/Results: PBO/R) 
                         2) บทบาทเปนผูกระตุนความเปนผูนํา (leader-catalyst) มีความสามารถในการจูงใจ 
กระตุน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรวบรวมของมนุษย  มีทักษะในกระบวนการกลุม 
                         3) บทบาทเปนนักวางแผน (planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  
จัดเตรียมบุคลากรใหพรอมในการรับมือกับสิ่งใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น มีความรูความเขาใจในการวางแผน                       
   4) บทบาทเปนผูตัดสินใจ (decision-maker) เปนผูรอบรูวิธีเทคนิคการตัดสินใจ 
                        5) บทบาทเปนผูจัดองคการ (organizer) สามารถออกแบบขยายงาน กําหนดโครงสราง
ขององคการขึ้นใหม  มีความเขาใจพลวตัขององคการและพฤติกรรมองคการ 
                        6) บทบาทเปนผูเปลี่ยนแปลง (change manager) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
(change agent)  มาสูสถาบัน จะเปลี่ยนอะไร อยางไร ควรเปลี่ยนสถานการณเมื่อไร 
                        7) บทบาทเปนผูประสานงาน (coordinator) มีความเขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธของ
มนุษย เขาใจเครือขายของการสื่อสาร รูจักวิธีนิเทศงาน การรายงาน การประสานกิจกรรมตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
                        8) บทบาทเปนผูส่ือสาร (communicator) มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด 
การเขียน การใชส่ือเพื่อการสื่อสาร และมีความสามารถในการประชาสัมพันธ 
                        9) บทบาทเปนผูขจัดความขัดแยง (conflict manager) ความขัดแยงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยง
ไมได ตองเขาใจถึงสาเหตุ สามารถตอรองไกลเกลี่ย สามารถแกปญหาความขัดแยงได 
                       10) บทบาทเปนผูแกปญหา (problem manager) เปนผูนําที่สามารถเขาใจปญหา  
วินิจฉัยและแกปญหาได 
                      11) บทบาทเปนผูจัดระบบ (system manager) สามารถวิเคราะหระบบและกระบวนการ
ที่เกี่ยวของ เขาและนําทฤษฎีบริหารมาใช 
                     12) บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน (instructional manager) ตองมคีวามเขาใจ           
ในระบบการเรียนรู  เขาใจวธีิการสราง การพัฒนาหลักสตูร การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                          13) บทบาทเปนผูบริหารบุคคล (personal manager) มีเทคนิคในการเปนผูนาํ            
การเจรจาตอรองประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 
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                         14) บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (resource manager) มีความสามารถบริหารการเงิน
งบประมาณ บริหารวัสดุ ครุภัณฑ การกอสราง การบํารุงรักษา หาทรัพยากรสนับสนุนจากภายนอก                        
    15) บทบาทเปนผูประเมินผล (appraiser) สามารถประเมินความตองการการประเมิน
ระบบทางสถิติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
                         16) บทบาทเปนนักประชาสัมพันธ (public receptor) มีทักษะในการสื่อความหมาย               
วิธีสรางภาพพจนที่ดี รูและเขาใจการเผยแพรขาวสารดวยส่ือและวิธีการตางๆ 
                         17) บทบาทเปนประธานในพิธีการ (ceremonial head) มีความสามารถในพิธีการตางๆ
ในสังคม 
                 นักวิชาการ ไดใหความหมายเกี่ยวกับบทบาทในฐานะเปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ไวในหลายทัศนะแตกตางกันดังนี้ 
                 โรและเดรค (Roe & Drake, 1994; อางถึงใน ภารดี  อนันตนาวี, 2552, หนา 266) กลาววา          
ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุวตัถุประสงค  
ดังนี้ 
                       1)  เปนผูกระตุนหรือจูงใจผูรวมงาน 
                   2) พัฒนาผูรวมงานใหมีความจริงใจและมคีวามรับผิดชอบตอการเรียนการสอน 
                     3) ใหความรวมมือในการประเมินผลงานเพื่อที่จะสนับสนุนและหัวขอเสนอแนะ
ปรับปรุงสวนที่ดอยใหดีขึ้น 
                  4) ใหความรวมมือกับผูรวมงานในการวางแผนประเมินผล และการรายงาน
ความกาวหนาของนักเรียน 
                  5) ใหความรวมมือในการสรางความสัมพนัธกับชุมชน 
                     6) พัฒนาหลักสูตรและนวตักรรมทางการศึกษา  
                   7) ฝกนักเรียนใหเปนผูนําเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
                     8) ตั้งศูนยแนะแนววิชาชีพและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
            คิงสเบอรี่ (Kingsbury, 2001; อางถึงใน ภารดี  อนันตนาวี, 2552, หนา 266) ไดใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารไวดังนี้ 
                         1) เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
                         2) เสริมสรางงานใหไดผลสูงสุดทั้งปริมาณและคุณภาพ 
                       3) เปนผูแนะแนวทางการทํางานใหผูใตบังคับบัญชา 
                       4) เปนผูติดตอประสานงานในองคการเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 
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                   5) เปนผูส่ังและควบคุมงาน 
              พนัส  หันนาคินทร (2544, หนา 267) ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
ไว 21 ประการดังนี้ 
                          1) ผูบริหารตองเปนผูริเร่ิมและเปดโอกาสใหครู อาจารย รวมทั้งบุคคลในโรงเรียน  
ไดรวมกันกําหนดนโยบายหรือเปาหมายหลักของสถานศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและนักเรียนมีคุณสมบัตทิี่พึงปรารถนา 
               2) ผูบริหารตองมีบทบาทในฐานะนักพัฒนาสถานศึกษา 
                       3) ผูบริหารตองมีบทบาทในการเปนนักวางแผนกิจกรรมและสรางประสบการณ
ที่จะทําใหมีโปรแกรมที่เหมาะสมในอันที่จะนําไปสูเปาหมายของการเรียนการสอน 3 ดาน คือ 
การพัฒนาดานความรู ความคิด พัฒนาการดานจิตใจ และพัฒนาการดานทักษะทางกายภาพ 
                   4) ผูบริหารจะตองมีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานการทํางานที่เหมาะสมและ
แสวงหาวิถีทางที่จะตรวจและติดตามผลงานโครงการและกิจกรรม 
                     5) ผูบริหารจะตองมีบทบาทในการเลือกฝกฝนและพัฒนาครู อาจารย รวมทั้งบุคลากร 
                     6) ผูบริหารจะตองมีบทบาทในการคณะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
                      7) ผูบริหารตองแบงงานและมอบหมายงานทั้งรูจักกระตุนใหเกิดการพฒันางาน 
                       8) ผูบริหารตองเปนผูควบคุมทรัพยากรการเงินของสถานศึกษา 
                    9) ผูบริหารตองมีบทบาทในการพัฒนา และใหความปลอดภัยแกเด็กนักเรียน                          
ในสถานศึกษา 
                   10) ผูบริหารจะตองวางแผนหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมและการรักษาวินัย
ของนักเรียน 
                    11) ผูบริหารตองแนใจวา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอนอยูในสภาพ               
ที่ใชงานไดดี ปลอดภัย แข็งแรง ทนทานและเหมาะสม 
                   12) ผูบริหารตองสรางขวัญและบรรยากาศที่ดีทั้งครู อาจารย และนักเรียนจะสามารถ
ทํางานดวยกันอยางสงบสุขและมีความสุข 
              13) กระตุน สงเสริมใหเกิดการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรใหการเรียนในหลักสูตร
สมบูรณยิ่งขึ้น 
                14) ผูบริหารตองเปนผูพัฒนาและสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
                   15) ผูบริหารตองมีสวนรวมในงานพิธีที่เกี่ยวของและงานสาธารณประโยชนของ
สังคม และชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู  
                       16) ผูบริหารตองรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
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                          17) ผูบริหารตองเปนผูนํามีบทบาทเปนผูประสานงานและนเิทศงานของสถานศกึษา 
โดยสม่ําเสมอ 
                           18) ผูบริหารตองทันเวลา  ทันเหตกุารณ  ทันสมัย  และตองติดตามความกาวหนา 
                           19) ผูบริหารควรมีเวลาปรึกษากับผูรวมงานและผู เกี่ยวของในเรื่องสําคัญๆ                    
ที่ตองตัดสินใจ 
                           20) ผูบริหารควรหาเวลาเขาสอนนักเรียนบาง 
                           21) ผูบริหารตองวางระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
               สมพงศ  เกษมสิน (2548, หนา 152) ไดกลาวถึง บทบาทความรับผิดชอบของผูบริหาร
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและปรับปรุงงานวิชาการไว 8 ดาน คือ 
                   1) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบการพัฒนาจุดมุงหมาย เปาหมาย นโยบายของสถานศึกษา   
เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการสอน 
                  2) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการจัดวางตัวบุคคล เพื่อใหสามารถทําหนาที่
บรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
                 3) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการจัดสรรเวลาและสถานที่เพื่อประโยชนของการสอน                
   4) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการจัดหา จัดใชวัสดุอุปกรณ และอาคารสถานที่          
เพื่อประโยชนของการศึกษาอยางสูงสุด 
                     5) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบ สงเสริมการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนบรรลุ
เปาหมาย 
            6) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบการสราความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
เพื่อประโยชนทางดานการศึกษา 
                    7) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบการจัดโปรแกรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
                  8) ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการประเมินความตองการของสถานศึกษา 
             พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2551, หนา 98) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาไว 6 บทบาท  
ดังนี้  
                       1) บทบาทหนาที่ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบายของสถานศึกษา 
   2) บทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมในการบริหารตางๆ เพื่อใหสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว 
   3) บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของบุคคลในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
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                         4) บทบาทหนาที่ในการสรางขวัญกําลังใจและสรางความสุขในการทํางานใหกับ
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อการบริหาร 
                         5) บทบาทหนาที่ในการสรางความรวมมือ รวมสติปญญาของบุคลากรในสถานศึกษา
และชุมชนเพือ่การบริหาร 
                         6) บทบาทหนาที่ในการจัดหาทรัพยากร และควบคุมกํากับติดตามบุคลากรใชทรัพยากร
ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
           รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2546, หนา 169-170) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่             
ของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 
                       1) บทบาทหนาที่ในฐานะการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
     การที่ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูรวมกันสรางความสัมพันธกับชุมชน          
ตองพัฒนาตนเองและกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ดังนี้ 
                             (1) การสรางศรัทธาในตนเอง ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษาตองพยายาม
พัฒนา ตนเองใหชุมชนเกิดความศรัทธารวมมือกันปฏิบัติงาน เชน การศึกษาหาความรูใหเปนผูรอบรู 
ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณลักษณะนิสัย  คุณธรรม ใหเปนที่ยอมรับและ
ตองการของชุมชน 
                       (2) การรวมกันสรางศรัทธาใหสถาบันผูบริหารและคณะครูรวมกันพัฒนา
สถานศึกษาใหชุมชนมีความภูมิใจและเชื่อม่ันในการเรียนการสอน เชน การพัฒนาสถานศึกษา        
ใหกาวหนา มีช่ือเสียง มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะความรู ความสามารถตรงตามหลักสูตรและ
สังคมตองการสภาพของสถานศึกษาใหความรมรื่นเปนปจจุบัน กาวทันตอความเจริญกาวหนา  
ชนะการประกวดในเรื่องตางๆ หรือในระดับตางๆ จนถึงเปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เปนตน 
                               (3) การสรางความสนิทสนมกับชุมชน ผูบริหารและครูจะตองใหความสําคัญ
ในการสรางความสนิทสนมกับชุมชน ดวยการใหเวลาตอนรับ ใหการบริการดวยความเต็มใจไปรวมงาน
ชวยเหลือพัฒนาชุมชนเปนประจํา รวมทั้งการไปเยี่ยมเยียนชุมชน หรือผูปกครองที่ประสบโชคดี
หรือประสบทุกขภัย 
                              (4) การเสริมสรางเกียรติคุณชุมชน ผูบริหารและคณะครูจะตองใหเกียรติแกชุมชน
หรือคณะบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน เชน การตอนรับ การเชิญชวนรวมงาน 
การกลาวคํายกยอง การมอบเกียรติบัตร และการประกาศเกียรติคุณ เปนตน 
                               (5) การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชน ผูบริหารและคณะครูตองรวมกัน
จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชนอยางหลากหลายและเปนประจํา โดยถือหลักมนุษยสัมพันธ
เปนหลัก มุงเนนความรวมมือมากกวาการตองการทรัพยสินมาพัฒนาสถานศึกษาแตฝายเดียว และ
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การจัดกิจกรรมทุกครั้งหากคณะครูรวมกันจัดทําโดยพรอมเพรียงกันเปนการสรางศรัทธาในชุมชน                            
      (6) การรวมมือกันประชาสัมพันธสถานศึกษา ผูบริหารและคณะครูทุกคน
ตองถือวามีหนาที่ในการประชาสัมพันธงานใหชุมชนทราบดวยวิธีการตางๆ ตามที่มีโอกาสและ
ตอเนื่องตลอดเวลาจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามบทบาทมากยิ่งขึ้น 
                        2) บทบาทในฐานะผูนําในสังคม 
                            ผูบริหารการศึกษามีหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  เปนผูนําในสังคม 
ความเปนผูนําในสังคมนี้สืบเนื่องมาจากหนาที่ของสถานศึกษา ซ่ึงมีหนาที่เตรียมสมาชิกของสังคม                  
ใหเหมาะสม สอดคลองและกลมกลืนกับสภาพแหงความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูเสมอ อันจะทําให
สมาชิกอยูในสังคมไดโดยสันติสุข ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรับภารกิจนี้อยางเต็มภาคภูมิ           
ในการเตรียมสมาชิกดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนตัวการที่จะเปลี่ยนแปลง (change agent)              
ใหสมาชิกของสังคมบรรลุพัฒนาการในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองดานสาธารณสุข  
ดานการศึกษา ดานศาสนา และดานวัฒนธรรม เปนตน 
                      3) บทบาทหนาที่ในฐานะเปนผูวางแผน 
                          การวางแผน เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการบริหาร บทบาทหนาที่ 
ของผูบริหารการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน  มีดังนี้ 
                             (1) การทําความเขาใจวัตถุประสงคของหนวยงาน 
                             (2) การวางแผน หมายถึง การคาดการหรือการเตรียมการลวงหนากอนลงมือ
ปฏิบัติงาน การวางแผนปฏิบัติงานนี้จะตองมีการกําหนดความมุงหมาย ขอบขายของงานและแนวทาง
ปฏิบัติงานไวอยางกวางๆ รวมทั้งกําหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตามผลและประเมินผลงาน 
                             (3) การวางแผนควรจะทําโดยองคคณะบุคคล 
                             (4) การวางแผนจะตองอยูบนพื้นฐานของสถิติและขอมูลตางๆ 
                             (5) การวางแผนจะตองอยูบนพื้นฐานการศึกษาชุมชนอยางถูกตองตามหลักวิชา 
    (6) ความลมเหลวของการวางแผนมิใชความลมเหลวของงานทั้งหมด ควรถือวา
เปนขั้นตนของความสําเร็จ 
                     อาคม  วัดไธสงค (2547, หนา 97) ไดกลาวถึงหลักในการวางแผน 10 ประการ
ของศาสตราจารย เวลเดน (Wilden) ดังนี้ 
                            (1) กําหนดปญหาใหแนนอน 
    (2) นําปญหาสูชุมชน 
                            (3) กําหนดเปาหมายที่จะบรรลุ 
    (4) แสวงหาทรัพยากรหรือความชวยเหลือ 
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                            (5) เลือกสรรวิธีแกปญหา 
                            (6) การตัดสินใจ 
                            (7) การวางแผนขั้นปฏิบัติการ 
                            (8) มอบหมายดําเนินการตามแผน 
                            (9) รายงานผลตอชุมชน 
                            (10) การติดตามแผนและประเมินผล 
                   4) บทบาทและหนาที่ในฐานะเปนผูติดตามและประเมินผล 
                        การบริหารงานทุกชนิด จะตองมีการติดตามและประเมินผล ทังนี้เพื่อจะไดทราบวา 
มีการทํางานตรงเปาหมาย ความมุงหมาย วัตถุประสงคหรือไม และถาไมมีการประเมินผล
ก็ยอมจะไมทราบวาผลงานนั้นเปนอยางไร ดีหรือเลว และมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
บางเปนสําคัญ อยางไรก็ดีในฐานะผูบริหาร การติดตามผลก็ยอมหมายถึง การควบคุมดวย ทั้งนี้
เพราะการควบคุม การติดตามผล และการประเมินผลเปนกระบวนการตอเนื่อง และมีสวนสัมพันธกัน
อยูอยางใกลชิด 
                    5) บทบาทและหนาที่ในฐานะเปนผูนําทองถ่ิน 
                         บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา เปนบทบาทหนาที่ที่ใกลเคียงหรือ
คลายกับบทบาทหนาที่ของผูนําทองถ่ินเปนอยางมาก จึงอาจกลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษาก็คือ
ผูนําทองถ่ินคนหนึ่งนั่นเอง ดงันี้ 
                            (1) การศึกษาเปนสถาบันอันหนึ่งของสังคม ผูบริหารการศึกษาเปนตัวจักร
ที่จะพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินหรือชุมชน จึงเปนบุคคลชั้นนําหรือเปนผูนําทองถ่ินหรือชุมชน
โดยตรง 
                            (2) ผูบริหารการศึกษาเปนผูใกลชิดกับทองถ่ินหรือชุมชน สามารถที่จะรับรูปญหา 
ความตองการ และความคิดเห็นของสมาชิกทั้งหลายในทองถ่ิน หรือชุมชนเพื่อรวมมือกันวางแผน
และลงมือพัฒนาดานอื่นๆ ที่เปนความตองการความจําเปน และความขาดแคลนของสมาชิกทั้งหลาย
ไดอยางถูกตอง 
                            (3) ผูบริหารการศึกษาตามธรรมดาจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและ
ความประพฤติดีเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ เปนที่ยอมรับนับถือของสมาชิกทั้งหลาย  ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูนําทองถ่ินหรือชุมชนไปในตัว 
                    6) บทบาทหนาที่ในฐานเปนผูประสานงาน 
                        การประสานงานเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งอันหนึ่ง  ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษา
มีความจําเปนจะตองประสานงานกับหนวยงานหลายฝาย เชน ผูปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป          
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ครู นักเรียน เจาหนาที่ของสถานศึกษา ผูนําทองถ่ินและหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
ดังนั้น การศึกษาทั้งศิลปะและศาสตรในเรื่องการประสานงานจึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา 
                   7) บทบาทในฐานะผูใหบริการแกชุมชน 
                        การใหบริการดานวิชาการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนั้นจะตองอาศัย
หลักการและเทคนิควิธีการในการใหบริการทางวิชาการอยางดี และเหมาะสมกับสภาพของชุมชน
แตละชุมชน ทั้งยังตองอาศัยบุคลิกภาพหรือคุณสมบัติสวนตัวของผูบริหารการศึกษา เชน จะตองมี
ภาวะผูนําและอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตัวของผูบริหารการศึกษาอีกดวย 
                        ผูบริหารสถานศึกษาพึงถือวา การบริการชุมชนเปนหนาที่สําคัญอยางหนึ่งของตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาที่มีความพรอมในดานตางๆ อยูไมนอยสถานศึกษาควรจะนําทรัพยากร 
ที่มีอยูออกบริการชุมชน ทั้งนี้เพื่อชวยพัฒนาชุมชนใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูอยางเต็มความสามารถ 
                    8) บทบาทหนาที่ในการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                         การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนที่มุงประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย สามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได และทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอน
เพื่อพัฒนาผูเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทและหนาที่ ดังนี้ 
                                (1) ปรับเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู โดยสนับสนุน
และมีสวนรวมกับผูเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
    (2) กําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาสถานศึกษาไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่มีแผนงานในการปฏิรูปการเรียนรู ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 ที่วาดวยแนวการจัดการศึกษา 
                             (3) นําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 
                             (4) บริหารจัดการใหเอื้ออํานวยความสะดวกใหครูผูสอนมีเสรีในการคิดพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู ทําวิจัยในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนครู การทํางานเปนทีม ผนึกกําลัง
ระหวางกลุมวิชาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูใหไดตามมาตรฐานหลักสูตร 
                             (5) พัฒนาสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู สามารถ
ใชแหลงเรียนรูตางๆ เปนหองเรียน 
    (6) จัดใหมีระบบนิเทศภายในชวยเหลือครูในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 
 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

48 
 

                      9) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานบุคคล 
                          เมื่อมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการจากกระทรวงศึกษาธิการและ
เขตพื้นที่การศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะเปนการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ                       
ความรับผิดชอบของผูบริหารจะมีมากขึ้น ซ่ึงนอกจากจะตองบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงค                    
และเปาหมาย ตามที่คณะกรรมการกําหนดแลวยังจะตองบริหารหนวยงานใหเปนไปตามบทบาทหนาที่  
ที่กฎหมายกําหนด 
                          การบริหารงานบุคคลตามหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศกึษา            
ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษานั้น คณะกรรมการจะมีอํานาจการบริหารงานบุคคล โดยกํากับ
ดูแลใหผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด ทั้งนี้ขั้นตอนของการบริหารงานบุคคล
ในหลายเรื่อง เชนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงหรือการใหความดีความชอบ  หรือ
การดําเนินการทางวินัยจะแลวเสร็จในระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนสวนใหญ                           
     ดังนั้น คุณสมบัติผูบริหารจึงตองสอดคลองกับบทบาทและพันธกิจดังกลาว 
เชน เปนนักบริหารมืออาชีพ ทันสมัยและมีลีลาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) อันไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลักความรับผิดชอบ 
                     10) บทบาทของผูบริหารในการบริหารงบประมาณและการเงิน 
                           ในดานการบริหารงบประมาณ ผูบริหารควรมีกระบวนการพิจารณางบประมาณ                     
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
                     (1) การจัดทํางบประมาณ โดยสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษาเสนอเปาหมาย               
และความตองการงบประมาณ ในขั้นตอนนี้ผูบริหารจะตองทําแผนงบประมาณระยะปานกลาง                          
(3 ป) ประกอบดวย 
                                 ก. การประมาณการเปาหมาย จํานวนนักเรียนลวงหนา 3 ป พิจารณาขอมูล
จํานวนเด็กที่เกิด และจะเขาเรียนในแตละปจากทะเบียนสํามะโนครัวในเขตทองที่บริการของสถานศึกษา                            
     ข. การประมาณการงบประมาณ พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมา                
และแผนดําเนินการของสถานศึกษา ตามกรอบนโยบายของรัฐและความตองการของทองถ่ิน 
                                 ค. การกําหนดวงเงินงบประมาณขั้นต่ํา (based line budget) ที่ตองการ
ขอในแตละป 
                           (2) การจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณ โดยแบงออกเปน                   
2 ลักษณะ คือ                 
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                                 ก. งบลงทุนและงบดําเนินการ 
                                 ข. งบรายหัว ซ่ึงอาจแบงการจัดสรรรายหัวออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก 
จัดสรรจํานวนรอยละ 80 ระยะหลังจัดสรรรอยละ 20 ของจํานวนรายหัวทั้งป 
                             (3) การบริหารและการควบคุมงบประมาณ ผูบริหารตองรับผิดชอบเงินงบประมาณ 
อยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และไดผลตามเปาหมาย ทั้งงบลงทุน งบดําเนินการและงบรายหัว         
ทั้งนี้ตองอยูภายใตเงื่อนไขของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของของเรื่องนั้นๆ 
      (4) การติดตามตรวจสอบและรายงาน  ผูบริหารตองมีความสามารถสูง
ในการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรายงานผลการดําเนินงาน (performance report) โดยการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบกับเปาหมาย
และแผนงานที่วางไว และรายงานการเงิน (financial report) ซ่ึงเปนการรายงานที่จัดทาํจากขอมูล
ตามระบบบัญชีของสถานศึกษา 
                        ในการบริหารงบประมาณนี้ ผูบริหารอาจนําหลัก วงจรการควบคุมคุณภาพ 
(PDCA) มาใชตามความเหมาะสม คือ การวางแผน (plan) การดําเนินการ (do) การตรวจสอบ/
ประเมินตนเอง (check) และการปรับปรุง (act) 
                   11) บทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
                          สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีบทบาท
และอํานาจหนาที่ ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2553, หนา 12)                            
    (1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอก  กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
และหนวยงานตนสังกัด 
                               (2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
                               (3) ใหการรับรองผูประเมินภายนอก 
    (4) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนินการ           
โดยผูประเมินภายนอกรวมทั้งใหการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน            
ในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกเองก็ได 
    (5) พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมและ
สนับสนุนใหองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมิน
ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําป                    
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ตอคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
เผยแพรผลงานดังกลาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
                กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 31) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
และผูที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
                    1) ผูบริหารสถานศึกษาตองศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ       
และเห็นความสําคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นยังตองพัฒนาความรูและทักษะ
เกี่ยวกับภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
                     2) สรางจิตสํานึกและคานิยมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดขึ้นแกบุคลากรทุกฝายในหนวยงาน 
                   3) ประกาศนโยบาย/ทิศทาง และเปาหมายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
                  4) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกใหแกบุคลกรทุกฝายในสํานักงาน 
                5) กําหนดมาตรการในการสนับสนุน และชวยเหลือในการผลักดันระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการได
อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการทางดานงบประมาณ และบุคลากร 
                  6) คอยกํากับหรือติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน ทั้งในสวนของการเตรียมการ   
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 
                7) ชมเชยและใหกําลังใจแกลูกนองที่ไดรวมมือกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา     
               กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 9) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 39 ไวดังนี้  
                      1) บริหารกิจการสถานศึกษา 
                   2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย 
                      3) เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญา
ในราชการของสถานศึกษา ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ 
                     4) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

51 
 

                    5) อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
                    6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา    
             ดังนั้นบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา เปรียบเสมือนเข็มชี้ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
ใหดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว  
         จากการศึกษาสรุปไดวา อํานาจ คือ ความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นหรือ
กลุมคนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติ คานิยม ไปตามที่ผูมีอํานาจตองการและ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของงาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพิจารณาการใชอํานาจหนาที่ของตน
อยางรอบคอบ การคิดจะใชอํานาจตามตําแหนงในการปกครองบังคับบัญชาเพียงอยางเดียว
คงไมเกิดผลดีเทาที่ควร ผูบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัยความเปนผูนําของตนประกอบดวย 
เพราะการเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถที่บุคคลจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนอื่น 
ผูบริหารสถานศึกษาที่ฉลาดตองสรางภาวะผูนําของตนเองใหเกิดขึ้น อันจะสงผลตอการใชอํานาจ
ตามตําแหนงหนาที่ของเขาดวย นั่นคือ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนทั้งผูบริหารและมีภาวะผูนํา 
ดังนั้นผูวิจัยจึงนํากรอบแนวความคิดของ แบลนชารด และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, 
p. 274) มาใชในงานวิจัย ซ่ึงประกอบดวยการใชอํานาจ จํานวน 7 ดาน คือ 
                       1) ดานอํานาจจากการใหรางวัล       
                     2) ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ    
                  3) ดานอํานาจตามกฎหมาย              
                     4) ดานอํานาจจากการอางถึง 
                 5) ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 
                6) ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง 
                  7) ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 
 

2.4  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
         2.4.1  ความหมายของประสทิธิผล 

 ประสิทธิผล เปนเครื่องมือหรือตัวบงชี้ในการตัดสินใจวาการบริหารของหนวยงาน         
หรือองคการใดองคการหนึ่งสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว
มากนอยเพียงใด เปนเรื่องเกี่ยวกับผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน มีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องคการ
พึงประสงค นักวิชาการไดใหความหมายของประสิทธิผลไวตางๆ กัน ดังนี้ 
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    ภรณี กีรติบุตร (2549, หนา 207) ไดใหความหมายวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ในการเลือกเปาหมายที่เหมาะสมและบรรลุเปาหมายนั้นๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่วา องคการ
สามารถสนองผูบริโภคสินคาหรือบริการที่เปนที่ตองการหรือไม และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายาม
จะทํามากนอยเพียงใด 
       ประชุม  รอดประเสริฐ (2548, หนา 203) กลาววา ประสิทธิผลเปนการทํางานที่ไดผล
โดยสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ  การวัดผลงานที่ทําไดเทียบกับเปาหมาย    
หากสามารถทําไดตามเปาหมายที่ตั้งไวก็แสดงวาการทํางานมีประสิทธิภาพสูง 
             รุง  แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2546, หนา 169) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่เปนไปหรือบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 
           ชีชอร  และยูชตแมน (Seashore & Yuchtman, 1991; อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2552, 
หนา 203) ใหความหมายวา ประสิทธิผลขององคการ คือ ความสามารถขององคการในการนําทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดและมีคุณคาจากสภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคการ 
               ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 309) กลาวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง  
การที่ผูบริหารสามารถใชภาวะผูนํา เปนศูนยรวมในการจัดการศึกษาทําใหครูและนักเรียน
เกิดความพึงพอใจ เปนผลทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงค          
 จากการศึกษาสรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จของสถานศึกษา  
ที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวโดยอาศัยความรูความสามารถ และ
ประสบการณของผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
         2.4.2  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
              มอทท (Mott, 1972, p. 373; citing  Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ไดแบงลักษณะของ
ประสิทธิผล ออกเปน 4 ดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
                      1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  คือ 
การที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสามารถดําเนินงานในสถานศึกษา ทั้งการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน จนสามารถทําใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ที่ดี ซ่ึงพิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้นไป ความสามารถทางดานวิชาการของนักเรียนและความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 
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                          2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก คือ การที่ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสามารถดําเนินงานในโรงเรียนทั้งการบริหารและการอบรม
คุณธรรมของนักเรียนนอกจากการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม                
มีระเบียบวินัยที่ดีและทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติตอการศึกษาเลาเรียน เปนที่พอใจ
ของผูปกครอง 
                          3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา คือ ความสามารถของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่รวมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานทั้งดานวิชาการ 
การเรียนการสอนเพื่อใหสถานศึกษามีความกาวหนาทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป  โดยพจิารณา
จากลักษณะการยอมรับของครูตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้งการบริหาร และการเรียนการสอน 
ความสามารถ ความรวดเร็วของครูตอการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการของตนเอง  
ความกระตือรือรนของครูที่จะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ที่ไดจากการปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษา 
                          4) ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา คือ ความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่รวมมือกันในการแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน 
การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบอื่นๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา 
         รอบบินส (Robbins, 2003, p. 258) ไดศึกษาประสิทธิผลองคการจากการพัฒนารูปแบบตางๆ 
สามารถสรุปแนวทางการศึกษาไดทั้งหมด 4 แนวทาง ดังนี้  
               1) แนวทางการบรรลุเปาหมาย (the goal – attainment approach) แนวทาง 
การบรรลุเปาหมายนี้เปนไปตามความหมายขององคการที่หมายถึง การสรางขึ้นมาเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายเฉพาะ (specific goal) ระดับการบรรลุของเปาหมายตามที่กําหนดไวเปนการเนนที่ผล 
(ends) มากกวาวิธีการ (means) ฐานคติ (assumption) ของแนวทางนี้ คือ 
 (1) องคการตองมีเปาหมายแนนอน (ultimate goals) 
 (2) เปาหมายตองมีความชัดเจนเขาใจตรงกนั 
 (3) เปาหมายตองไมมากเกนิไป 
 (4) เปนเปาหมายที่มีความเหน็สอดคลองกัน 
 (5) วดัความกาวหนาของเปาหมายได 
   เปาหมายองคการที่จะทําใหเปนไปตามฐานคติ ควรจัดทําใหเปนเปาหมาย
เชิงปฏิบัติการ (operative goals) เปนเปาหมายเฉพาะ (specific goals) ขององคการเพื่อใหเขาใจ
ตรงกันและสามารถวัดได 
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                          2) แนวทางเชิงระบบ  (the system approach) แนวทางเชิงระบบเปนไปตามความหมาย
ขององคการวาองคการเปนระบบ (systems) ตองการปจจัย (inputs) มีกระบวนการเปลี่ยนปจจัย 
(process) และมีผลผลิต (outputs) ตองรักษาเสถียรภาพและความสมดุล ดังนี้ แนวทางเชิงระบบ
มุงเนนจึงหมายถึง ความสามารถขององคการ ในการจัดทรัพยากร การรักษาเสถียรภาพและความสมดุล 
ของระบบภายในองคการและการมีปฏิสัมพันธอยางประสบผลสําเร็จกับสภาพแวดลอมภายนอก 
แนวทางเชิงระบบเนนที่วิธีการ (means) มากกวาที่ผล (ends) ขอดีของแนวทางระบบ คือ การทําให
ผูบริหารตระหนักในความสําคัญของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของระบบยอยในองคการและ
เหมาะสมกับองคการที่มีเปาหมายคลุมเครือไมสามารถวัดไดเพราะสามารถใชเกณฑอื่นๆ 
แทนการทําใหบรรลุเปาหมาย 
                     3) แนวทางเชิงกลยุทธ – กลุมที่เกี่ยวของ (the strategic–constituencies approach) 
แนวทางการแขงขันเปนกรอบแนวคิดบูรณาการในการศึกษาประสิทธิผลองคการแนวใหม ฐานคติ 
(assumption) ของแนวทางนี้ พิจารณาองคการในฐานะที่เปนระบบภายใตสภาพแวดลอม 
ซ่ึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการ ความพอใจของกลุมที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุน
องคการใหมีความอยูรอด ความหมายของประสิทธิผลองคการตามแนวทางนี้คือ ระดับความสามารถ
ขององคการในการตอบสนองความตองการของกลุมที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอมขององคการ 
แนวทางกลุมที่เกี่ยวของจะคลายคลึงกับแนวทางเชิงระบบ คือ ทั้ง 2 แนวทางตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพึ่งพาอาศัยภายในระบบ แตมีจุดเนนตางกัน โดยแนวทางกลุมที่เกี่ยวของเชิงกลยุทธ
จะพิจารณาสภาพแวดลอมเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการกับการอยูรอดขององคการ ผูบริหารองคการ
จะไมละเลยตอกลุมที่มีอํานาจที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคการ 
                     4) แนวทางการแขงขัน – คุณคา (the competing – values approach) แนวทาง 
การแขงขัน คุณคา เปนกรอบแนวคิดบูรณาการในการศึกษาประสิทธิผลองคการฐานคติของแนวคิดนี้คือ 
ประสิทธิผลองคการจะมีความเปนอัตนัย (Subjective) ขึ้นอยูกับคานิยมความชอบและความสนใจ
ของผูประเมินจึงไมมีเกณฑที่ดีที่สุดสําหรับการประเมินประสิทธิผลองคการแนวทางนี้ โดยกําหนด
องคประกอบทั่วไปของเกณฑประสิทธิผลองคการและตองใชองคการประกอบเหลานั้นเปนพื้นฐาน
ในการกําหนดคุณคาที่แขงขันเพื่อที่จะกําหนดรูปแบบประสิทธิผลที่มีลักษณะเฉพาะไดในแตละรูปแบบ
 การเลือกรูปแบบประสิทธิผลองคการที่เหมาะสมนั้น คุณคาใดจะถูกใชเปนเกณฑประเมิน
ขึ้นอยูกับวาองคการอยูในขั้นใดของวงจรชีวิตขององคการ คือ ลักษณะขององคการและเงื่อนไข
ที่เหมาะสมในการใชแตละแนวทาง 
          ฮอลตัน (Halton, 2001; อางถึงใน  วิโรจน  สารรัตนะ, 2548, หนา 324) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวาประกอบดวยองคปจจัยหลัก 3 ปจจัย  คือ 
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                 1) การมีจุดหมายรวม 
    (1) มีคานิยมรวมและความเชื่อรวม 
    (2) มีจุดหมายชัดเจน 
    (3) มีภาวะผูนําทางการสอน 
                  2) เนนการเรียนรู 
    (1) ติดตามความกาวหนาของนักเรียนสม่ําเสมอ 
    (2) มีความคาดหวังสูง 
    (3) มีการพัฒนาครู 
    (4) เนนการสอนและหลักสูตร 
                      3) มีบรรยากาศการเรียนรู    
    (1) ความเกี่ยวของและความรับผิดชอบของนักเรียน 
    (2) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
    (3) การยอมรับ 
    (4) พฤติกรรมทางบวกของนักเรียน 
    (5) การสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 
                  ฮาล (Hall, 2003, p. 249) ไดกลาวถึงประสิทธิผลที่ทุกสถานศึกษาควรมีไว 9 ลักษณะ
ดังนี้   
                1) มีการกําหนดคานิยม ความคาดหวัง และมาตรฐานของโรงเรียน 
             2) มีการบริหารหองเรียนที่ดี 
              3) มีการสอนของครูและความคาดหวังที่สูง 
              4) มีครูที่เปนแบบอยางที่ดี 
                 5) เนนการเรียนรู 
                6) มีสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับนักเรียนและครู 
               7) มีการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับนักเรียน 
           8) มีการประสบผลสําเร็จของนักเรียน 
                       9) มีกิจกรรมรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 
             มอรทิมอร (Mortimore, 2001; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2548, หนา 326) ไดกลาวถึง
ปจจัยสําคัญของการประเมินประสิทธิผลขององคการไว  12 ตัว ดังนี้     
                           1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 
                           2) การมีสวนรวมของหวัหนาฝาย 
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                           3) การมีสวนรวมของครูในการวางแผน การพัฒนา และการตัดสินใจ 
                           4) ความสามัคคีของคณะครู 
                           5) เนนการเรียนรู 
                           6) การสอนทีท่าทาย 
                           7) สภาพแวดลอมที่สงเสริมการทํางาน 
                           8) เนนการเรียนการสอน 
                           9) ความสัมพนัธระหวางครูกับนักเรยีน  
                          10) การบันทึกขอมูลเพื่อการวางแผนและการประเมินผล 
                          11) การมีสวนรวมของผูปกครองกับวิถีชีวติในโรงเรียน 
                          12) มีบรรยากาศทางบวก 
              แฮนแมน และฟรีแมน (Hanman & Freeman, 2004, p. 109) ไดกลาวถึงปจจัยของสถานศึกษา
ที่ประสบผลสําเร็จ 4 ขอ ดังนี้ 
                           1) ภาวะผูนาํและการบริหารของผูบริหาร 
                           2) การมีสวนรวมในการตดัสินใจของคร ู
                           3) มีบรรยากาศของการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน ครูกับครู นักเรียนกับนกัเรียน  
ครูกับนักเรียน ครูกับผูปกครอง เปนตน 
                           4) มีการสอนและขอมูลยอนกลับในทางบวกกับนักเรยีน 
                 เพนนิ่งส  และกูดเมน (Pennings & Goodman, 2003, p. 160) ไดจัดกลุมปจจัยที่แสดงถึง
ระดับความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา เปน 2 ดาน คือ ดานโครงสรางและดานกระบวนการ  
ดังนี้ 
                       1) ดานโครงสราง 
    (1) มีการบริหารและภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ 
    (2) มีความมัน่คงในการปฏิบตัิงานของครู 
    (3) มีหลักสูตรที่ชัดเจนและจดัเปนระบบ 
    (4) มีการพัฒนาครู 
    (5) มีสวนรวมและสนับสนนุจากผูปกครอง 
    (6) มีการยอมรับจากนักเรียนอยางกวางขวาง 
    (7) มีเวลาเพื่อการเรียนรูสูงสุด 
    (8) มีการสนับสนุนจากทองถ่ิน 
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                          2) ดานกระบวนการ 
    (1) มีการวางแผนแบบมีสวนรวม 
    (2) มีความสัมพันธแบบเปนทีม 
    (3) มีสํานึกชุมชน 
    (4) มีจุดหมายที่ชัดเจน 
    (5) มีระเบียบและวินัย 
    (6) มีความคาดหวังรวมกันสูง 
        คารดเวล และสพิงส (Caldwell & Spinks, 2004, p. 108) ไดกลาวถึงเกณฑประเมิน
ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 6 ดาน จํานวน 43 รายการ ดังนี้ 
                       1) ดานหลักสูตร 
    (1) สถานศึกษามีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน 
    (2) สถานศึกษามีแผนงานที่ไดรับการวางแผนไวอยางสมดุลและเปนระบบ
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนได 
    (3) สถานศึกษามีแผนงานพัฒนานักเรียนใหมีทักษะที่ตองการ 
    (4) ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนในระดับสูง 
                       2) ดานการตัดสินใจ 
    (1) บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายของสถานศึกษาในระดับสูง 
    (2) คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 
    (3) ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 
                    3) ดานทรัพยากร 
    (1) สถานศึกษามีทรัพยากรอยางพอเพียงที่จะชวยใหครูทําการสอนไดอยางมี
ประสิทธิผล  
    (2) สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจ 
                 4) ดานภาวะผูนํา  มีผูบริหารที่ 
    (1) สามารถแบงสรรหนาที่และทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
    (2) จัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา 
    (3) ตอบสนองและสนับสนุนความตองการของครู 
    (4) ใสใจตอการพัฒนาในวิชาชีพของครู 
    (5) กระตุนใหคณะครูมีการพัฒนาวิชาชีพและใชครูที่มีทักษะ 
    (6) มีความตระหนักถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโรงเรียนระดับสูง 
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    (7) สรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานทางการศึกษา ชุมชน ครูและนักเรียน   
    (8) มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุน 
    (9) มีความพยายามที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
    (10) จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครูในระดับสูง 
    (11) มีการตรวจสอบแผนงานอยางตอเนื่อง และวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 
                       5) ดานบรรยากาศ 
    (1) สถานศึกษากําหนดคานิยมที่สําคัญ 
    (2) ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน แสดงความผูกพันและจงรักภักดีตอจุดหมาย
และคานิยม ของสถานศึกษา 
    (3) สถานศกึษาจัดสภาพแวดลอมที่ร่ืนรมย ตื่นเตน และทาทายตอครแูละนักเรียน 
    (4) มีบรรยากาศการยอมรับและเชื่อถือซ่ึงกันและกันของครูกับนักเรียน 
    (5) มีบรรยากาศความไววางใจและการสื่อสารแบบเปดในโรงเรียน 
    (6) มีความคาดหวังในโรงเรียนวานักเรียนทุกคนจะทําดี 
    (7) มีพันธะที่เขมแข็งที่จะใหมีการเรียนรูเกิดขึ้นในโรงเรียน 
    (8) ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีความคาดหวังในความสําเร็จระดับสูง 
    (9) นักเรียนมีขวัญกําลังใจระดับสูง 
    (10) นักเรียนมีความยอมรับนับถือผูอ่ืนและความเปนเจาของของผูอ่ืน 
    (11) จัดใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสถานศึกษา 
    (12) มีความเปนระเบียบวินัยในสถานศึกษา 
    (13) ผูบริหารอาวุโสมีโอกาสเล็กนอยที่จะเกี่ยวของโดยตรงกับวินัยของนักเรียน 
    (14) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ํา 
    (15) อัตราการพักการเรียนของนักเรียนต่ํา 
    (16) อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ํา 
    (17) ครูมีขวัญกาํลังใจในระดับสูง 
    (18) ครูมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีน้ําใจความเปนกลุมในระดับสูง 
    (19) อัตราการขาดงานของครูต่ํา 

    (20) การยายของครูมีเพียงเล็กนอย 
                       6) ดานผลลัพธ 
    (1) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา 
    (2) คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง 
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    (3) ความสําเร็จในการศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 
          จากการศึกษาสรุปไดวา การที่ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะมีคุณภาพมากหรือนอย 
ขึ้นอยูกับการกําหนดจุดมุงหมายรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
วางแผนกําหนดเกณฑในการประเมินที่ชัดเจน มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล เพื่อปรับปรุง
พัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน 
         2.4.3  ความสําคัญของประสิทธิผล 
     ธงชัย สันติวงษ (2541, หนา 9-10) ไดกลาวถึงประสิทธิผลวามีความสําคัญอยางยิ่ง                 
ในศาสตรทางการบริหารและองคการ นับวาเปนการตัดสินใจขั้นสุดทายวา การบริหารองคการ
ประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด องคการจะอยูรอดและมีความม่ันคงจะขึ้นอยูกับประสิทธิผล
องคการ  ถาองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคจะสามารถดํารงอยูตอไปได แตถาไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคองคการจะลมสลายไปในที่สุด ดังนั้น ประสิทธิผลจึงมีความสําคัญตอองคการ ดังนี้   
                  1) ชวยตรวจสอบวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการ การจัดตั้งองคการยอมกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการ 
                      2) ประเมินผลการดําเนินงานกับแผนงานที่กําหนด การดําเนินงานในแตละกิจกรรม
ยอมตองมีการวางแผน กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใชอํานาจหนาที่
การบริหาร การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
                       3) ประเมินผลสําเร็จกับวัตถุประสงค เปรียบเทียบผลงานที่ดําเนินการไดตามแผนงาน
กับวัตถุประสงคขององคการที่คาดหวัง ถาผลของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคและความคาดหวัง
ขององคการ แสดงวาองคการมีประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเปน 2 ระดับ  ดังนี้ 
                          (1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ 
หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แลวประสบผลสําเร็จทําใหบังเกิดผลโดยตรงและครบถวนตามวตัถุประสงค  
ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความมีคุณคา เหมาะสมดีกับงาน ตรงกับความคาดหวัง
และความตองการของหมูคณะ สังคม และผูจะนําผลนั้นไปใชเปนผลที่ไดจากการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  
    (2) ประสิทธิผลขององคการ ซ่ึง กิบสัน และคนอื่นๆ (Gibson et al., 2003, p. 205)             
ไดอธิบายถึงเกณฑของความมีประสิทธิผลขององคการวาประกอบดวยตัวบงชี้ 5 ตัว คือ  
                          ก. การผลิต (production) 
                          ข. ประสิทธิภาพ (efficiency) 
                          ค. ความพึงพอใจ (satisfaction) 
                          ง. การปรับเปลี่ยน (adaptiveness) 
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                          จ. การพัฒนา (development) 
                แคทซ และคาหน (Katz & Kahn, 2003, p. 42) กลาววาประสิทธิภาพเปนสวนประกอบสําคัญ
ของประสิทธิผล ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพขององคการนอกจาก หมายถึงผลตอบแทนที่ไดรับ
การลงทุนแลวยังหมายถึงเปาหมายขององคการการวัดประสิทธิภาพขององคการจึงจําเปนตองรู
เปาหมายขององคการใหชัดเจนเสียกอนจึงดําเนินการ การวัดผลขององคการจะตองมีฐานหรือ
เกณฑเพื่อการเปรียบเทียบผลการบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ดังไดกลาวแลววา การวัดประสิทธิผลของ
องคการ คือ การศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางปจจัยกับผลงาน เพื่อดูวาผลที่ไดรับมากหรือ
นอยกวาเปาหมายที่กําหนดไวและการใชทรัพยากรเพื่อใหไดผลสําเร็จนั้นๆ มากนอยเพียงใด
ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง ปจจัยเพื่อการผลิต ไดแก ทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ เวลา ความพยายาม
และตนทุนที่ลงไป ดังนั้น จึงจําเปนตองใชความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย โดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
               สเตียรส และพอรเตอร (Steers & Porter, 2005, p. 196) ไดจําแนกตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพขององคการ ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
                      1) ลักษณะขององคการ ลักษณะของโครงสรางองคการ และความสัมพันธระหวาง
สายงานบังคับบัญชาตามบทบาทหนาที่และตัวบุคคลในองคการ ตลอดจนขนาดขององคการ
ซ่ึงในลักษณะขององคการนั้นมีองคประกอบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 (1) การกระจายอํานาจ (decentralization) เปนระดับความมากนอยของอํานาจ
ที่กระจายใหไปตามขั้นการบังคับบัญชา การมีสวนรวมในการตัดสินใจและการมีสวนรับผิดชอบ              
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานและกิจกรรมขององคการ-ความชํานาญเฉพาะทาง (specialization) 
หมายถึง การบางสวนงานตามความชํานาญเฉพาะอยางหรือเฉพาะที่ การแบงงานตามความชํานาญ
เฉพาะอยางจะนําไปสูประสิทธิผลสูง เพราะเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีความเชี่ยวชาญ              
ซ่ึงทําใหผลงานเขามีสวนรวมกิจกรรมหรือรับผิดชอบเปาหมายไดสูงขึ้น 
 (2) ความเปนทางการ (span of control) เปนการกําหนดกฎเกณฑระเบียบ
ขอบังคับอยางเปนทางการขององคการ ซ่ึงใชเปนเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนงาน แตทั้งนี้                   
มีขอควรตระหนักวาการที่องคการมีความเปนทางการมากเทาไรจะกลับเปนอุปสรรคตอ                            
ความมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะผูบริหารมักยึดติดระเบียบแบบแผนตามตัวหนังสือ ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมใหมๆ หรือที่ปรับใหเขากับสภาพปญหาการจํากัดลงในวงแคบ ทุกอยางตองปฏิบัติ
ตามระเบียบในบางครั้งจึงอาจจําเปนตองมีการปรับพฤติกรรมหรือแนวการปฏิบัติ 
                            (3) จํานวนผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงหากมีความเหมาะสมในสัดสวนระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคบับัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะมีผลตอประสิทธิผลตอการทํางานกลุม                
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                     2) ลักษณะของสภาพแวดลอม  ซึ่งมีทั้งสภาพแวดลอมภายนอก  อันไดแก 
ความสลับซับซอน ความมั่นคงและความไมแนนอน เชนสภาวการณดานการตลาด เศรษฐกิจและ
การเมือง เปนตน และสภาพแวดลอมภายในองคการ หมายถึง บรรยากาศองคการ ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการดําเนินงาน สภาพแวดลอมภายนอกองคการจะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลขององคการ
มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ 
                            (1) ความสามารถในการคาดคะเนและสภาวะของสภาพแวดลอมดังกลาว 
                            (2) ความมีเหตุผลของการกระทําขององคการ นั่นคือองคการที่มีประสิทธิผล
มากที่สุดถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกบทบาทของนักบริหารคือ การทําความเขาใจกับสภาพแวดลอม
และปรับโครงสรางและการปฏิบัติใหเขาไดกับภาวะดังกลาว 
                    3) ลักษณะของบุคคลในองคการ พฤติกรรมของบุคคลในองคการมีผลกระทบหรือ                    
มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานอันจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ ทั้งนี้เนื่องจาก
บุคคลที่เขามารวมปฏิบัติงานในองคการแตละคนตางก็มีความคาดหวังตอการที่จะไดรับการตอบสนอง
ในการทํางานเพื่อองคการนั้นๆ และบุคคลเองก็มีความสามารถที่จะใหองคการอยูรอดเจริญเติบโต
เพื่อจะไดมีงานทํา องคการเองก็คาดหวังผลงานจากตัวบุคคล จึงกอใหเกิดความผูกพันขึ้น มีพฤติกรรม 
3 ประการ ที่องคการจะตองไดรับการตอบสนองจากคนในองคการเพื่อองคการจะสามารถมีประสิทธิผล
สูงสุดได คือ 
                   (1) ความสามารถในการสรรหาและรักษาไวซ่ึงทรัพยากรคน โดยจัดระบบรางวัล
ตอบแทนใหเหมาะสมกับผลงาน และสนองตอบความตองการของบุคคลตลอดจนความกาวหนา   
ในอาชีพ 
                           (2) องคการจะตองมีความสามารถที่จะทําใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทงานของตนที่รับผิดชอบอยางเต็มใจ 
 (3) องคการที่มีประสิทธิผลจะตองสรางบรรยากาศในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอ
การที่พนักงานไมเพียงพอ แตปฏิบัติงานตามหนาที่ที่พรรณนาลักษณะงาน (job description) เทานั้น
แตตองมีความรับผิดชอบตอการคิดสรางสรรคที่จะกระทํางาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
นําไปสูเปาหมายที่ดียิ่งขึ้น 
  (4) ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
หรือประสิทธิผลนั้น ปจจัยสําคัญที่ชวยใหฝายบริหารสามารถบรรลุผลถึงเปาหมายที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายการบริหารและการปฏิบัติในประเด็นตางๆ เชน การกําหนด
เปาหมายที่ชัดเจนและแนนอน การจัดหา 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

62 
 

                ดังนั้น ประสิทธิผลจึงมีความสําคัญตอองคการหรือหนวยงานมากถาประสิทธิผลของ
บุคคลมีคุณภาพ ก็สงผลตอประสิทธิผลขององคการมีคุณภาพเชนกัน ซ่ึงทั้งสองสิ่งนี้จะเปนตัวช้ีวัด
ความสําเร็จขององคการในการที่จะตัดสินใจวาองคการหรือหนวยงานจะอยูรอดหรือไม 
              จากการศึกษาเอกสารดังกลาว  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ มอทท (Mott, 1972, p. 373;                       
citing Hoy & Miskel, 2001, p. 305)  เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จํานวน 4 ดาน คือ 
              1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   
              2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  
               3) ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  
               4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
          2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
     วณิภา  ปรียานนท (2545, หนา 64) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจกับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสตรี  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบวา การใชอํานาจในการบริหารของผูบริหารสตรี ทั้งโดยรวมและทุกลักษณะ
อํานาจอยูในระดับมาก ประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียนของผูบริหารสตรี ทั้งโดยรวมและ
ทุกหมวดงานอยูในระดับมาก การใชอํานาจทั้งโดยรวมและทุกลักษณะอํานาจของผูบริหารสตรี            
มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ทั้งโดยรวมและทุกหมวด
งานการวิเคราะหคนหาตัวพยากรณประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสตรี พบวา ประสิทธิผล        
ในการบริหารงานมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการใชอํานาจความสามารถพิเศษ การใชอํานาจ    
การใหรางวัลและการใชอํานาจการบังคับขูเข็ญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             จันทนา  มั่นคง (2546, หนา 67) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบ  
ที่สนับสนุนการบริหารคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน               
การประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูผูสอนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 349 คน ผลการวิจัยพบวา  
1) ระดับองคประกอบที่สนับสนุนการบริหารคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบ
องคประกอบที่สนับสนุนการบริหารคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม พบวา องคประกอบที่สนับสนุน
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การบริหารคุณภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 4) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม พบวา โรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ขนาดตางกันมีประสิทธิผลของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
5) องคประกอบที่สนับสนุนการบริหารคุณภาพมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
         ณรงคศักดิ์  เหมือนชาติ (2547, หนา 78) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร พบวา การใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษามีการใช
อํานาจรูปแบบตางๆ โดยรวมและแตละรูปแบบอยูในระดับมาก ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ
และขนาดเล็กมีการใชอํานาจขาวสารขอมูลมากกวาทุกอํานาจ ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง
มีการใชอํานาจจากการใหรางวัลมากกวาทุกอํานาจ และผูบริหารสถานศึกษาทุกขนาดมีการใชอํานาจ
เชื่อมโยงนอยกวาทุกอํานาจเชนเดียวกัน ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก โดยมีประสิทธิผลดานการอุทิศเวลาใหกับงานในหนาที่มากกวาทุกดาน และมีประสิทธิผล
ดานการเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนอยกวาทุกดานในสถานศึกษาขนาดใหญ
มีประสิทธิผลดานการอุทิศเวลาใหกับงานในหนาที่มากกวาทุกดาน สถานศึกษาขนาดกลางมีประสิทธิผล
ดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามากกวาทุกดาน และสถานศึกษาขนาดเล็ก มีประสิทธิผล
ดานความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีตอนักเรียนมากกวาทุกดาน สวนสถานศึกษาขนาดใหญและ
ขนาดเล็กมีประสิทธิผลดานการเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนอยกวาทุกดาน และ
ในสถานศึกษาขนาดกลางมีประสิทธิผล ดานการอุทิศเวลาใหกับงานในหนาท่ีนอยกวาทุกดาน 
เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .824 และมีความสัมพันธอยูในระดับสูง ซ่ึงการใชอํานาจ
จากความเชี่ยวชาญ และอํานาจตามกฎหมาย มีความสัมพันธอยูในระดับสูง อํานาจอางอิง อํานาจ
ขาวสารขอมูล อํานาจบังคับ และอํานาจเชื่อมโยง มีความสัมพันธอยูในระดับกลางสวนอํานาจจาก
การใหรางวัล มีความสัมพันธนอยกวาทุกอํานาจและอยูในระดับต่ํา      
       ชัชชม  ทองแยม (2547, หนา 83) ไดศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี พบวา 
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ระดับการใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 6 ดาน การใชอํานาจเรียงตามลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 
พฤติกรรมดานการอางอิง ดานขาวสาร ดานความเชี่ยวชาญ ดานการพึ่งพา ดานกฎหมาย และ
ดานการใหรางวัล สวนดานการบังคับอยูในระดับนอย ความพึงพอใจของครูตอการใชพลังอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 6 ดาน ความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ พลังอํานาจอางอิง พลังอํานาจขาวสาร พลังอํานาจความเชี่ยวชาญ พลังอํานาจ
พึ่งพา พลังอํานาจตามกฎหมายและพลังอํานาจการใหรางวัล สวนพลังอํานาจการบังคับครูพอใจ
ในระดับปานกลาง ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการใชพลังอํานาจไมแตกตางกัน ความพึงพอใจ
ของครูตอการใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันไมแตกตางกัน การใชพลังอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของครูในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01    
              บุญเชิด  ขําชุม (2547, หนา 85) ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารการจัดการศึกษา
และประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม
มีทั้งหมด 3 ตอน การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน 
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ทดสอบความแตกตางเปนรายคาตามวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัย
พบวา 1) การบริหารจัดการศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร  เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 2 จําแนกตามขนาด
โรงเรียนและประสบการณในการบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยูในระดับมาก 
4) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 5) การบรหิารจัดการศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน  มีความสัมพันธทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 2 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง  
             ศรีเพ็ชร  จันทรสองศรี (2548, หนา 81) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน                            
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครอยุธยา เขต 1 และ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูบริหารโรงเรียน 
จํานวน 201 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
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โรงเรียนโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ การสงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การจัดการดานการเรียนการสอน และการกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน 2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน ความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับสิ่งแวดลอมที่บีบบังคับไดดี ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติเชิงบวก  
และความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3) พฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวก กับประสิทธผิลของโรงเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
โดยภาพรวมมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 2 ตัวแปร คือ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียนและการจัดการดานการเรียนการสอน ดานการบริหารแบบวางเฉย สวนดานภาวะผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ไดแก ดานความเสนหาดานการดลใจ ดานการมุงความสัมพันธ 
เปนรายบุคคล และสุดทายคือ ดานการกระตุนการใชปญญา 2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานความสามารถของโรงเรียนในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ดานความสามารถของโรงเรียนในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนดานความสามารถของโรงเรียน
ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติในทางบวก และดานความสามารถของโรงเรียนในการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ
มีความสัมพันธกันในทางบวกในระดับปานกลาง 
            นิตยา  แสนใจกลา (2548, หนา 98) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา การใชอํานาจการใหรางวัล
และอํานาจอางอิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา พบวา การใชอํานาจการใหรางวัล อํานาจการบังคับ อํานาจขาวสาร และอํานาจ
การติดตอเชื่อมโยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานอื่นๆ แตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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         คมกริช  วงศาโรจน (2549, หนา 72) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ยกเวนรายดาน
อยู 2 ขอ  อยูในระดับปานกลาง คือ ดานอํานาจการบังคับ และอํานาจตามกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบ
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบวา โรงเรียนขยายโอกาส
มีคาเฉลี่ยนอยกวาโรงเรียนที่ไมใชโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .05)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอํานาจการใหรางวัล ดานอํานาจกฎหมาย  และดานอํานาจอางถึง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) สวนดานอํานาจบังคับ ดานอํานาจความเชี่ยวชาญ 
ดานอํานาจขาวสารและดานอํานาจเชิงสัมพันธ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
              วิรัตน  มโนวัฒนา (2549, หนา 76) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี จํานวน 107 โรงเรียน               
เปนครูผูสอนจํานวนทั้งสิ้น 815 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี พบวา มีคาอยูในระดับมากที่สุดทั้งดานภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนสภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ไดแก ดานการใหรางวัลตามสถานการณ รองลงไป คือ ดานการบริหาร
แบบวางเฉย สวนดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ไดแก ดานความเสนหา 
ดานการดลใจ ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และสุดทายคือ ดานการกระตุนการใชปญญา 
2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความสามารถของโรงเรียนในการแกปญหาภายใน
โรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานความสามารถของโรงเรียนในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน ดานความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติในทางบวก และ
ดานความสามารถของโรงเรียนในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ 
3) ภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และมีความสัมพันธกันในทางบวกในระดับปานกลาง                     
  กษิณ  ชินวงศ (2550, หนา 86) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหาสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา 1) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางถึง อํานาจเชี่ยวชาญ อํานาจการใหรางวัล           
และอํานาจการบังคับ 2) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ชลบุรี เขต 3 ที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน มีการใชอํานาจในการบริหารโดยรวม และรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการใชอํานาจดานการบังคับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ที่บริหารสถานศึกษาขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ มีการใชอํานาจในการบริหาร
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
          2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
      ริงโรส (Ringrose, 1998, p. 59 - A)ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการรับรูของ
ครูกับฐานอํานาจครูใหญ ระบบการบริหารในโรงเรียน และบุคลิกลักษณะของครูใหญ พบวา                            
เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชฐานนิยม (Mode) แลวฐานพลังอํานาจครูใหญที่ครูยอมรับคือ พลังอํานาจ
ความเชี่ยวชาญและพลังอํานาจตามกฎหมาย และถาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (Mean) ฐานพลังอํานาจ
ที่ครูใหญใชมากที่สุด คือฐานพลังอํานาจความเชี่ยวชาญ และพลังอํานาจการบังคับตามลําดับ 
รองลงมาคอื พลังอํานาจตามกฎหมาย พลังอํานาจอางอิง และพลังอํานาจการใหรางวัล 
         อดัมส (Adams, 2001, p. 3428 - A) ไดศึกษาเรื่องโครงสรางของการควบคุมองคการและ
ฐานพลังอํานาจของแผนกวิชาของมหาวิทยาลัยและความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน และ
ผลงานทางวิชาชีพของอาจารย พบวา การควบคุมในระดับสูงของแผนกและระหวางบุคคลที่มาจาก
คณบดี (Deans) คณะกรรมการบริหาร (Chairman) และอาจารย (Faculty) ซ่ึงโครงสรางของการควบคุม
แตกตางกันไปตามชนิดของงาน ถาเปนการควบคุมเกี่ยวกับการสอนและการวิจัยหรือการวางวัตถุประสงค
หรือโครงงานแผนกวิชาจะมีโครงสรางของการควบคุมแบบประชาธิปไตย ถาเปนการควบคุม
มหาวิทยาลัย กิจกรรมการบริหารชุมชนดานการเงิน การประเมินผลหรือเล่ือนขั้น การควบคุมจะมี
โครงสรางแบบคณาธิปไตย (Polyarchically) ทั้งคณบดีและคณะกรรมการบริหารควบคุมบุคคลอื่น
โดยใชฐานพลังอํานาจความเชี่ยวชาญและพลังอํานาจตามกฎหมายมากที่สุด ใชอํานาจอางองิปานกลาง 
สวนพลังอํานาจการใหรางวัลและพลังอํานาจ การควบคุมใชนอยที่สุด ความพอใจในงานที่ทํา
มีความสัมพันธกับการควบคุมและฐานพลังอํานาจ โดยพลังอํานาจความเชี่ยวชาญและพลังอํานาจอางอิง 
มีความสัมพันธทางบวกกับความพอใจ และพลังอํานาจใหรางวัลกับพลังอํานาจมีความสัมพันธกับ
ความพอใจ 
    คเชนสกี้ (Kshensky, 2001, p. 185 -A) เชื่อวา การใชอํานาจในทางที่ดีจะชวยทําใหผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนผูนําที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ นอกจากนี้ การใชอํานาจที่ดียิ่งจะชวยสรางประสิทธิภาพ
ใหแกโรงเรียนอีกดวย เขาจึงทําการวิจัยโดยเลือกศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของนิวยอรค 
จํานวน 34 โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูใหญ 34 คน ผูชวยครูใหญ  113 คน และครู 375 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของกลุมตัวอยาง แบบประเมินพฤติกรรม
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ของผูอํานวยการโรงเรียน ในเรื่องการใชพฤติกรรมบังคับ การใชอํานาจหนาที่และการใชอิทธิพลอ่ืนๆ 
แบบสํารวจความตองการพื้นฐานของโรงเรียนในเรื่องวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน 
ภาวะผูนํา บรรยากาศในโรงเรียน การสื่อสารระหวางครู การสื่อสารกับผูอํานวยการโรงเรียน และ
การปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัย พบวา การใชอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนใชทั้งอํานาจหนาที่และอิทธิพล
ในการบริหารโรงเรียน ครูใหญที่เปนผูนําอยางชาญฉลาดและเหมาะสมกับสถานการณเสมอ 
           เนทเมเยอร (Natemeyer, 2001, p. 3436 - A) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองการสืบสาร เชิงประจักษ
ถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับฐานพลังอํานาจของผูนํากับการกระทํา และความพอใจ
ของผูใตบังคับบัญชา พบวา ผูนําที่ใชวิธีการใหเงินหรือส่ิงตอบแทนในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา 
จะมีความสัมพันธในทางลบกับความพอใจและผูบังคับบัญชา สวนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญ                 
ใหคําแนะนําในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา จะมีความสัมพันธในทางบวกกับความพอใจของ
ผูใตบังคับบัญชา ผูนํา ที่ใชพลังอํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญและพลังอํานาจอางอิงมีความสัมพันธ 
ในทางบวกกับความพอใจของผูใตบังคับบัญชา สวนพลังอํานาจใหรางวัล พลังอํานาจการบังคับ 
และพลังอํานาจตามกฎหมายของผูนํา มีความสัมพันธในทางลบกับความพอใจของผูใตบังคับบัญชา 
           เอฟเวอรส (Evers, 2003, p. 449-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลผูบริหารของ
โรงเรียนในรัฐ วิสคอนซิล กลุมตัวอยางจํานวน 76 คน พบวา ลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน และอํานาจประจําตําแหนงของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของงานโดยที่ผูบริหารที่ปฏิบัติงานไดดีที่สุดในสถานการณที่ควบคุมกลุมไดไมงาย ไมยาก ไดแก
ผูบริหารที่มุงงานสูง สวนผูบริหารที่ปฏิบัติงานไดดีที่สุดในสถานการณที่ควบคุมกลุมไดยากหรืองาย 
ไดแก ผูบริหารที่มุงงานต่ําและพบวาพฤติกรรมของผูบริหารหรือลักษณะของผูบริหารกับผูรวมงาน 
และอํานาจประจําตําแหนงของผูบริหารสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของงาน 
โดยดานความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงานเปนตัวพยากรณสูงสุด 
          ฮอนเนอร (Horner, 2004, p. 2332-A) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จํานวน 40 โรงเรียนในรัฐนิวเจอรซี ตามแนวคิดของพารสัน 4 ดาน คือ การปรับตัวการบรรลุเปาหมาย
การบูรณาการ การคงสภาพความสมบูรณของระบบคานิยม และการปรับตัวจะมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
       เอ็ดเวิรด (Edward, 2005, p. 34) ไดศึกษาความสอดคลองระหวางประสิทธิผลของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับสถานการณตามทฤษฎีประสิทธิผลของผูนําตามสถานการณของ 
ฟดเลอร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางลักษณะของผูนําตามสถานการณ หรือ
ตามความยากงาย ในการบริหารกลุม กลุมตัวอยางที่เอ็ดเวิรดใชในการวิจัย ไดแก อาจารยใหญ



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

69 
 

โรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองฮิลบอโร โดยใชแบบวัด LPC เปนเครื่องมือในการวัดลักษณะของผูนํา
และใชแบบวัดที่สรางขึ้นเอง วัดประสิทธิผลในการทํางานของผูบริหาร ผลการศึกษา พบวาลักษณะ
ของผูบริหาร ซ่ึงวัดโดยใชแบบวัด LPC มีความสัมพันธทางลบกับประสิทธิผล และมีความสัมพันธ
ทางบวก เมื่อผูบริหารอยูในสถานการณที่ควบคุมกลุมได ไมงายและไมยาก ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับประสิทธิผลของผูนําตามสถานการณของฟลเดอร 
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยศึกษาจากแนวคิดของ   
แบลนชารด และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ประกอบดวยการใชอํานาจ 
จํานวน 7 ดาน  คือ  
                        1) ดานอํานาจจากการใหรางวัล เปนความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับ
อํานาจ เนื่องจากตองการไดรับรางวัล ผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผูที่มีอํานาจนั้น เชน 
การเพิ่มเงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การมอบหมายงานใหทํา การมอบความรับผิดชอบ 
การยอมรับ หรือการการยกยองใหเกียรติ 
                          2) ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ เปนความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับ
ปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองถูกลงโทษโดยผูมีอํานาจ เชน การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ 
การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การปลดออก การไลออก หรือการสั่งยาย                    
                          3) ดานอํานาจตามกฎหมาย เปนความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา ยอมรับ
และปฏิบัติตาม เนื่องจากยอมรับวาผูใชอํานาจมีความชอบธรรม ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
กฎเกณฑระเบียบที่วางไวรวมกัน ใชอํานาจตามสิทธิและหนาที่ภายในขอบเขตที่มี มอบหมายงาน
เปนลายลักษณอักษรใหครูปฏิบัติตามโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
                          4) ดานอํานาจจากการอางถึง เปนความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน              
ของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับ
ตอใครก็ตาม ใหความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะทําตามหรือเลียนแบบ ช่ืนชมในคุณงามความดี และ
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ความมีบารมี เปนที่ยกยองไดรับการยอมรับจากสังคมทั่วไป ดวยการอางถึงบุคคลนั้นเพื่อใหบุคคล
อ่ืนเกิดความเชื่อถือหรือยอมรับในสิ่งที่ตนกระทํา 
                          5) ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ เปนความสามารถในการจัดการและ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูใสถานศึกษา    
ใหการยอมรับตอใครก็ตามที่ตนใหความเชื่อถือวาผูนั้นมีความรู มีความสามารถ มีประสบการณ                            
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดถูกตอง 
มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการสาขาเฉพาะนั้นๆ 
                   6) ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง เปนความสามารถในการจัดการและการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา  โดยครูใสถานศึกษา
ใหการยอมรับวาเปนอํานาจที่สําคัญสําหรับผูบริหาร เชน มีความเกี่ยวดอง เปนญาติกัน เปนเพื่อนสนิท
หรือผูใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีชื่อเสียงและเปนผูกวางขวาง มีความเกี่ยวของกับผูที่มี
อํานาจที่เปนบุคคลสําคัญและเปนผูบริหารระดับสูง 
                   7) ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล เปนความสามารถในการจัดการ
และการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยผูบริหาร
สถานศึกษา มีความรอบรูขาวสารหรือขอมูลที่เปนประโยชน ใหขอมูลที่มีคุณคาแกผูใตบังคับบัญชา  
อันเปนผลทําใหผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยงัมีความรอบรูทันตอเหตุการณ ตลอดจน
สามารถควบคุมขาวสารนั้นๆ และตัดสินใจไดอยางถูกตองรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
การบริหารและพัฒนาสถานศึกษา สามารถโนมนาวครูใสถานศึกษาใหปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น                 
  สวนการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยศึกษาจากแนวคิดของ มอทท (Mott, 
1972, p. 373; citing  Hoy & Miskel, 2001, p. 305) เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  จํานวน 
4 ดาน คือ  
                        1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง                       
เปนความสําเร็จของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว         
โดยผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรูและทักษะ           
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค รูจักพัฒนาและแสวงหา
ความรูดวยตนเอง มีสุนทรียภาพของชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค นักเรียน
มีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีความสามารถทางดานวิชาการ เชน 
การไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะทางวิชาการ การเปนตัวแทนของสถานศึกษาไปแขงขันระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด และเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนอยูในระดับดี 
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                         2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก เปนความสําเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว โดยผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหนักเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถ             
และประสบการณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี รูจักพัฒนาตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอ
การศึกษา 
           3) ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา เปนความสําเร็จ
ของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว โดยผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานดานวิชาการ  
บุคลากร งบประมาณและบริหารทั่วไป ใหเปนระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรไดอยางลงตัวเหมาะสม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหเปนองคกรที่ทันสมัยมีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทันกับเหตุการณหรือสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป 
               4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา เปนความสําเร็จของ
สถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว โดยผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริมและสนับสนุน หาทางปองกันแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานการพัฒนาและการใชหลักสูตร  
ดานการสนับสนุนการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา  
ดานการปกครองนักเรียน ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และงานรับผิดชอบอื่นๆ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


