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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริห าร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครสูังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และ 4) ศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของ
พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ ก 
กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 2556 จํานวน 
127 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน ( Pearson product 
moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ( multiple regression 
analysis) โดยใชวิธี stepwise 
 ผลการวิจัยพบวา  
   1) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานอํานาจตามกฎหมาย รองลงมา  คือ 
ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง และดานอํานาจจากการอางถึง  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคื อ 
ดานอํานาจจากการใหรางวัล  
  2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู  สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิ งเทรา 
โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การออกแบบ
และจัดการเรียนรู รองลง มา คือ การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน  และ
การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การวัดและประเมินผล 
   3) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครู
มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (rxy = .958) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   4) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของ
ขอมูล อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ อํานาจจากการเชื่อมโยง อํานาจการใหรางวัล อํานาจจากความเปน
ผูเชี่ยวชาญ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครู  รวมกันทํานายประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูไดรอยละ 96.90 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดงันี้ 
Z´y = .287X7 + .290X2 + .239X6 + .115X1 + .145X5 
คําสําคัญ: การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 1) the level of administrator’s authority 
use in municipal schools under the jurisdiction of municipality administration in Chachoengsao 
province 2) the level of teacher’s work efficiency in those schools 3) the relationship between 
administrator’s authority use and teacher’s work efficiency and 4) The prediction coefficients 
of the administrator’s authority use affecting to the teacher’s work efficiency in the municipal 
schools under the jurisdiction of municipality administration in Chachoengsao province. 
 The samples were 127 teachers from municipal schools under the jurisdiction of 
municipality administration in Chachoengsao province. Questionnaires were used for collecting 
data. Frequency, percentage, mean standard deviation, Pearson product moment correlation 
coefficient and multiple regression analysis (stepwise method) were employed for data analysis.
 The findings revealed as follow: 
    1) The administrators’authority use in municipal schools under the jurisdiction 
of municipality administration in Chachoengsao province as a whole was at a high level. 
Ranking by mean scores from high to low, there were legislation, authority of links, authority 
of reference and authority of the awards respectively. 
   2) The teachers’work efficiency in municipal schools under the jurisdiction 
of municipality administration in Chachoengsao province as a whole and all aspects were 
at a high level. Ranking by mean scores from high to low, there were learning design and 
management, Is secondary providing advice, consultancy and solutions to students and 
good behavioral conduct model, The average minimal. measurement and evaluation.  
    3) The administrator’s authority use in municipal schools under the jurisdiction 
of municipality administration in Chachoengsao province had a high positive correlation 
(rxy = .958) at .05 level of the significant difference.  

   4) The administrator’s authority use especially the authority of data given or 

its owner, authority of force, links, the awards and expert which can be accounted the teacher’s 

work efficiency in municipal schools in Chachoengsao province. It could concurrently predicted 

at 96.90% at .05 level of the significant difference. Those could be written in the predictive 

equation form of standard scored as; Z´y = .287X7+ .290X2 +.239X6 + .115X1 +.145X5 
Keywords:  administrator’s authority, work efficacy, municipal schools. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลลุวงไปดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี ยิ่งจาก 

ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  และ ดร.นิวัตต นอยมณี อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูวิจัย

กราบขอบพระคุณ  ท่ีทานไดกรุณาใหคําแนะนํา ใหขอคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ตลอดจนตรวจแก ไข 

วิทยานิพนธจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นุสินธุ รุงเดช 

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพน ธ ดร.พจนีย ม่ังค่ัง วาท่ีรอยตรี  ดร.เกียรติชัย สายตาคํา  กรรมการ

สอบวิทยานิพนธ และอาจารยพรทิพย คําชาย อาจารยอํานาจ บุญประเสริฐ อาจารยประจําหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ีไดให ขอเสนอแนะ แกไข ขอพกพรอง ของ

วิทยานิพนธ ทําใหวิทยานิพนธ สําเร็จเรียบรอยสมบูรณ  ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทาน

เปนอยางยิ่ง  

 ผู วิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะนางตรีรัตน รัตนวิโรจน ผูอํานวยการโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ  และนายพนมไพร คําขจร ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาล 1 

บางวัว ท่ีไดดูแลงานวิจัยดานเนื้อหาจนงานสมบูรณดวยดี รวมถึงนายอิทธิกร แกวแสนสุข ครูวิทยฐานะ

ครชูํานาญการพิเศษ ดานภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง ท่ีไดเรียบเรียงเนื้อหาและภาษา ท่ีสําคัญ

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด  และ ดร.ลินดา นาคโ ปย 

ท่ีดูแล และใหคําแนะนําในดานสถิติ รวมถึง คณาจารยผูสอนสาขาวิชาการบริหารการ ศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และเพ่ือนๆ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ทุกทาน ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาดวยดีเสมอมา  

 ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงใหความรวมมือ

ในการ ทดลองใชแบบสอบถาม และให ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัย ในครั้งนี้

เปนอยางดี ขอขอบพระคุณ นายบําเหน็ฎ เพ่ือนงาม ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาทุกทาน 

และครูโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ท่ีสงเสริมสนับสนุนในการศึกษา 

ในครั้งนี้แกผูวิจัยดวยดีเสมอมา คุณคาและประโยชนใดๆ  อันเกิดจากวิทยานิพนธ ฉบับนี้  ผูวิจัย

ขอมอบเปนเครื่องตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณ และครู อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชา

ทุกทานท่ีอบรมสั่งสอนแกผูวิจัย จนทําใหสําเร็จลงไดดวยดี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุนการบริหารการปกครองทองถ่ิน ไดจัดทําแนวนโยบายการจัด

การศึกษา ข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหาร และการจัดการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึงกลุมเปาหมายขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเสมอภาคและท่ัวถึง  ผูเรียน

ทุกกลุมเปาหมายไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, ออนไลน, 2555) 

 การบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราไดรับนโยบายมาจาก

คณะผูบริหารเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูบริหารเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเปนผูกําหนด

นโยบาย กําหนดวิสัยทัศนในการบริหาร และพันธกิจท่ีตองดําเนินการ สวนผูบริหารสถานศึกษา

เปนผูปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว และทําหนาท่ีกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาส ตร 

แผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของโรงเรียน ใหสอดคลอง กับนโยบาย

ของเทศบาล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงการใชอํานาจ

การบริหารในสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลนั้นอํานาจการบริหารจัดการสวนใหญอยูท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบใหสถานศึกษาดําเนินการโดยอิ สระ 

แตเนื่องจากระเบียบ กฎหมายแนวปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นอํานาจตัดสิน

ในการบริหารจัดการจะอยูท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษาจะตองเสนอความตองการ

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาตัดสินใจ ทําใหขาดความคลองตัว ผูบริหารสถานศึกษา

มีอํานาจการบริหารไมเต็มท่ี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หนา 108) อํานาจการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน คือ บริหารสถานศึกษาใหเปนไปตาม

นโยบาย ของเทศบาล จึงทําใหการกระจายอํานาจใหสถานศึกษานั้น ไมสมบูรณ ผูบริหาร และ

ครูผูรับผิดชอบงาน ปฏิบัติงานไมตอเนื่องสงผลใหการปฏิบัติงานลาชา สถานศึกษาไมสามารถ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวัสดุ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางไดเอง ปญหาตางๆ สงผลถึงประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครู ทําใหคุณภาพนักเรียนลดลง (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, ออนไลน, 2555)  
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 สถานศึกษาของเทศบาลเปนองคการหนึ่งท่ีไดรวมรับภาระการจัดการศึกษาโดยมีกองการศึกษา

เทศบาลมีหนาท่ีดูแลสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดรับการดูแลจ าก

หลายหนวยงานของเทศบาล ซ่ึงโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในจังหวัด ฉะเชิงเทรา

ท่ีอยูภายใต การดูแลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลบางคลา และเทศบาลบางวัว จากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาพบวานักเรียนมีผลประเมินอยูต่ํากวาจังหวัดอ่ืน (โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลม ใต 

(สุตสุนทร), 2549, หนา 14) มีปญหาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ํากวาเกณฑมาต รฐาน ท้ังๆ ท่ี

สภาพทรัพยากรตางๆ ของแตละโรงเรียนอยูในเกณฑพรอมท่ีจะสนับสนุนในการจัดการศึกษาหรือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผลใหผูปกครองบางสวนพยายามยายนักเรียนของตนไปเรียน ตอ

ในโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ ความเชื่อม่ันในดานการบริหารสถานศึกษาของเทศบาลในจังหวัด ฉะเชิงเทรา

จึงลดลง สาเหตุท่ีคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน พบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

คุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีหลายประการ เชน ระบบการบริหารผูบริหาร สถานศึกษา ครูผูสอน 

ผูปกครอง นักเรียน (ชมัยภรณ ตันฮะเส็ง, 2553, หนา 2) 

 การ บริหารงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษานั้น ผูบริหารสถานศึกษาตอง มีอํานาจ

ในการบริหารตามบทบาทหนาท่ีเพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ และ

มีวุฒิภาวะในการใชอํานาจท่ีมีใหเกิดประสิทธิผลตองานโดยตรง ผูบริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติงานสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคขององคกรหรือไมจะตองคํานึงถึงการตอบสนองตอการใชอํานาจหนาท่ีของตนจาก

ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลักของสถานศึกษา และเปนผูนําวิชาชีพ

ท่ีจะตองมีสมรรถนะ ความรู ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี 

จึงจะนําไปสูการจัดการ และการบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ , 

2550, หนา 8) ซ่ึงอํานาจการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

เปนการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาท่ีไมสมบูรณ เปนเหตุใหผูบริหารสถานศึกษา และครู

ผูรับผิดชอบงาน ปฏิบัติงานไมตอเนื่องสงผลใหการปฏิบัติงานลาชา และอาจสงผลถึงประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูได ซ่ึงในการบริหาร และการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ น 

ตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 

และ 42 คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม 

ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และ วิธีการประเมิน

ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาท่ีในการประสาน สงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบาย และไดมาตรฐานการศึกษา 

รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และตองดําเนินการเพ่ือมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรา 47 คือ ใหมีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบ
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การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2554, หนา 16-18) 

 ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการ

เพ่ือปฏิรูปการเรยีนรูโดยสนับสนุนมีสวนรวมกับผูเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 67) ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความตระหนัก เขาใจ เก่ียวกับ

สิทธิหนาท่ี และอํานาจ เพ่ือชวยใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย อํานาจแตละรูปแบบ

ท่ีผูบริหารใชนั้น ผูใตบังคับบัญชาจะตอบสนองตออํานาจแตละแบบในลักษณะท่ีแตกตางกัน ผูบริหาร

จึงจําเปนตองทราบวาตนมีอํานาจแบบใด ใชอํานาจท่ีสอดคลองกับภารกิจและสมาชิกในองคกร นั้นๆ

โดยเฉพาะอํานาจตามกฎหมาย อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจการใหรางวัล อํานาจอางอิง ซ่ึงเห็นไดจาก

ผลวิจัยท่ีมีการศึกษา และจัดอันดับการใชอํานาจในการปฏิบัติงานของผูนําทางการศึกษาพบวา  

อํานาจตามกฎหมาย และอํานาจความเชี่ยวชาญเปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับผูนําทางการศึกษาสวนอํานาจ

การบังคับมีความจําเปนนอยท่ีสุด  (วรรณา บุญบันดาล , 2547, บทคัดยอ) ผูบริหารบางราย ใชอํานาจ

ตามความพึงพอใจของตนและบางคนยังสรางอิทธิพลใหกับตนเองโดยคํานึงถึงเฉพาะประโยชน ของ

บุคคลในกลุมของตนไมยึดหลักผลประโยชนขององคการและหลักคุณธรรมเชนการพิจารณาความดี

ความชอบประจําปเปนตนจึงกอใหเกิดความขัดแยงในหนวยงานซ่ึงเปนสาเหตุใหขาดขวัญกํา ลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหครูไมอยากปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครู

ซ่ึงเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภ าพ 

เปนไปตามเกณฑ การ มีผลงานท่ีโดดเดนกวาในการทํางาน หรือสถานการณ นั้น (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  2552, หนา 77) ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความระมัดระวัง

ในการจัดภารกิจเพราะการปฏิบัติงานท่ีขาดประสิทธิภาพสวนหนึ่งเกิด จากการใชอํานาจของผูบริหาร

ซ่ึงตองใชอํานาจในการตัดสินใจสั่งการควบคุมดูแล ชี้แนะ บํารุงขวัญ และกําลังใจใหบุคลากร และ

ผูรวมงานใหมีความกระตือรือรน สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ (นิตยา แสนใจกลา, 

2548, หนา 76) จึงกลาวไดวาหากผูบริหารใชอํานาจของผูบริหารเหมาะสมกับบริบทของผูรวมงาน

ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูได ซ่ึงยอมสงผลดีตอคุณภาพการศึกษาอยางแนนอน 

เปนการสนองตอความตองการของผูปกครอง ชุมชน และผูบริหารของเทศบาลไดอยางตรงประเด็นท่ีสดุ

 ครูผูสอนมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรดวยเชนกัน 

ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิผลตองพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูดวย นอ กจากนี้

ครูยังมีหนาท่ีหลักในการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี ประพฤติชอบ เปนผูท่ีท่ีมีความพรอม ท้ัง

สติและปญญา ท่ีจะแกไข และปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไดเหมาะสมตามจุดมุงหมาย

ของแผน และหลักสูตรการศึกษา การท่ีครูจะประกอบภารกิจท่ีสําคัญนี้ไดอยางสมบูรณนั้น จําเปนอยางยิ่ง

ตองมีการชวยเหลือ แนะนํา และสงเสริมครูใหไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ซ่ึงจะสงผล ตอคุณภาพ
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การเรียนการสอน ความเจริญกาวหนาของนักเรียน และโรงเรียนในท่ีสุด (พิกุล ถิตยอําไพ, 254 8, 

ออนไลน) ซ่ึงครูจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น ตองมีแรงจูงใจความพึงพอใจ และความ ทุมเท

ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความสัมพันธกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดวยเชนกัน ดังผลการวจิัย

ของ นงนารถ โซะมณี (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ ของผูอํานวยการ

โรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน ขยายโอกาสพบวาการใชฐานอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษาสัมพันธกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยางมีนัยสําคัญการใชฐานอํานาจอยู ใน

ระดับสูงเรียงจากมากไปนอยไดแก อํานาจการใหรางวัล อํานาจอางอิง และอํานาจความเชี่ยวชาญ

สวน ณรงค สุขถนอม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ ใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สระแกว เขต 2 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันทางบวกกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของขาราชการครู  นอกจากนี้ จุฬัมพา ผันประเสริฐ (2549, หนา 62) ยังไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารกับความทุมเทในการปฏิบัติงานของครูผูสอน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวาการใชอํานาจของผูบริหารโดยรวมและรายดานกับความทุมเท

ในการปฏิบัติงานของครูผูสอนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีอยูในระดับมากไดแก ดานอํานาจตามกฎหมาย ดานอํานาจบารมี และดานอํานาจขาวสาร

ขอมูล 

 จากผลการวิจัยท่ีเก่ียวของพบวาปจจัยท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นมาจาก

แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความทุมเทในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการใชอํานาจของผูบริหาร 

สําหรับปญหาการใชอํานาจการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

คือการกระจายอํานาจใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีไมสมบูรณ เปนเหตุใหผูบริหารสถานศึกษา และ

ครผููรับผิดชอบงาน ปฏิบัติงาน ไมตอเนื่องสงผลใหการปฏิบัติงานลาชา และอาจสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูได สวนปญหาคุณภาพของนักเรียนท่ีอยูภายใตการดูแลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

เทศบาลบางคลา และเทศบาลบางวัว มีผลประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ท้ังๆ ท่ีสภาพทรัพยากรตางๆ

ของแตละโรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองสวนทองถ่ินอยูในเกณฑพรอมท่ีจะสนับสนุนในการจัด

การศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได (ชมัยภรณ ตันฮะเส็ง, 2553, หนา 2) ซ่ึงสาเหตุนี้อาจเกิดจาก

การท่ีผูบริหารสถานศึกษาใชอํานาจของผูบริหารไดอยางไมเต็มท่ีซ่ึงอาจเปนเหตุใหครูปฏิบัติงาน

ไมเต็มประสิทธิภาพ ดวยความตระหนักในความสําคัญของการใชอํานาจการบริหาร และประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูเพราะปจจุบันผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรายังไมเปนท่ีนาพอใจ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความพรอม มีแนวโนมจะยายไปเรียนในสถานศึกษา

สังกัดอ่ืนอีกท้ังตองการจะทราบวาการใชอํานาจของผูบริหารสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

หรือไมอยางไร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
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การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสะทอนภาพการใชอํานาจของ

ผูบริหาร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลใหประสบผลสําเร็จอันจะสงผลใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ อยางตอเนื่อง 

ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอไป 

 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยตั้งคําถาม ดังนี้  

 1.2.1 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทร า

อยูในระดับใด 

 1.2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

อยูในระดับใด 

 1.2.3 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประ สิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือไม 

 1.2.4 การใชอํานาจ ของผูบริหารสถานศึกษาสงผล ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครู

สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.3.4 เพ่ือศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

  การวิจัยนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

 1.4.1 การใชอํานาจของ ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียน เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

อยูในระดับมาก 

 1.4.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลใน จังหวัดฉะเชิงเทราอยูใน

ระดับมาก 

 1.4.3 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สัมพันธกับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของครู

สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.4.4 การใชอํานาจ ของผูบริหารสถานศึกษา สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครู

สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การ วิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

  1) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาจากแนวคิดแบลนชารด และจอหนสัน 

(Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ไดจําแนกการใชอํานาจของผูบริหารออกเปน 7 ดาน ไดแก 

1) อํานาจจากการใหรางวัล 2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ 3) อํานาจตามกฎหมาย 4) อํานาจจาก

การอางถึง 5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 6) อํานาจจากการเชื่อมโยง และ 7) ดานอํา นาจจาก

การไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 

  2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เพ่ือประโยชนตอการประเมินคุณภาพ การจัด

การศึกษาของสถานศึกษาผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดใหครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

จากตัวบงชี้จํานวน 9 ขอ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 68-83)  

ประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 2) การวิเคราะหผูเรียนเปนราย บุคคล 

3) การออกแบบและจัดการเรียนรู 4) การใชสื่อและเทคโนโลยี 5) การวัดและ ประเมินผล 6) การให

คําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน  7) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู 

8) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 9) การเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 
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 1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1) ประชากร ไดแก พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 

2556 จํานวน 5 โรงเรียนจํานวนพนักงานครู 190 คน 

    2) กลุมตัวอยาง  ไดแก  พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเท รา 

ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, 

pp. 607-608) แลวสุมอยางงายตามสัดสวนประชากรในแตละโรงเรียนเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน 

  1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 

   1) ตัวแปรตน ไดแก การใชอํานาจของผูบริหารประกอบดวย 7 ดาน คือ 

   (1) อํานาจจากการใหรางวัล 

   (2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ  

   (3) อํานาจตามกฎหมาย  

   (4) อํานาจจากการอางถึง  

   (5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 

   (6) อํานาจจากการเชื่อมโยง  

   (7) อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 

  2) ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู จํานวน 9 ประการ  

ประกอบดวย 

    (1) การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 

    (2) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

    (3) การออกแบบและจัดการเรียนรู 

    (4)  การใชสื่อและเทคโนโลยี 

    (5) การวัดและประเมินผล 

    (6) การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน 

    (7) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

    (8) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

    (9) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของ แบลนชารด และจอหนสัน  (Blandchard & 

Johnson, 2001, p. 274) ไดจําแนกการใชอํานาจของผูบริหารออกเปน 7 ดาน ไดแก 1) อํานาจจาก
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การใหรางวัล 2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ 3) อํานาจตามกฎหมาย 4) อํานาจจากการอา งถึง 

5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 6) อํานาจจากการเชื่อมโยง และ 7) อํานาจจากการไดรับหรือ

การเปนเจาของขอมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศึกษาจากเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2554, หนา 68-83) มาต รฐาน 

7 ประกอบดวย  ตัวบงชี้จํานวน 9 ขอ ประกอบดวยไดแก  1) การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรี ยน 

2) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 3) การออกแบบและจัดการเรียนรู  4) การใชสื่อและเทคโนโลยี  

5) การวัดและประเมินผล 6) การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน  7) การศึกษา 

วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู 8) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  9) การจัดการเรียน

การสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิด ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิด

ของการวิจัยในครั้งนี้ ดังภาพ 1 

 

ตัวแปรการใชอํานาจของผูบริหาร                             ตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

 

1. การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 

2. การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

3. การออกแบบและจัดการเรียนรู 

4. การใชสื่อและเทคโนโลยี 

5. การวัดและประเมินผล 

6. การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา 

    ใหแกผูเรียน 

7. การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

8. การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

9. การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ 

    มอบหมาย 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

 

1. อํานาจจากการใหรางวัล 

   

  

   

  

   

  

  

 

 

 

2. อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ  

  

   

  

   

  

  

 

 

 

3. อํานาจตามกฎหมาย 

4. อํานาจจากการอางถึง  

5. อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 

6. อํานาจจากการเชื่อมโยง  

7. อํานาจจากการไดรับหรือ 

 การเปนเจาของขอมูล 
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1.7 ขอตกลงเบื้องตน 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษากับผูบริหารและพนักงานครูเฉพาะโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทราเทานั้น 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 ใน การวิจัยเรื่องการศึกษา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 

 1.8.1 อํานาจ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารท่ีมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาหรือกลุมคน

เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติคานิยมไปตามท่ีผูบริหารตองการและเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคของงาน 

 1.8.2 การใชอํานาจ  หมายถึง การ จัดการและการบริหารงานของผูบริหาร สถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยอาศัยการใชอํานาจจํานวน 7 ดาน อํานาจจากการใหรางวัล 

อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจจากการอางถึง อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 

อํานาจจากการเชื่อมโยง และอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 

  1) อํานาจจากการใหรางวัล  หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับ อํานาจ เนื่องจาก

ตองการไดรับรางวัล ผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผูท่ีมีอํานาจนั้น ในการเพ่ิมเงินเดือน  

การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การมอบหมายงานใหทํา การมอบความรับผิดชอบ การยอมรับหรือ

การยกยองใหเกียรติ 

  2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ  หมายถึง การจัดการและการบริหารงาน ของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับปฏิบัติ ตาม 

เพ่ือหลีกเลี่ยง มิใหตองถูกลงโทษ โดยผูมีอํานาจ เชน การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑการตัดเงินเดือน 

การลดข้ันเงินเดือน การปลดออก การไลออก หรือการสั่งยาย 

  3) อํานาจตามกฎหมาย หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา ยอมรับและปฏิบัติตาม เนื่องจาก

ยอมรับวา ผูใชอํานาจมีความชอบธรรม ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือกฎระเบียบท่ีวางไวรวมกัน 

การใชอํานาจตามสิทธิ และหนาท่ีภายในขอบเขตท่ีมีมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหครูปฏิบัติตาม 

โดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
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  4) อํานาจจากการอางถึ ง หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตาม

ใหความเลื่อมใสศรัทธา อยากจะทําตามหรือเลียนแบบ ชื่นชมในคุณงามความดี และความมีบารมี

เปนท่ียกยองไดรับการยอมรับจากสังคมท่ัวไปดวยการอางถึงบุคคลนั้น เพ่ือใหบุคคลอ่ืนเกิดความเชือ่ถือ 

หรือยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทํา 

  5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง การจัดการและการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา ใหการยอมรับตอใครก็ตาม 

ท่ีตนใหความเชื่อถือวาผูนั้นมีความรู มีความสามารถ มีประสบการณในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธภิาพ 

สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดถูกตอง มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการ 

สาขาเฉพาะนั้นๆ 

  6) อํานาจจากการเชื่อมโยง  หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับวาเปนอํานาจ

ท่ีสําคัญสําหรับผูบริหาร เชน มีความเก่ียวดองเปนญาติกัน เปนเพ่ือนสนิท หรือผูใกลชิดกับผูบริหาร

สถานศึกษา เปนผูมีชื่อเสียง และเปนผูกวางขวาง มีความเก่ียวของกับผูท่ีมีอํานาจ ท่ีเปนบุคคลสําคัญ 

และเปนผูบริหารระดับสูง 

  7) อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล หมายถึง การจัดการและบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษ า 

มีความรอบรูขาวสารหรือขอมูลท่ีเปนประโยชน ใหขอมูลท่ีมีคุณคาแกผูใตบังคับบัญชา อันเปนผลทําให

ผูใตบังคับบัญชา ยอมปฏิบัติตามนอกจากนี้ยังมีความรูทันตอเหตุการณสามารถควบคุมขาวสารนั้นๆ

และตัดสินใจไดอยางถูกตอง รวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการบริหาร และพัฒนาสถานศึกษา

สามารถโนมนาวครูในสถานศึกษาใหปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน 

 1.8.3 ประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานใหประสบผลสําเร็จเกิด ประโยชนสูงสุด มีคุณภาพ 

เสร็จทันตามกําหนดเวลา และประหยัด ไดแก ประหยัดตนทุน ประหยัดทรัพยากร และประหยัดเวลา 

 1.8.4 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู หมายถึง  การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน

ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีการสอน และ

การปฏิบัติตนของครู ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 9 ขอ ประกอบดวย 

  1) การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน หมายถึง ครูมีความรูความเขาใจในเปาหมาย

คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและ

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดวางแผนการจัดการเรียนรู

โดยกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและ
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คุณลักษณะอันพึงประสงคจัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนครอบคลุม

ท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและ

จัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู

โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกันและจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหา

หรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพมีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

  3) การออกแบบและจัดการเรียนรู หมายถึง ครูออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเลือกใชวิธีสอน

เทคนิคการสอนสื่อ/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว

จัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียน 

  4) การใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ

หมายถึง ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบท

ของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูและนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูนําบริบทและภูมิปญญา

ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

  5) การวัด และประเมินผล หมายถึง ครู พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียน

ท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน ผลสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรม

การจัดการเรียนรูเปนสวนใหญวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน และตัดสินผลการเรียนรู

โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  

  6) การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน หมายถึง ครูศึกษาผูเรียน

เปนรายบุคคล มีการชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของ

ผูเรียนประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพ

ชีวิตดวยความเทาเทียมกัน รายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 

  7) การ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู  หมายถึง ครูมีการศึกษาคนควา

แสวงหาความรู และมีความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง

ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียน 

มีการเผยแพรผลงานวิจัย 

  8) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง มีการยึดม่ันและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือการยึดม่ันและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูการปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคม การพัฒนาตนเองให

มีความกาวหนาในวิชาชีพการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายการใหความรวมมือ
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ในกิจกรรมของสถานศึกษาการมีความรักสามัคคีในหมูคณะการรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของ

สถานศึกษา 

  9) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย หมายถึง ครูปฏิบัติงานสอน

ตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายครบตามเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100 มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการ จัด 

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

 1.8.5 ผูบริหาร หมายถึง ผูมีหนาท่ีควบคุมดูแลสถานศึกษาและบริหารงานภายในโรงเรียน

ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1. 8.6 พนักงานครู หมายถึง คร ูครูผูชวยและผูปฏิบัติหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราปการศึกษา 2556 

 1.8.7 โรงเรียนสังกัด เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง โรงเรียน ท่ีจัดการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 5 โรงเรียนไดแก

(1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ( 2) โรงเรียนเทศบาล 2 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ( 3) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง

เทศบาลตําบลบางคลา (4) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์เทศบาลตําบลบางคลา ( 5) โรงเรียนเทศบาล 1 

บางวัว เทศบาลตําบลบางวัว 

 

1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 ผลจากการวิจัยนี้ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนดังนี้ 

 1.9.1 ทําใหทราบระดับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 1.9.2 ทํา ใหทราบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.9.3 ทําใหทราบการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.9.4 ผลการศึกษาอาจ ใชเปนแนวทาง สําหรับผูบริหาร สถานศึกษานําไปประยุกตใช

ในการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา โดยการเลือกใชอํานาจการบริหารเพ่ือสรางแรงจูงใจใหครูสามารถ

ปฏิบัติงานไดเต็มประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาคนควาเก่ียวกับเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราผูวิจัยไดกําหนดหัวขอดังนี้ 

 2.1 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.1.1 ความเปนมาของการศึกษาขององคกรปกครองทองถ่ิน  

  2.1.2 หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

  2.1.3 วิธีการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

  2.1.4 การบริหารการศึกษาของเทศบาล 

  2.1.5 ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2.2 แนวคิดทฤษฎีดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

  2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 

  2.2.2 ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  2.2.3 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  2.2.4 เกณฑมาตรฐานวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

 2.3 หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

  2.3.1 ความหมายของอํานาจ 

  2.3.2 ความสําคัญของอํานาจ 

  2.3.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

  2.3.4 แหลงท่ีมาของอํานาจ 

  2.3.5 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

  2.3.6 อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

  2.3.7 อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาสวนทองถ่ิน 

 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 2.1.1 ความเปนมาของการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การจัดการศึกษาของประชาชนในอดีตเริ่มตนจัดการศึกษาแบบนานาประเทศของยุโรป

เริ่มเม่ือ  พ.ศ. 2414 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซ่ึงไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนแหงแรกข้ึนพระบรมมหาราชวัง  และในป พ.ศ. 2427 ไดจัดตั้งโรงเรียน

สําหรับราษฎรแหงแรกท่ีวัดมหรรณพาราม เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของประเทศตอมาไดรับ

การยกฐานะข้ึนเปนกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน  หลังจากท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแลวการบริหารประเทศไดเริ่มขยายตัว

ไปสูทองถ่ินมากข้ึนเปนการกระจายอํานาจใหทองถ่ินไดมีสิทธิและหนาท่ีในการบริหารกิจการของทองถ่ิน

ในรูปแบบการปกครองทองถ่ินตางๆ  กัน เชนไดตราพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2478 กําหนดให

เทศบาลมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรมเขาไวดวยกัน  ดังนั้น  หนาท่ี

ในการจัดการศึกษาของทองถ่ินจึงไดตกอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ

และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 กําหนดใหมีการโอนโรงเรียนและทรัพยสิน

ของโรงเรียนมาเปนของเทศบาลท้ังหมด  หากทองถ่ินใดมีปริมาณโรงเรียนไมเพียงพอก็ใหเทศบาล

จัดตั้งเพ่ิมข้ึนและดํารงโรงเรียนประถมศึกษาเหลานั้นดวยเงินรายไดของเทศบาลเองจากผลของ

พระราชบัญญัติสองฉบับดังกลาว รัฐบาลในสมัยนั้นจึงไดตราพระราชกฤษฎีกามอบอํานาจการจัดการ

ประถมศึกษาในเขตเทศบาลใหเทศบาลรับไปดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2479 และเทศบาลไดรับโอนโรงเรียน

เทศบาลมาดําเนินการครั้งแรกเม่ือ  พ.ศ. 2480 การโอนโรงเรียนเทศบาลมาดําเนินการครั้งนี้ เทศบาล

ไดรับโอนมาท้ังหมดคือโรงเรียนกิจการของโรงเรียนทรัพยสินและครู  โดยใหครูโอนมาเปนพนักงาน

เทศบาลการโอนการประถมศึกษามาอยูกับเทศบาลในระยะนั้นประสบปญหาตางๆ  มาก งบประมาณ

ของเทศบาลมีจํานวนนอยทําใหการศึกษาของเทศบาลไมกาวหนาเทาท่ีควร  จึงมีการโอนการศึกษา

ของเทศบาลไปอยูกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง พ .ศ. 2504 รัฐบาลจึงไดโอนการประถมศึกษา

ในเขตเทศบาลไปใหเทศบาลรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่งโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  1) ใหกระทรวงมหาดไทย

ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล 2) สงเสริมใหเทศบาลพยายามรับโอนโรงเรียนประชาบาล

ไปดําเนินการใหมากท่ีสุดเวนแตโรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไวปรับปรุงทางวิชาการและ

เปนตัวอยางเทานั้น  3) กระทรวงศึกษาธิการควรจายเงินอุดหนุนเปนการชวยเหลือการศึกษา

ในเขตเทศบาลซ่ึงอาจจะคํานวณเปนรายหัวนักเรียนซ่ึงอาจจะไดพิจารณาตอไป  ดังนั้น  การจัดการ

ประถมศึกษาในเขตเทศบาลจึงอยูในกํากับดูแลควบคุมของเทศบาลตลอดมาจนทุกวันนี้และประกอบกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมมาตรา  29 สวนท่ี  2 มาตรา  41 
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ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ (ชมัยภรณ 

ตันฮะเส็ง, 2553, หนา 12-13) 

 2.1.2 หลักการจัดการศึกษาทองถิ่น 

 การจัดการศึกษาทองถ่ินยึดหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ คือ

ภาคนโยบายควรเปนหนาท่ีหลักของสวนกลางในการกําหนดนโยบายแผนการศึกษาแหงชาติหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษาการวัดประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคปฏิบัติควรเปนหนาท่ีหลักของ ทองถ่ิน

โดยใหทองถ่ินไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในทองถ่ินโดยใหทองถ่ินมีสวนรวม

รับผิดชอบดวยหลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 2)  

  1) ยึดหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถ่ินเปนผูดําเนินการเอง

โดยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติกับความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ิน 

  2) การกําหนดนโยบายการศึกษาการวางแผนการศึกษา  การบริหารงานวิชากา ร 

การบริหารงานบุคคลระหวางสวนกลางกับสวนทองถ่ิน ประสานงานอยางใกลชิดภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงมหาดไทย 

  3) การมีสวนรวมของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน

เพ่ือใหการจัดการศึกษาทองถ่ินสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินได 

  4) การสงเสริมวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลใหทัดเทียมกับขาราชการครู  

  5) นําทรัพยากรในทองถ่ินมา ใชใหเปนประโยชน ตอการจัดการศึกษาทองถ่ิน กําหนด

นโยบายกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหทองถ่ินจัดทําซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

   (1) หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถ่ินซ่ึงแตเดิมไดรวมอํานาจ ไว

ในราชการสวนกลางใหไปอยูกับราชการสวนทองถ่ิน 

   (2) หลักการมอบภาระหนาท่ีในการจัดการศึกษาทองถ่ินใหอยูในความรับผิดชอบ

ของทองถ่ินและ ประชาชน  ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางรากฐาน

การประถมศึกษาไวแตเดิมและเชนท่ีนานาอารยะประเทศจัดทําอยู 

   (3) หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถ่ินรัฐบาลจะเขาไป

มีสวนเก่ียวของก็เฉพาะในสิ่งท่ีทองถ่ินและประชาชนยังชวยตนเองไมไดหลักการดังกลาวเปนหลักการ

อยางกวางๆ ซ่ึงไดใชเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาของทองถ่ินสืบมา 

 2.1.3 วิธีการจัดการศึกษาทองถิ่น 

 เพ่ือใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสมทางราชการจึงไดกําหนด

แนวทางเก่ียวกับการบริหารการศึกษาทองถ่ินโดยกําหนดใหสวนกลางมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุน
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การจัดการศึกษาของหนวยทองถ่ินและใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง  หนวยงาน

สวนกลางท่ีเก่ียวของกับการศึกษามีดังนี้ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 2-3) 

  1) กระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมในดานธุรการเก่ียวกับ

นโยบายและการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมายจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง

เปนหนวยประสานงานกับหนวยราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของใหคําแนะนําสงเสริมและชวยเหลื อ

หนวยการปกครองทองถ่ินในการแกปญหาอุปสรรคและขอขัดของตางๆ  ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ

กระทรวงมหาดไทย 

  2) กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ความพรอม

ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนาท่ีในการประสานและสงเสริม องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษารวมท้ัง

การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีหนาท่ีสงเสริมการบริหารงานบุคคล

โดยกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกการบรรจุแตงตั้งการ ยาย 

การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือนมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษา

วินัยและการดําเนินการทางวินัยการอุทธรณการรองทุกขและการใหออกจากราชการ 

 2.1.4 การบริหารการศึกษาของเทศบาล 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดให

หนวยการปกครองทองถ่ินเปนผูดําเนินการ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยงานทองถ่ิน

และใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง เทศบาลและเมืองพัทยา  จึงตอง ทําหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในเขตของตนอยางเต็มท่ีโดยถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหงชาติกําหนดใน มาตรา 38 ในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและ

มาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา

ในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตราท่ี 41  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ

จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ พรอม ความเหมาะสมและความตองการ

ภายในทองถ่ินมาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ในการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาท่ีในการประสานและสงเสริมองคกร ปกครอง

สวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ัง
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การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ,  2553, หนา 14-15)  เห็นไดวาการจัดการศึกษาเขตเทศบาล

เทศบาลเปนผูบริหารและดําเนินการโดยตรง  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงมหาดไทย

มิไดเขาเก่ียวของในรายละเอียดของการปฏิบัติ  นอกจากการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลดําเนินการ

ไดโดยเรียบรอยและบรรลุผลดียิ่งข้ึน  เทศบาลจึงมีอํานาจท่ีจะใชดุลยพินิจและตัดสินใจดําเนินการ

ในเรื่องใดๆ ไดอยางเต็มท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามกฎหมายโดยปกติสาย งานของ

ฝายตางๆ ในสังกัดเทศบาลนั้นกอนท่ีงานตางๆ  จะถึงข้ันการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีจะตองผาน

การพิจารณาของฝายท่ีเก่ียวของและปลัดเทศบาลตามลําดับเสียกอนในกรณีเมืองพัทยาก็เชนกันงาน

ทุกอยางกอนท่ีนําเสนอปลัดเทศบาลท่ีเปนหัวหนาฝายบริหารนั้นจะตองผานการพิจารณาของหัวหนา

ฝายท่ีเก่ียวของและรองปลัดเทศบาลตามลําดับสําหรับงานการศึกษานั้นหัวหนากองหรือผูอํานวยการ

กองการศึกษาซ่ึงเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบนั้นจึงมีความสําคัญในฐานะผูรับผิดชอบงานรองจาก

ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีในกรณีของเทศบาลบุคลากรของเทศบาลท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา

แบงออกเปน  2 ประเภทคือ  1) เจาหนาท่ีฝายพนักงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนหัวหนาปกครอง

บังคับบัญชาพนักงานประจําและนักบริหารการศึกษา ซ่ึงมีฐานะเปนผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง

หรือหัวหนาฝาย การศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารการศึกษา ของเทศบาล  2) เจาหนาท่ี

ฝายนโยบายมีคณะเทศมนตรีทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและควบคุมบริหารการศึกษาทองถ่ิน

ในเขตเทศบาลและปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลประจําท้ังหมด  นอกจากนี้ยังมีสภาเทศบาล

เปนฝายนิติบัญญัติและพิจารณาอนุมัติงบประมาณการศึกษา  รวมท้ังควบคุมการบริหารงาน ของ

คณะเทศมนตรี สําหรับพนักงานประจําท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาเทศบาล นั้นตามมาตรา  4 

แหงพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2521 กําหนดใหเปนพนักงานครูเทศบาล

ไดแก พนักงานครูเทศบาล  ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูสอนประจําในสถานศึกษาของเทศบาล  หรือดํารง

ตําแหนงอ่ืน  ซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูบริหารและใหการศึกษาในสถานศึกษาของเทศบาลหรือดํารงตําแหนง

ซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวกับการใหการศึกษาซ่ึงไมสังกัดสถานศึกษา  (กรมสงเสริมการปกครอง ทองถ่ิน, 2547, 

หนา 3) 

 2.1.5 ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหาร

สวนตําบลหรือเมืองพัทยา  ลวนมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน ในพ้ืนท่ี

ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูการจัดการศึกษา ในรูปแบบตางๆ  เพ่ือพัฒนา

ความรูความคิดทักษะท่ีจะเปนประโยชนในการดํารงชีวิตแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  จึงไมอาจละเลยหนาท่ีในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนซ่ึงจะเติบโต ข้ึน

เปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตไดประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
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มาตรา  289 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา

อบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น  และเขาไปมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ตองคํานึงถึงการบํารุง 

รักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย (รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย, 2550, หนา 116)  ดังนั้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลจึงมีหนาท่ีจัดการศึกษา

ตามบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีจัดการศึกษาประกอบดวย 3 เทศบาล 

คือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางคลา  และเทศบาลตําบลบางวัว  มีโรงเรียนรวมท้ังสิ้น  

5 โรงเรียน (ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม, ออนไลน, 2555) ดังนี้ 

  1) โรงเรียนเทศบาล  1 วัดแหลมใตเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทร า 

ตั้งอยูเลขท่ี 86 ถนนสรรคประศาสนตําบลหนาเมืองอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ี  1 ไร 2 งาน 

4 ตารางวา กอตั้งเม่ือพุทธศักราช 2466 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น  874 คน เปนชาย 459 คน เปนหญิง 415 คน มีผูบริหาร 3 คน เปนหญิง 2 คน

เปนชาย 1 คน มีพนักงานครูท้ังสิ้น  43 คน เปนชาย  6 คน เปนหญิง  37 คน มีบุคลากรสนับสนุน

รวม 6 คน เปนภารโรง 2 คน เปนแมครัว 4 คน 

  2) โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอยอาจารยางกูร) เปนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูเลขท่ี 904 ถนนฉะเชิงเทรา -บางปะกง  ตําบลหนา เมือง  อําเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพ้ืนท่ี 5 ไร 3 งาน 2 ตารางวา กอตั้งเม่ือวันท่ี  16 พฤษภาคม พุทธศักราช  2537 

เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 1,120 คน เปนชาย 

543 คน เปนหญิง  559 คน มีผูบริหาร  4 คน เปนชาย  1 คน เปนหญิง  3 คน มีพนักงานครูท้ั งสิ้น 

44 คน เปนชาย 7 คน เปนหญิง 37 คนมีพนักงานจาง 3 คน มีบุคลากรสนับสนุน 5 คน เปนเจาหนาท่ี

หองสมุด 1 คน เปนเจาหนาท่ีธุรการ การเงิน 2 คน เปนภารโรง 2 คน 

  3) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจงเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา ตั้งอยูเลขท่ี 45  

ถนนระเบียบกิจอนุสรณตาํบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพ้ืนท่ี  4 ไร  2 งาน  

กอตั้งเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2465 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 1,245 คน เปนชาย 634 คน เปนหญิง 611 คน มีตําแหนงบริหาร 3 อัตรา ปจจุบัน

มีผูบริหารชาย 1 คน และวาง 2 คน มีพนักงานครูรวมท้ังสิ้น 53 คน เปนชาย 14 คน เปนหญิง  39 คน 

มีบุคลากรสนับสนุน  13 คน เปนผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  1 คน เปนภารโรง  2 คน และ

เปนแมครัว 10 คน 
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  4) โรงเรียนเทศบาล  2 วัดโพธิ์ เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา  ตั้งอยูเลขท่ี 

159 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ  ตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ี  11 ไร 2 งาน 

24 ตารางวา  กอตั้งเม่ือ  15 มิถุนายน  พุทธศักราช  2482 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึง

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น  554 คน เปนชาย  284 คน เปนหญิง 270 คน มีผูบริหาร  

2 คน เปนชาย  2 คน มีพนักงานครูรวมท้ังสิ้น  28 คน เปนชาย  6 คน เปนหญิง  22 คน มีบุคลา กร

สนับสนนุ 6 คน เปนผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 คน เปนภารโรง 2 คน และเปนแมครัว 3 คน 

  5) โรงเรียนเทศบาล  1 บางวัวเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางวัว  ตั้งอยู เลขท่ี 

155/1 หมู 3 ตําบลบางสมัคร  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพ้ืนท่ี 2 ไร 3 งาน 39 ตารางวา

กอตั้งเม่ือ  พ.ศ.  2546 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 มีนัก เรียน 

รวมท้ังสิ้น 441 คน เปนชาย  230 คนเปนหญิง  211 คน มีผูบริหาร  1 คน มีพนักงานครูรวม ท้ังสิ้น 

22 คน เปนชาย 4 คน เปนหญิง 18 คน มีบุคลากรสนับสนุนรวม  5 คน เปนผูชวยเจาหนาท่ีการเงิน

และบัญชี 1 คน เปนภารโรง 1 คน เปนแมบาน 2 คน และเปนแมครัว 1 คน  

 จากขอมูลขางตนการจัดศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราท้ัง  5 โรงเรียน

มีผูบริหารรวมท้ังหมด 12 คน มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 4,216 คน เปนชาย 2,150 คน เปนหญงิ 2,066 คน 

มีพนักงานครูรวมท้ังสิ้น 190 คน เปนชาย 37 คนเปนหญิง 153 คน 

 สรุปไดวา  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น 

จะเกิดข้ึนได โดยตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข

เพ่ิมเติม ภายใตการสงเสริมสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามนโยบายการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 

 2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
 ความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ประสิทธิภาพ

หมายถึง ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการงาน  (ราชบัณฑิตยสถาน, 254 6) เม่ือใชกับบุ คคล 

หมายถึง ความสามารถในการทํางานไดดี รวดเร็ว และเสร็จตรงเวลา เชน  บุคลากร ท่ีมีประสิทธิภาพ

ยอมทําใหหนวยงานพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วสวนนักวิชาการไดใหความหมายไวอยางหลากหลายดวยกัน 

ดังนี้ 

 กูด (Good, 1973, p. 193) ใหความหมายของประสิทธิภาพวา คือ ความสามารถท่ีทําใหเกิด

ความสําเร็จตามความปรารถนาโดยใชเวลาและความพยายามเล็กนอยก็สามารถใหผลงานสําเร็จได

อยางสมบูรณ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

20 

 นันทนา  ธรรมบุศย  (2540, หนา 25) กลาววา ประสิทธิภาพ  หมายถึง วิธีการทํางาน

โดยสิ้นเปลืองเวลาและสูญเสียพลังงานในการทํางานนอยท่ีสุดแตเกิดประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด 

 สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2544, หนา 114 ) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพวา  หมายถึง  การวัดผล

การทํางานขององคกรนั้นวาทํางานไดปริมาณมากนอยแคไหน  คุณภาพงานดีมากนอยแคไ หน 

ใชเงินใชเวลา  ใชแรงงานไปมากนอยแคไหน  เปนผลดีตอผูรับบริการมากนอยแคไหน  โดยรวมความมี

ประสิทธิภาพ จึงหมายถึงการทํางานใหไดปริมาณและคุณภาพมาก  องคกรมีความสมัครสมานสามัคคี

มีสันติภาพและความสุขรวมกันเปนผลดีตอสวนรวมและผูรับบริการ  แตใชเวลาแรงงานและ

งบประมาณนอย 

 วิทยา  ดานธํารงกูล (2546, หนา 34 ) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพ  หมายถึง ความสามารถ

ในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคาเพ่ือการบรรลุเปาหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ

ตนทุนหรือจํานวนทรัพยากรท่ีใชไปเม่ือเทียบกับผลงานหรือผลผลิตท่ีไดเชนตนทุนแรงงานเวลาท่ีใช

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 สรุป ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทํางานใหประสบผลสําเร็จเกิดประโยชนสูงสุด 

มีคุณภาพ เสร็จทันตามกําหนดเวลา และประหยัด ไดแก ประหยัดตนทุน ประหยัดทรัพยาก ร และ

ประหยัดเวลา  

 2.2.2 ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบงออกได  2 แนวทางตามแนวคิด ของ

นักวิชาการ แตละดานดังนี้ 

 ซีเลนนิค และคนอ่ืนๆ  (Zeleanick et al., 1958, p. 40; อางถึงใน ชุมศักดิ์ ชุมนุม, 2541,

หนา 8) ไดกลาววาในการจะปฏิบัติงานไดดีหรือไมดีนั้นผูปฏิบัติจะตองไดรับการตอบสนองความตองการ

ท้ังภายนอกและภายใน (external and internal need) ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองแลวยอมหมายถึง

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงความตองการภายนอก  ไดแก  1) รายไดหรือคาตอ บแทน 

2) ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 3) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 4) ตําแหนงหนาท่ีความตองการ

ภายใน ไดแก 1) ความตองการเขาหมูคณะ  2) ความตองการแสดงความรูสึกเก่ียวกับการจงรักภักดี

ความเปนเพ่ือนและความรักใคร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิด จาก

การทํางานท่ีถูกตอง รวดเร็วข้ึนกวาเดิม และทันตามกําหนดเวลา นอกจากนี้ ยังตองใชทรัพยากรท้ังคน 

และอุปกรณไดอยางเหมาะสม คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังมีการนําเทคนิคตางๆ เขามาใช 

เพ่ือชวยลดข้ันตอนการทํางานลง เกิดความสะดวกมากข้ึน งานตางๆ สามารถเสรจ็ไดทันตามกําหนดเวลา

ท่ีวางไว กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ (ผูบังคับบัญชา) และเกิดการ สูญเสียตอทรัพยา กร 

นอยท่ีสุด ซ่ึงถาผลการปฏิบัติงานดี ก็ถือวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง ถาผลการปฏิบัติงานไมดี 

ก็ถือวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ํา (ภูวนัย เกษบุญชู, 2550, หนา 10) สํานักงานคณะกรรมการ
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ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กลาวถึงประสิทธิภาพการทํางานโดยท่ัวไปวาหมายถึงการทํางานท่ีประหยัด

ไดผลงานท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ คุมคากับการใชทรัพยากรในดานการเงิน  คน อุปกรณ และเวลา ดังนั้น

ประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งซ่ึงสามารถสรางใหเกิดข้ึนไดและสามารถวัดไดโดยในทางปฏิบัติจะวัดประสิทธิภาพ

จากปจจัยนําเขากระบวนการหรือผลผลิตท่ีออกมาโดยวัดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน

ดังนั้นประสิทธิภาพจึงสามารถมองไดในแงมุมตางๆ  ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพในแงมุมของคาใชจาย หรือ

ตนทุนการผลิต (input) เชนการใชทรัพยากรท้ังเงินคนวัสดุเทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัดคุมคาและ

เกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด 2) ประสิทธิภาพในแงมุมของกระบวนการบริหาร  (process) เชนการทํางาน

ท่ีถูกตองไดมาตรฐานรวดเร็วและใชเทคนิคท่ีสะดวกสบายกวาเดิม 3) ประสิทธิภาพในแงมุมของผลลัพธ

เชน การทํางานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชนตอสังคม  เกิดผลกําไร  ทันเวลา  ผูปฏิบัติงานมีจิตสานึกท่ีดี

ตอการทํางานและบริการเปนท่ีพอใจของลูกคา (ธุวนันท พานิชโยทัย, 2541, หนา 23-32) ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอธิบายความหมายของประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไววาครูปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตําแหนงดวยความมุงม่ัน ทุมเทการสอนอยางเต็มเวลา

และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพบรรลุเปาหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห

หลักสูตรอยางรอบดาน กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีชัดเจน ศึกษาและ วิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคลนําขอมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะหมาออกแบบ วางแผนและจัดการเรียนรู

ท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

และนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูและประเมินผลท่ีมุงเนนพัฒนาการของ

ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายใหคําแนะนําคําปรึกษาและแกไขปญหาผูเรียนอยางท่ัวถึง  ตลอดจน

พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง  (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 68) 

 จากทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพของนักวิชาการตาง  ๆท่ีไดกลาวมาในขางตนนัน้

อาจกลาววาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สามารถมองได 2 แงมุมคือ 

  1) เชิงธุรกิจประสิทธิภาพ หมายถึง  ความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา  (input) 

กับผลผลิต  (output) ท่ีไดรับหากการใชวัตถุดิบท่ีเปนปจจัยนําเขาในการผลิตท่ีนอยและระบบ

ใหผลผลิตมีมูลคาสูงกวามูลคาของวัตถุดิบตั้งตนบวกกับคาดําเนินการโดยท่ีมูลคาของผลผลิตยิ่งสูงกวา

การลงทุนมากเทาใดยอมแสดงถึงประสิทธิภาพท่ีสูงของการผลิตนั้น 

  2) เชิงของการปฏิบัติงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ผลการปฏิบัติงาน

ท่ีเกิดจากการทํางานท่ีถูกตองรวดเร็วข้ึนกวาเดิมและทันตามกําหนดเวลานอกจากนี้ยังตองใชทรัพยากร

ท้ังคนและอุปกรณไดอยางเหมาะสมคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด  รวมท้ัง มีการนําเทคนิคตางๆ  เขามาใช

เพ่ือชวยลดข้ันตอนการทํางานลงเกิดความสะดวกมากข้ึนงานตาง  ๆสามารถเสร็จไดทันตามกําหนดเวลา
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ท่ีวางไวและเกิดการสูญเสียตอทรัพยากรนอยท่ีสุด  ซ่ึงถาผลการปฏิบัติงานดีก็ถือวามีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานสูงถาผลการปฏิบัติงานไมดีก็ถือวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ํา ดังนั้น

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานจึงตองพิจารณาจากกระบวนการดําเนินงานท่ีกระชับรัดกุมคุมคา

เกิดประโยชนสูงสุด 

 2.2.3 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 กิตติพงษ ศิริพร (2552, บทคัดยอ ) ศึกษาพบวา ปจจัยแรงจูงใจภายในและปจจัยแรงจูงใจ

ภายนอกมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  1) ปจจัยแรงจูงใจ ภายในของ

พนักงาน มีจํานวน 7 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานท่ีทาทาย ดานความม่ันคงในงาน  ดานผลสําเร็จ

ในการปฏิบัติงาน  ดานการมีสวนรวมในงาน  ดานของโอกาสในความกาวหนา  ดานการยกยอง และ

ยอมรับนับถือ  ดานการ มีอํานาจในหนาท่ี  2) ปจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงาน  มีจํานวน  5 ดาน 

ซ่ึงไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานการพัฒนาการฝกอบรมทางดานของการเลื่อนตําแหนงงาน

ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

 กัญญนันทน ภัทรสรณสิริ (2553, บทคัดยอ) พบวาปจจัยทุกปจจัย ไดแก ปจจัย สวนบุคคล

สภาพแวดลอมในการทํางาน ความผูกพันตอหนวยงาน การทํางานเปนทีม ความกาวหนาในการทํางาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ รายไดสวัสดิการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 นิภา แสงศิริ (2553, บทคัดยอ) พบวา (1) แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมาจากปจจัยจูงใจ

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน และการไดรับการยอมรับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจจัยคํ้าจุน มาจากดานเงินเดือนสวัสดิการดานสถานะของอาชีพ และ

ดานเทคนิคในการบังคับบัญชา 

 พรทิพย เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทัศน (ออนไลน,  2556) 22กลาวถึงปจจัยท่ีมี

ผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 22 คือ 1) สิ่งตางๆ  ท่ีควรปฏิบัติในการทํางาน เชน การทํา ตัวเปนคนดี 

การรักษามารยาทแลระเบียบในท่ีทํางาน การสรางบรรยากาศสดใสในท่ีทํางาน การสราง

ความสัมพันธภาพท่ีดี  2) การสื่อสารในการทํางาน หรือในองคกร การสื่อสารเปนเครื่องมือสํา คัญ

อยางหนึ่งในการตัดสินความสําเร็จหรือการลมเหลวของการทํางานรวมกันของบุคลากร ท้ังการสื่อสาร

ภายในองคกร 

 นอกองคกร ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีบุคลากรภายในองคกรจําเปนตองมีความรูและ

ทักษะเก่ียวกับสื่อสารเพ่ือใชในการปฏิบัติงานเพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานการสื่อสาร

ในองคกรนั้นประกอบดวยบุคคลหลายระดับ ซ่ึงในแตละองคกรก็จะมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีตางกัน

ออกไป ตามวัฒนธรรมขององคกรนั้น แตองคประกอบท่ีมีความเก่ียวของก็คือผูบังคับบัญชาในองคกร

สวนใหญควรใชการสื่อสารสองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะชวยใหเกิด

ความเขาอกเขาใจกันในการทํางานผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาในสังคมไทย จึงควรมีลักษณะของ
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การมีท้ังพระเดชและพระคุณ คือมุงความสัมพันธในงานท่ีผูบังคับบัญชาจะตองแสดงความสามารถ

ใหเปนท่ียอมรับ และมุงในความสัมพันธสวนตัวท่ีผูบังคับบัญชาพึงเอ้ืออาทรตอทุกขสุขตอใตบังคับบัญชา 

 ธิดารัตน สินแสง (ออนไลน, 2556) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน TMB พบวาปจจัยดานแรงจูงใจเก่ียวกับดานสวัสดิการ และผลตอบแทน สภาพแวดลอม

ท่ีทํางาน การยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปจจัยดานอ่ืน  ๆเก่ียวกับ

ดานความจงรักภักดีตอองคกร ดานนโยบายและการบริหารองคกร  มีความสัมพันธกับประ สิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

 จากท่ีกลาวมาในขางตน เห็นไดวาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได วา 

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายสาเหตุท้ังท่ีสงผลกระทบทางตรงและทางออม ซ่ึงอาจแบงออกเปนปจจัยภายนอก 

ไดแกในเรื่องของสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน ท่ีจะสงผลตอความปลอดภัย และความ พึงพอใจ

ในการทํางาน รวมท้ังเกิดความคลองตัวในการทํางาน การปกครองบังคับบัญชา หรือการบริหารองคการ 

ตองกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนใชระบบคุณธรรมในการบริหาร การนาํเทคโนโลยีสมัยใหม มาใช 

เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว สามารถลดข้ันตอนในการทํางานไดเปนอยางดี สวนปจจัยภายใน 

ไดแก การไดคนท่ีมีความรูความสามารถมีประสบการณ มาทํางานตรงตามตําแหนงงาน การใหบุคลากร

มีสวนรวมในการทํางาน เพ่ือใหเกิดแนวความคิด หรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ การสรางขวัญและแรงจูงใจ 

ดวยการใหสวัสดิการ หรือรางวัลตอบแทน เพ่ือใหผลของงานเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดตามเปาหมาย

ท่ีวางไว 

 2.2.4 เกณฑมาตรฐานการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

 คุรุสภาไดออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความวาขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม

การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน  ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดผล

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา  รวมท้ังตองฝกฝนใหมีทักษะ หรือ

ความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเนื่องผูประกอบวิชาชีพครูตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ (คุรุสภา, 

2556, หนา 69) 

 มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

 มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

 มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
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 มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 

 มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 

 มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาใหสถานศึกษาใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาประกอบดวย 5 ดาน จํานวน 15 มาตรฐาน ซ่ึงมีมาตรฐานดานการจัดการศึกษา

ท่ีตรงกับ การกําหนดใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพอยู ในมาตรฐานท่ี 7  

กําหนดไววา ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีตัวบงชี้

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู จํานวน 9 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  

2554, หนา 68-83) ประกอบดวย 

  1) ครูมีการ กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน ท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคคือ ครูสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ครอบคลุมท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการสมรรถนะสาํคัญและคุณลักษณะอันพึงประสง ค

ท่ีสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาประเด็นการพิจารณา  

   ( 1) ความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร 

   ( 2) การเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

และหลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู 

   ( 3) การวางแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุม

ท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคมีเกณฑการประเมิน

ดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง ครูมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดอยางชัดเจนวางแผนการจัดการเรียนรูโดยกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไดอยางเหมาะสมจัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนครอบคลุม

ท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางชัดเจน 

   ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง  ครูมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพ ผูเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดอยางชัดเจนวางแผนการจัดการเรียนรูโดยกําหนด
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เปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคจัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรู

ทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  ครูมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพ ผูเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดวางแผนการจัดการเรียนรูโดยกําหนดเปาหมาย

คุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค

จัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการ

สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  ครูมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดเปนสวนใหญวางแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียนไดแตไมครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนไดครอบคลุม

หรือชัดเจนเพียงดานใดดานหนึ่ง 

   ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง ครูไมมีความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือไมแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูหรือวางแผนการจัดการเรียนรูและกําหนดเปาหมาย

คุณภาพผูเรียนไมครอบคลุมทุกดานจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีไมแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

   สรุปไดวา การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน หมายถึง ครูมีความรูความ เขาใจ

ในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียน

และมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดวางแผนการจัดการเรยีนรู

โดยกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคจัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนครอบคลุม

ท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2) ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน คือ ครูศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลจัดทําสารสนเทศ

อยางเปนระบบใชขอมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะหผูเรียนมาใชในการวางแผนจัดการเรียน รู

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

   ประเด็นการพิจารณา 

   ( 1) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
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   ( 2) การใชขอมูลผูเรียนวางแผนการจัดการเรียนรู 

   ( 3) การสงตอขอมูลสารสนเทศผูเรียน 

   มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและจัดทําสารสนเทศ

อยางเปนระบบ  นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกันจัดกิจกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีแสดงถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและสามารถชี้แนะใหคําแนะนําแกผูอ่ืนไดมีการสงตอขอมูลสารสนเทศ

ใหระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

   ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและจัดทําสารสนเทศ

อยางเปนระบบ  นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกันและจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

เต็มตามศักยภาพและสามารถชี้แนะใหคําแนะนําแกผูอ่ืนไดมีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับ ชั้น

ท่ีสูงข้ึน 

   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและจัดทําสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการเรียนรู นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกันและจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

เต็มตามศักยภาพมีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

   ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ครูวิเคราะหผูเรียนและจัดทําสารสนเทศเพ่ือการ จัด 

การเรียนรู นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน

และจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนมีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้น

ท่ีสูงข้ึน 

   ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ครูไมมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ไมมีการจัดทํา 

สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู หรือไมนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูหรือ  

ไมมีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

   สรุปไดวา  การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  หมายถึง  ครูวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคลและจัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผน

จัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกันและจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึง

การแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพมีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้น

ท่ีสูงข้ึน 

  3) ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และ

พัฒนาการทางสติปญญาคือ ครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญ
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และคุณลักษณะอันพึงประสงคนํามาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอน

สื่อ/แหลงเรียนรูการวัดและประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางดานสติปญญา จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย และเชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

   ประเด็นการพิจารณา 

   ( 1) การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   ( 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 

   มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ครูออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอน

สื่อ/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไวจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียน

ตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

   ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ครูออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอน 

สื่อ/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไวจัดกิจกรรม

การสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียนตามระดับความสามารถ 

   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครูออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอน

สื่อ/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไวจัดกิจกรรม

การสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียน 

   ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ครูออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยใชวิธีสอนเทคนิคการสอนสื่อ /

แหลงเรียนรูท่ีไมหลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูไมครบตามท่ีกําหนดไว 

   ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ครอูอกแบบการจัดการเรียนรูท่ีไมสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค หรือใชวิธีสอน  เทคนิคการสอน 

สื่อ/แหลงเรียนรูท่ีไมหลากหลาย หรือไมจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

   สรุปไดวา การออกแบบและจัดการเรียนรู หมายถึงครูออกแบบการจัดการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเลือกใช

วิธีสอนเทคนิคการสอนสื่อ/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีกําหนดไวจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียน 
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  4) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ิน

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู คือ ครูศึกษาหลักการใชสื่อ เลือกใชสื่อท่ีมีคุณภาพมีความเหมาะสม

หลากหลายสอดคลองกับวิธีการเรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความแตกตาง ของผูเรียน

โดยจัดหาจัดทําพัฒนาหรือปรับปรุงสื่อดวยการศึกษาคนควาวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู  ท้ังนี้ 

มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยีตาง  ๆมาประยกุตในการจดัการเรยีนการสอนรวมท้ังมีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออยางตอเนื่อง 

   ประเด็นการพิจารณา 

   ( 1) การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

   ( 2) การนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู  

   มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูและนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช

ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู

อยางเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสื่อโดยผานกระบวนการศึกษาวิจัย 

   ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูและนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช

ในการจัดการเรียนรูนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ

เนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูและนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช

ในการจัดการเรียนรูนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูมีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

   ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินแตไมเปนปจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูนําบริบท

และภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู แตขาดความสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบ

การจดักิจกรรมการเรยีนรู 
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   ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ครูไมสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินเพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีหรือไมนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู หรือไมนําบริบท และ

ภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

   สรุปไดวาการใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ิน

มาบูรณาการ หมายถึงครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ิน

และบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูและนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูนําบรบิท

และภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

  5) ครูมีการวัดและ ประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย คือ ครูศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผล

การเรียนรู ซ่ึงอยูบนหลักพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเพ่ือตัดสิน

ผลการเรียน โดยผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู สะทอน สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดวยวิธีการ วัดและ

ประเมินท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จ

ทางการเรียนของผูเรียน 

   ประเด็นการพิจารณา 

   การวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

   มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง ครู พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน ท่ีมี

คุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน ผลสอดคลองกับทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัด 

การเรียนรู พรอมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออยางเปนระบบ วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการ

และเครื่องมือท่ีหลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  

   ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง ครู พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน ท่ีมี

คุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน ผลสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจั ด 

การเรียนรูเปนสวนใหญวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

และตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  

   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครู พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ี มี

คุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน ผลสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม กิจกรรมการจัด  

การเรียนรูเปนสวนใหญวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน และตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณา

คะแนนพัฒนาการ  
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   ระดับ คุณภาพ 2  หมายถึง ครู  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน

ตามหลักการวัดและประเมินผล แตเครื่องมือสวนใหญขาดความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน และตัดสินผลการเรียนรู

โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  

   ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง ครู พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียน

ตามหลักการวัดและประเมินผล แตเครื่องมือสวนใหญขาดความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู หรือไมวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน หรือตัดสินผลการเรียนรู

โดยไมพิจารณาจากคะแนนพัฒนาการ  

   สรุปไดวา การวัดและประเมินผล หมายถึง  ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

การเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน ผลสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรม

การจัดการเรียนรูเปนสวนใหญวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน และตัดสินผลการเรียนรู

โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 

  6) ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียน และ

คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค คือ ครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส เอ้ืออาทรชีวิตความเปนอยูของ

ผูเรียนทุกคนอยางใกลชิด มีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนในการใหความดแูล 

ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพ ชีวิต

ดวยความเทาเทียมกัน 

   ประเด็นการพิจารณา 

   ( 1) การใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกผูเรียน 

   ( 2) การแกไขปญหาผูเรียน 

   มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ครู ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการชวยเหลือ ผูเรียน

รายบุคคล โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนอยางเปนระบบ เปนแบบอยางท่ีดี 

รวมท้ังใหคําแนะนําชี้แนะแกผูอ่ืนไดประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือผูเรียน

ท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกันรายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครอง

ทราบผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 

   ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการชวยเหลือผูเรียน

รายบุคคล โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนอยางเปนระบบประสานความรวมมือ

กับผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกัน 

รายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 
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   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครู ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล  มีการชวยเหลือ ผูเรียน

รายบุคคล โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของ

ในการดูแลชวยเหลือผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกัน รายงานผลผูเรียน

เปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 

   ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ครูศึกษาและชวยเหลือผูเรียน โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา 

และแกไขปญหาของผูเรียน แตไมเนนเปนรายบุคคลประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแล

ชวยเหลือผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิต รายงานผลผูเรียนใหผูปกครองทราบ 

   ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ครูศึกษาผูเรียน แตใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข

ปญหาของผูเรียนไมครอบคลุมและท่ัวถึง หรือไมมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแล

ชวยเหลือผูเรียน หรือไมมีการรายงานผลผูเรียนใหผูปกครองทราบ 

   สรุปไดวา  การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน หมายถึง 

ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ

แกไขปญหาของผูเรียนประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือผูเรียนท้ังดานการเรียน

และคุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกัน รายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 

  7) ครูมี การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใน วิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และ

ใชผลในการปรับการสอน คือ ครูมีการศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา  

มีความรูในการวิจัย มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

ท่ีตนรับผิดชอบ อยางนอยปละ 1 เรื่อง ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนแสดงถึงการแกปญหา และหรือ

พัฒนาผูเรียนได และไดรับการยอมรับ มีการเผยแพรผลงานวิจัย มีการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา  

การจัดการเรียนรูของครู รวมท้ังพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

   ประเด็นการพิจารณา 

   ( 1) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

   ( 2) การใชผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

   มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง ครูมีการศึกษาคนควา แสวงหาความรู และมี ความรู

เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตน

รับผิดชอบ ผลงานเปนแบบอยางท่ีดีและสามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูอ่ืนได นําผลจากการวิจัย

ในชั้นเรียนไปแกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียน มีการเผยแพรผลงานวิจัยและมีการแกปญหา และหรือ

พัฒนาผูเรียนโดยการวิจัยอยางตอเนื่อง 

   ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง ครูมีการศึกษาคนควา แสวงหาความ รู และมีความ รู

เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรู
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ท่ีตนรับผิดชอบ และสามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูอ่ืนได นําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหา 

และหรือพัฒนาผูเรียน มีการเผยแพรผลงานวิจัย 

   ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง ครูมีการศึกษาคนควา แสวงหา ความรู และมีความรู

เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรู

ท่ีตนรับผิดชอบ นําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียน มีการเผยแพร

ผลงานวิจัย 

   ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง ครูมีการศึกษาคนควา แสวงหาความรู  และมีความ รู

เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรู

ท่ีตนรับผิดชอบแตไมนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียน 

   ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง ครูไมมีการศึกษาคนควา แสวงหาความรูเก่ียวกั บ

การวิจัยในชั้นเรียน หรือไมทําวิจัยในชั้นเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ 

   สรุปไดวา  การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู หมายถึง  ครูมีการศึกษา

คนควา แสวงหาความรู และมีความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยาง นอยปละ 

1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหา และหรือพัฒนา

ผูเรียน มีการเผยแพรผลงานวิจัย 

  8) ครปูระพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  คือ 

ครูยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ และมีจรรยาบรรณในวิชาชี พ 

มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมาย  พัฒนาตนเอง

ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง ครอบครัว  

และสังคม ใหความรวมมือในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความรักสามัคคีในหมูคณะ 

รวมท้ังรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา  

   ประเด็นการพิจารณา 

   การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและการเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา

มีพฤติกรรมดังนี้ 

   ( 1) การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 

   ( 2) การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

   ( 3) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และ

สังคม 

   ( 4) การพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

   ( 5) การมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

   ( 6) การใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
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   ( 7) การมีความรักสามัคคีในหมูคณะ 

   ( 8) การรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา 

   มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 8 ขอ และ

มีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

   ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและดําเนินการ 7 ขอ และมีรองรอย

หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

   ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและดําเนินการ 6 ขอ และมีรองรอย

หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

   ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและดําเนินการ 4-5 ขอ และมีรองรอย

หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

   ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและดําเนินการ 1-3 ขอ และมีรองรอย

หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

   สรุปไดวา การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง  มีการยึดม่ันแล ะ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือการยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู

การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคม การพัฒนาตนเอง

ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายการใหความรวมมือ

ในกิจกรรมของสถานศึกษาการมีความรักสามัคคีในหมูคณะการรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของ

สถานศึกษา 

  9) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถคือ ครู 

อุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายอยางครบถวน และ

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

   ประเด็นการพิจารณา 

   ( 1) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา 

   ( 2) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มความสามารถ 

   มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

   ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมาย

ครบตามเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100  มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

เปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี สามารถใหคําชี้แนะ แนะนําแกผูอ่ืนไดสงเสริมผูเรียนจนไดรับรางวัล

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป 
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   ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมาย

ครบตามเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100  มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

สามารถใหคําชี้แนะ แนะนําแกผูอ่ืนได 

   ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมาย

ครบตามเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100  มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

   ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมาย

ไมครบตามเวลาท่ีกําหนดหรือมีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปนบางครั้ง 

   ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมาย

ไมครบตามเวลาท่ีกําหนด หรือมีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด แตไมปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

   สรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย หมายถึง  

ครปูฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายครบตามเวลาท่ีกําหนดรอย ละ 100 มีการเตรียม 

การสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตร กําหนด ปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อ งในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยศึกษาเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกําหนด (2554, หนา 68-83) โดยใชเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของครูดังนี้  

  1) การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน หมายถึง ครูมีความรูความเขาใจในเปาหมาย

คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและ

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดวางแผนการจัดการเรียนรู

โดยกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคจัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนครอบคลุม

ท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคเพราะเปาหมายสําคัญ

ของการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 คือมาตรฐานตัวชี้วัด 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ครูเปนบุคคลท่ีสําคัญของการทําใหผูเรียน

มีคุณลักษณะตามเปาหมายการเรียนรูท่ีหลักสูตรกําหนด การออกแบบการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการ

สําคัญในการนําไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ผูเรียนเกิดคุณภาพตามความหวังของหลักสูตร  

จึงตองมีข้ันตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรู การกําหนดเปาหมายของการจัดการ เรียนรู
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เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ เพราะถาสามารถหาเปาหมายของการจัดการเรียนรูในแตละ ครั้งไดอยางถูกตอง 

จะทําใหสามารถกําหนดวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพผูเรียน และนําพาผูเรียนไปสูเปาหมาย ของ

การจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (จรูญศรี แจบไธสง, ออนไลน, 2553) 

  2) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและ

จัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู

โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกันและจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหา

หรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพมีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้น ท่ีสูงข้ึน

เพราะการรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลโดยการวิเคราะหผูเรียนเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดกอนเริ่มทําการสอน

ครูผูสอนทุกคนตอง มีความเขาใจวานักเรียนแตละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตท่ีไมเหมือนกัน   

ถูกหลอหลอมจนเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบแตกตางกันออกไป  การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล

หรือรายกลุมจะชวยใหครูมีขอมูลท่ีสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามความตองการ

ความถนัดความสนใจการเรียนรู ของผูเรียนแตละคนครูผูสอนจึงจําเปนตองมีขอมูลตางๆ  เก่ียวกับ

ผูเรียนอยางชัดเจนจะชวยใหเขาใจนักเรียนมากข้ึนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชน

ในการสงเสริมพัฒนาหรือปองกันแกไขปญหานักเรียนไดอยางถูกทาง  (สคราญ วิเศษสมบัติ, ออนไลน, 

ม.ป.ป.) 

  3) การออกแบบและจัดการเรียนรู หมายถึง  ครู ออกแบบการจัดการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเลือกใช

วิธีสอนเทคนิคการสอนสื่อ/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีกําหนดไวจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียนการออกแบบและ

จัดการเรียนรู มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหผูเรียนทํากิจกรรมไดตรงตามความตองการของผูสอน  

และเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามจุดประสงค  ดังนั้นผูสอนควรพิจารณาเลือกใชเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  

เลือกใชสื่อและแหลงเรียนรูท่ีจะชวยสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน  และใชวิธีการวัดผลประเมิ นผล

ท่ีหลากหลาย ท้ังนี้โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละคน และ

สามารถนําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได (ครูหนึ่งภูพาน, ออนไลน, 2554) 

  4) การใชสื่อและเทคโนโลยี หมายถึง ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูและนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช

ในการจัดการเรียนรูนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูมีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อเพราะในกระบวน การเรียนการสอน สื่อจัดวาเปนองคประกอบสําคัญ

อยางหนึ่งท่ีทําใหกระบวนการเรียนการสอนครบ บริบูรณและเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียน
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การสอนดวย เพราะตัวสื่อจะเปนตัวการสําคัญท่ีนําเอาความรูและประสบการณเขาไปสูการรับรูของ

ผูเรียน ซ่ึงการรับรูนี้เองท่ีครูผูสอนจะเลือกชองทางใหถูกตอง มิฉะนั้นแลวความรูและประสบการณ

ท้ังหมดจะไมสามารถเกิดข้ึนแกผูเรียนไดตามประสงคของครูผูสอน ประสาทสัมผัสท่ีรับรูไดแมมีเพียง 

5 ประการ ไดแก การรับรูทางตา การรับรูทางเสียง การรับรูทางสัมผัส การรับรูทางรส และการรับรู

ทางกลิ่นแตในทางปฏิบัติแลว จะพบวามีการเลือกใชการรับรูไมเหมาะสมอันเนื่องมาจากยึดเอา

ความสะดวกคุนเคยของผูสอนเชน การใชการบรรยายในการสอนเพ่ืออธิบายรูปทรงขององคพระปฐมเจดีย 

เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะของสถาปตยกรรมไทย กับอินเดียท่ีผสมผสานมากับความเชื่อทางพุทธศาสนา 

เปนตน ซ่ึงคงจะเห็นไดวาผูเรียนจะรับรูและเกิดผลของการเรียนรูแตกตางกันอยางแน นอน 

เพราะภาพนึกจากการฟงจะถูกแปลความหมายไปตามประสบการณเดิมของผูเรียนซ่ึงก็ยอมแตกตางกัน

ดังนั้นจึงควรจะตองนําภาพมาใชประกอบการบรรยายดังกลาวดวย จึงจะสามารถชี้ใหเห็นความเหมือน

หรือความแตกตางของสถาปตยกรรมไดอยางชัดเจน สรุปไดวาความสมบูรณของกระบวนการเรียน

การสอนจําเปนตองใหความสําคัญในองคประกอบของแตละสวน โดยเฉพาะในสวนของสื่อการสอนนัน้ 

ในแนวคิดดานเทคโนโลยีการศึกษาจะถือวาสื่อการสอนคือ การทําใหความเปนนามธรรมไปสู

ความเปนรูปธรรมไดชัดเจนยิ่งข้ึน (โอเคเนชั่น, ออนไลน, 2554) 

  5) การวัดและประเมินผล หมายถึง ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมี

คุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน ผลสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู

เปนสวนใหญวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน และตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนน

พัฒนาการการวัดและประเมินผลมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอกระบวนการเรียนการสอน วิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีสามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียนและครอบคลุมกระบวนการเรียนรู

และผลการเรียนรูท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรู ความคิด ความสามารถดานทักษะและกระ บวนการ 

และดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จึงตองวัดและประเมินผลจากสภาพจริง (authentic 

assessment) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือคนและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน เพ่ือจัดตํา แหนง 

เพ่ือวินิจฉัย เพ่ือเปรียบเทียบ เพ่ือพยากรณ เพ่ือประเมินผล ภายใตหลักการวัดผลคือ ตองวัดใหตรงกับ

จุดมุงหมายของการเรียนการสอนการวัดผลจะเปนสิ่งตรวจสอบผลจากการสอนของครูวานักเรียน

เกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมากนอยเพียงใด  เลือกใชเครื่องมือวัดท่ีดีและ

เหมาะสมการวัดผลครูตองพยายามเลือกใชเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพใชเครื่องมือวัดหลายๆ อยา ง 

เพ่ือชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณตองระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เม่ือจะใช

เครื่องมือชนิดใดตองระวังความบกพรองของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของครูประเมินผลการวัดใหถูกตอง 

เชน คะแนนท่ีเกิดจาการสอนครูตองแปลผลใหถูกตองสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรมใชผลการวัด

ใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดก็คือเพ่ือคนและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน ตองพยายาม
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คนหาผูเรียนแตละคนวาเดน-ดอยในเรื่องใด และหาแนวทางปรับปรุงแกไขแตละคนใหดีข้ึน  (ทิวัตถ  

มณีโชติ, ออนไลน, 2549) 

  6) การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน หมายถึง ครูศึกษาผูเรียน

เปนรายบุคคล มีการชวยเหลือผูเรียนรายบุคคล โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียน

ประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพ ชีวิต

ดวยความเทาเทียมกัน รายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ กระบวนการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย สติปญญา จิตใจและสังคม

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลวโรงเรียนจําเปนตองดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพท่ีพึงมีขณะท่ีสภาพการณแวดลอมซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

และคอนขางสับสนซับซอนมากข้ึนทําใหเด็กและเยาวชนเสี่ยงตอการเผชิญปญหาทวีเพ่ิมข้ึนการสราง

มาตรการในการสรางภูมิคุมกันปกปองสงเสริมนักเรียนในทางท่ีเหมาะสมจึงเปนภาระสําคัญของ

สถานศึกษาท่ี ตองดําเนินการ อยางเปนระบบมากข้ึนท้ังนี้โดยอาศัยการมีสวนรวมรับผิดชอบของ

ผูเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีใกลชิด เขาถึง และเขาใจนักเรียนมากท่ีสุดพวกหนึ่งคือ

เพ่ือนนักเรียนดวยกันเองและถานักเรียนไดรับการปลูกฝงใหมีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือนๆ  ไดรับการพัฒนา

ความรูความสามารถดานจิตวิทยาใหคําปรึกษาเบื้องตนจะเปนพลังสําคัญในการชวยปองกันลดความเสี่ยง

และแกปญหาท่ีนักเรียนเผชิญอยูไดมากการใหคําปรึกษา จึงเปน กระบวนการใหความชวยเหลื อ

แกผูประสบปญหาโดยอาศัยปฏิสัมพันธระหวางผูใหคําปรึกษาและผูรับการปรึกษาใชเทคนิคการสื่อสาร

ทําใหเกิดความรู ความเขาใจถึงสาเหตุของปญหาใชศักยภาพของ ตนเองในการคิด ตัดสินใจ แกปญหา

ไดดวยตนเอง ตอไปได กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถ ของผูเรียน

ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคลสามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสราง

ทักษะชีวิตวุฒิภาวะทางอารมณการเรียนรูในเชิงพหุปญญาและการสรางสัมพันธภาพท่ีดีซ่ึงผูสอนทุกคน

ตองทําหนาท่ีแนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิตการศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมี

งานทํา (รัตณา นมัสการ,ออนไลน, ม.ป.ป.)   

  7) การ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู หมายถึง  ครูมีการศึกษาคนควา  

แสวงหาความรู และมีความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง

ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ นําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหา และหรือพัฒนา

ผูเรียน มีการเผยแพรผลงานวิจัย หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม คือ การปฏิรูป การเรียนรูและผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีจะเปน

พลังขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จมากท่ีสุด คือ “ครู” หนาท่ีโดยตรงของครูคือ

การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละคนดังนั้น ครูจะตองใชความพยายาม

อยูตลอดเวลากับการคนหาวิธีการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีท่ีสุดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
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กับความสามารถของตนเองซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาการวิจัยเปนกระบวนการคนหาความรูและแกปญหา

อยางเปนระบบเชื่อถือไดดังนั้นถาครูไดนําหลักการสําคัญการวิจัยมาใชในการคนหาวิธีการจัดการเรียนรู

ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนจะชวยหาคําตอบหรือตอบคําถามท่ีตองการไดตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหายแมบทดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยไดกลาวถึงครูผูสอน

ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยไว ดังตอไปนี้มาตรา  24(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รวมท้ังสาม ารถใช

การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จาก

สื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือ พัฒนา 

การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษาทําใหเห็นวากระบวนการวิจัยเปนกระบวนการ

ท่ีตองมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครูมิใชแยกสวนจากการจัดการเรียน

การสอน ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนจึงเกิดข้ึนพรอมกันในการปฏิบัติงานการเรียน

การสอนตามปกติของครู (ทิวัตถ มณีโชติ, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

  8) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง  มีการยึดม่ันและปฏิบัติ ตน

ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือการยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู การปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคม การพัฒนาตนเอง ใหมี

ความกาวหนาในวิชาชีพการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายการใหความรวมมือ

ในกิจกรรมของสถานศึกษาการมีความรักสามัคคีในหมูคณะการรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของ

สถานศึกษา อาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงอาชีพหนึ่ง  จึงตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูในฐาน ะครู

ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย  ตองมีกิริยามารยาทท่ีงดงาม  ครูตองมีจรรยาบรรณ

และวินัยในตนเอง เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตน (EDUC105, ออนไลน, 2009) 

  9) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ มอบหมาย  หมายถึง ครูปฏิบัติงานสอน

ตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายครบตามเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนา การจัด 

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน การท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตอผูเรียนไดนั้น

ครูตองมีองคความรูท่ีจําเปนและสามารถนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม

กับสถานการณตางๆ ท่ีเปนอยูในชั้นเรียน กระบวนการท่ีครูนํามาใชตองข้ึนอยูกับแนวคิดในการจัด  

การเรียนการสอนท่ีครูยึดเปนหลัก ซ่ึงทําใหครูแสดงออกมาเปนพฤติกรรมการสอนและเปนสิ่งท่ีกําหนด

ทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของครู การสอนเปนสิ่งท่ีสะทอนออกมาใหครูไดปฏิบัติตอผูเรียน  

การท่ีจะทําใหผูเรียนบรรลุผลตามท่ีหลักสูตรนั้น องคประกอบหลักคือ ครูจะตองมีความสามารถ
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ในการนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ พัฒนาตนเองให มี

ความรอบรูในศาสตรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน 

เทคนิคการสอน การเพ่ือใหครไูดจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ 

(วารสารวิชาการ, ออนไลน, 2550) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2554, หนา 25 ) ไดสราง คูมือการประเมิน

สมรรถนะครูเพ่ือใชเปนแนวทางในการนําแบบประเมินสมรรถนะครู สังกัดสํานักงานคณะกรร มการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชประเมินสมรรถนะครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ : กิจกรรม

จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนาครูรายบุคคล สรุปไดวา สมรรถนะครู สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 

  1) สมรรถนะหลกั (core competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ  

    (1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

    (2)  การบริการท่ีดี 

    (3)  การพัฒนาตนเอง 

    (4)  การทํางานเปนทีม 

    (5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  2) สมรรถนะประจําสายงาน  (functional competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ 

คือ  

    (1)  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

    (2)  การพัฒนาผูเรียน 

    (3)  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     (4) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

     (5)  ภาวะผูนําครู 

     (6)  การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

23 สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 (ออนไลน, 2551)  ไดกําหนด

เกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอน ไวดังตอไปนี้ 

  1) การจัดการเรียนรู 

   (1) การวิเคราะหหลักสูตรและการเตรียมการสอน 

   (2) การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูและการพัฒนาแผนการ เรียนรู 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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   (3) การใชและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

   (4) การวัดและประเมินผล 

   (5) การวิจัยและหรือนําผลการวิจัยไปแกปญหาการเรียนรูของผูเรียน 

  2) การจัดระบบการดูแลชวยเหลือเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

  3) การรวมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี  

นวัตกรรมทางการศึกษาแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  4) การประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ 

  5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

  6) ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 สรุป  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู วัดไดจาก การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน

ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีการสอน และ

การปฏิบัติตนของครู 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554,  

หนา 68-83)  โดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพในระดับ 3 จึงใชกรอบการประเมินประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครู ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 9 ประการ ประกอบดวย 

  1) การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 

  2) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

  3) การออกแบบและจัดการเรียนรู 

  4) การใชสื่อและเทคโนโลยี 

  5) การวัดและประเมินผล 

  6) การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน 

  7) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

  8) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  

  9) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.3 หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 2.3.1 ความหมายของอํานาจ 

 นักวิชาการนักการศึกษาและนักจิตวิทยาสังคมไดใหความหมายผูบริหารสถานศึกษา ไว

ในหลายทัศนะแตกตางกันดังนี้ 

 โรเซนเบอรก  (Rosenberg, 1976, p. 127) เชื่อวาอํานาจคือการท่ีคนหนึ่งสามารถบังคับ

ใหผูอ่ืนมีพฤติกรรมตามท่ีตนตองการและเพ่ือผลประโยชนของกลุมท่ีมีอํานาจนั้นเองผูท่ีอยูใตอํานาจ

จะถูกควบคุมพฤติกรรมดวยกฎระเบียบภายในสังคม 

 วารเร็น  (Warren, 1977, pp. 239-264) อํานาจคือความสามารถท่ีจะมีบางสิ่งอ ยูเหนือ

การตัดสินใจสามารถควบคุมชะตาชีวิตของคนอ่ืนๆ  โดยผูมีอํานาจอาจสรางความชอบ ธรรมในการใช

อํานาจโดยการบังคับหรือการแสดงใหเห็นวาการใชอํานาจนั้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล 

 นอรด (Nord, 1978, p. 675) ใหความหมายของอํานาจวาหมายถึง  ความสามารถในการใช

อิทธิพลใหมีการใชพลังงานและทรัพยากรทีมีอยูเพ่ือบรรลุเปาหมายเฉพาะอยางซ่ึงอาจขัดตอ

เปาหมายอ่ืนๆ  การใชอํานาจจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือเปาหมายท้ังหลายมีการขัดแยงซ่ึงกันและกันห รือ

นอยท่ีสุดก็มีการขัดแยงกันเพียงบางสวน 

 ลุกส (Lukes, 1980, pp. 27-28) ใหความหมายของอํานาจวาคือการท่ีบุคคลหนึ่ ง

ทําการตัดสินใจท่ีมีผลบังคับใหบังคับใหผูอ่ืนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ

สวนรวม 

 ยูลค (Yulk, 1998, p. 18) กลาววาอํานาจหมายถึงการท่ีบุคคลมีความสามารถในการมีอิทธิพล

ตอบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนใหมีพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติไปในทิศทางท่ีตองการ ความหมายของ

อํานาจบุคคลท่ัวไปและนักวิจัยตางใหความหมายของคําวาอํานาจไวในลักษณะตางกันตามจุดประสงค

ของบุคคลหรือผูวิจัยทรรศนะท่ีนาสนใจเก่ียวกับเรื่องนี้ 

 วินเตอร  (Winter, 2003, p. 14) กลาววาอํานาจ  หมายถึง  ความสามารถท่ีบุคคล หนึ่ง

กระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือใหเกิดผลตอพฤติกรรมหรือความรูสึกของบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง 

 บัณฑิต แทนพิทักษ  (2540, หนา 72) กลาววาอํานาจ  หมายถึง  ความสามารถ ของบุคคล

ท่ีเปนเจาของอํานาจเพ่ือท่ีจะนําไปสูผลท่ีออกมาตามท่ีตนตองการ 

 สุขชัย  ขันอัศวะ  (2541, หนา  11) กลาววาอํานาจ  หมายถึง  ความสามารถของบุคคล

ท่ีจะผลักดันบังคับโนมนาวใหบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการกระทําตามท่ีตนเองตองการ 

 สยามรัฐ กุลประดิษฐ (2542, หนา 14) กลาววาอํานาจ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงถึงความมีอิทธิพล

ของบุคคลคนหนึ่งท่ีไดรับมอบหมายจากบุคคลหรือกลุมบุคคลใหเขาสูการดํารงตําแหนง 
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 รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 121) กลาววาอํานาจเปนศักยภาพดานความสามารถท่ีมี

อิทธิพลเหนือพฤติกรรมหรือผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอ่ืนโดยเปนแหลงท่ีมาของความสามารถของ

ผูนําท่ีสามารถชักชวนผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามได ฉะนั้นบุคคลใดก็ตามเม่ือมีอํานาจมากกวา

ก็ยอมท่ีจะมีความสามารถในการใหผูอ่ืนยอมรับและปฏิบัติตามตนมากเทานั้นอยางไรก็ตามมโนภาพ

ของคําวาอํานาจยังมีผูอภิปรายและกลาวถึงกันอีกมากซ่ึงยากท่ีจะหาขอยุติใหตรงกันได  ซ่ึงคํานิยาม

จะมีลกัษณะสอดคลองกับการศึกษาของบุคคลนั้นๆ  หากมองในแงของความชัดเจนแลวพอจะแบง

อํานาจออกเปน 2 ลักษณะคือ 

  1) อํานาจท่ีสามารถเห็นได (visible power) 

  2) อํานาจท่ีมองไมเห็น  (invisible power) หรืออํานาจแฝงในเรื่องของอํานาจนี้

ไมเพียงแตยากท่ีจะใหความหมายท่ีชัดเจนไดแลวยังเปนเรื่องท่ีไมสามารถแยกแยะความแตกตาง

ของคําอ่ืนๆ  ท่ีมีความใกลเคียงกันอีกดวย เชน อิทธิพล  (influence) อํานาจหนาท่ี  (authority) 

อาณัติ (control) ความเปนผูนํา (leadership) หรืออํานาจแฝง (power structure) 

 พรสุดา พรหมกูล (2554, หนา 31) ไดสรุปไววา อํานาจ  หมายถึง ความสามารถของบุคคล

ท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนหรือกลุมคนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติคานิยมไปตามท่ีผูมี

อํานาจตองการและเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของงาน 

 ปาริฉัตตก พิศิฏฐศักดิ์ (2551, หนา 19) ไดสรุปวาอํานาจ  คือ ศักยภาพหรือความสามารถ

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีทําใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทัศนคติความคิดเห็นคานิยมและอ่ืนๆ 

 สรุป อํานาจ คือ ความสามารถของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืน สามารถ ทําให

ผูหนึ่งผูใดตองปฏิบัติตาม อาจจะดวยความเต็มใจหรือไมเต็มใจก็ตาม 

 2.3.2 ความสําคัญของอํานาจ 

 นักทฤษฎีทางการบริหารหลายๆ คนมีความเห็นสอดคล องดังท่ี พฤษภา แกวภู และคนอ่ืนๆ

(2551, หนา 10) กลาววาอํานาจมีความสําคัญเพราะเปนสิ่งจําเปนท่ีทําใหกิจกรรมของคนประสานกัน  

เพ่ือเปนองคกร ท่ีมีประสิทธิภาพ การใหมีทางเลือกเป นการยุ งยาก และจะไมเปนท่ียอมรับก็เพราะว า 

คนจะหงุดหงิด และไมแนใจอยางท่ีสุดเม่ือเกิดความยุ งยากข้ึน และความยุ งยากจะกําจัดผลประโยชน 

โดยสวนรวมท่ีจะไดรับจากองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถึงแมวาคนจะมีทัศนคติท่ีไมดีตออํานาจ หรือ

การแสดงออกของอํานาจบางอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูบังคับบัญชาแตความกลัวความยุงยาก และ

การขาดการควบคุมทําใหคนเต็มใจท่ีจะไม เปนตัวของตัวเองและยินยอมปฏิบัติตามผู อ่ืนนั้นคืออํานาจ

จึงเปนสิ่งท่ีช วยให พนจากความยุ งยากระหว างความยุ งยากกับอํานาจ  อํานาจมักจะเป นสิ่งท่ีสําคัญ  

กวาอํานาจซ่ึงมีอยูในตัวของผูท่ีทําหนาท่ีบริหารองค กรในระดับต างๆ มีความสําคัญและเป นสิ่งจําเป น 

เพราะหนาท่ีของนักบริหารคือการริเริ่มวางแผนจัดตั้งองคกรจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทําตามติดตอสื่อสาร 
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และควบคุมควบคู ไปกับการตัดสินใจเพ่ือให ทุกอยางดําเนินไปตามสิ่งท่ีวางไ ว ถาเขาเป นผู ท่ีมีอํานาจ

เพียงพอ  หมายถึง  ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลมากพอท่ีจะทําให  กิจกรรมของบุคคลอ่ืน

ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาประสานงาน เพ่ือใหองคกรมีความกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพในทางกลับกัน

การท่ีผู บริหารขาดอํานาจหรือมีไม เพียพอ ยอมทําให เขาไม มีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะควบคุมพฤติกรรม

ของบุคคลอ่ืนๆ ในองคกรใหเปนไปในทิศทางท่ีต องการได  และจะนํามาซ่ึงความสับสน เฉ่ือยชา และ

ความขัดแยงในองคกร อํานาจเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการบรหิารอยางยิ่ง เนื่องจากการบริหารงานนั้น

เปนการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผู อ่ืน ผูบริหารสวนใหญมักจะใชอํานาจเป นเครื่องมือในการกําหนด

พฤติกรรม การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา ใหดําเนินไปดวยดีและ

มีประสิทธิภาพแต ก็เปนการใชอํานาจเพียงบางลักษณะเท านั้น ท้ังนี้เพราะการบริหาร สถานศึกษานั้น

ผูบริหารควรคํานึงเสมอว าบุคลากรในสถานศึกษามีลักษณะการทํางานท่ีแตกต างจากองค กรอ่ืน  

เพราะเปนการทํางานรวมกับครูอาจารยซ่ึงเปนบุคลากรหลักของสถานศึกษาท่ีมีเสรีภาพในการทํางาน

ไมมีการควบคุมอย างใกล ชิดตามคุณลักษณะของ  12 วิชาชีพชั้นสูงประกอบกับอํานาจบางลักษณะ

มีความซํ้าซอนอยูในอํานาจประเภทอ่ืน เชน อํานาจความเปนผูมีเหตุผล (rational persuasion) และ

อํานาจบารมีหรืออํานาจโดยเสนหานั้น เปนคุณลักษณะของผูบริหารท่ีกอใหเกิดอํานาจการอางอิง และ 

ชวยใหผูบริหารใชอํานาจการอางอิงไดอยางมีประสิทธิผล (สุเทพพงศ ศรีวัฒน, 2544, หนา 75)  

 2.3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

 แกมซัน (Gamson, 2003, p. 68) ไดชี้ใหเห็นถึงการใชอํานาจท่ีสําคัญมีอยูดวยกัน  3 แบบ

ในการจัดระเบียบและควบคุมการทํางานในองคการมีดังตอไปนี้ 

  1) การใชอํานาจแบบบังคับ (coercion power) เปนอํานาจซ่ึงเกิดจากการคุกคามขูเข็ญ

การทําใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือการใชอํานาจเพ่ือควบคุมความตองการพ้ืนฐานท่ีจําเปนของบุคคล

เชนการใชอํานาจการควบคุมปจจัยสี่หรือความสะดวกสบายอ่ืนๆ  เพ่ือใหบุคคลในองคการปฏิบัติตาม

เปนตน 

  2) การใชอํานาจแบบใชสิ่งตอบแทน  (remunerative power) เปนการท่ีผู มีอํานาจ

เหนือบุคคลอ่ืนโดยอาศัยบทบาทการควบคุมทรัพยากรหรือสิ่งตอบแทนรางวัล  (reward) หรือเปนผูมี

อํานาจในการจัดสรรทรัพยากรเงินเดือนคาตอบแทนสวัสดิการหรือสิ่งอ่ืนๆ  อันเปนประโยชนท้ังหลาย

และใชสิ่งดังกลาวเปนเครื่องมือในการจูงใจใหเกิดการปฏิบัติของผูมีอํานาจเปนตน 

  3) การใชอํานาจทางสังคมและคุณงามความดี (moral and social power) วิธีการนี้

ผูใชอํานาจจะใชวิธีจูงใจใหสิ่งตอบแทนในเชิงสัญลักษณ  (symbolic rewards) การใหคนในองคการ

ชื่นชมกับสัญลักษณทางเกียรติยศชื่อเสียงการใชพิธีกรรมเพ่ือใหเกิดการยอมรับและตอบสนอง

ในทางท่ีเปนประโยชนตอองคการเปนตน 
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 บารนารด  (Barnard, 2004, p. 165) ไดใหขอคิดสําหรับผูบริหารในการใชอํานาจหนาท่ี

ไวดังนี้ 

  1) การตัดสินใจสั่งการตองคํานึงถึงความตองการของผูใตบังคับบัญชา 

  2) พิจารณาความพรอมหรือขอจํากัดของผูใตบังคับบัญชา  เชน ความสามารถทั กษะ

และแรงจูงใจ 

  3) การออกคําสั่งผูใตบังคับบัญชาจะตองอธิบายรายละเอียดและเหตุผลของ

การออกคําสั่ง 

  4) เปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงคําสั่งไดคือมีการยืดหยุนหรื อ

การประนีประนอม 

  5) การออกคําสั่งตองม่ันใจวาผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไดถาหากคําสั่งใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติไมไดจะมีผลทําใหอํานาจการบริหารเสื่อมลงซ่ึงจะมีผลกระทบตอคําสั่งอ่ืนๆ อีกตอไป 

 โดวซ  และฮิวส  (Dowse & Hughes, 2005, p. 86) ไดเสนอแนะไววาผูบริหารทุกคน

ควรปฏิบัติตาม 12 ข้ันตอนในการสรางอํานาจใหเกิดข้ึนแกตนเองดังนี้ 

  1) ศึกษาและ ปฏิบัติใหเปนไปโดยไมขัดกับความรูสึกและ การกระทําของทุกคน

ในองคการท้ังในดานภาษาและสัญลักษณเดียวกัน 

  2) ศึกษาและปฏิบัติตามลําดับวาอะไรควรทํากอน-หลัง 

  3) ศึกษาท่ีมาของสายแหงอํานาจ (the power lines) 

  4) ยอมรับในตัวของบุคคลผูมีอํานาจและทําความรูจักคุนเคยดวย 

  5) พัฒนาความรูดานวิชาชีพของตนเองอยูเสมอ (professional knowledge) 

  6) พัฒนาทักษะดานอํานาจ (power skill) 

  7) ตองทําตนใหเปนคนท่ีคลองแคลววองไวและพรอมท่ีจะกาวหนาอยูเสมอ (proactive) 

  8) ตองตั้งสมมติฐานวาทุกสิ่งทุกอยางท่ีปฏิบัติเปนท่ีมาของอํานาจ (assume authority) 

  9) ตองรูจักเสี่ยงท่ีจะทํา (take care risks) 

  10) ตองรูจักใชการประชาสัมพันธแบบทําแลวตองกลาท่ีจะตีฆอ งรองปาว (beatyour 

own drum) ดวยตัวเอง 

  11) ใหเวลาพบกับผูใหคําแนะนําตามตองการ (meet your supervisor’s needs) 

  12) ตองรูจักควบคุมดูแลตนเอง (take care of yourself) 

 รังสรรค ประเสริฐศรี  (2544, หนา 78-79) ไดแบงลักษณะการใชอํานาจออกเปน  6 ดาน

มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) อํานาจสวนบุคคลเปนอํานาจท่ีมีอยูในตัวบุคคลโดยไมไดเก่ียวของกับ ตําแหนงงาน

ในองคการโดยมีแหลงท่ีมาของบุคคล 3 แหลงดังนี้ 
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   (1) อํานาจจากความเชี่ยวชาญ  (expert power) เปนอํานาจของบุคคล ซ่ึงเกิดข้ึน

เพราะมีผูยอมรับเนื่องจากทักษะความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคคลนั้น 

   (2) อํานาจจากการอางอิง (referent power) เปนอํานาจซ่ึงเกิดข้ึนจากลักษณะของ

ผูนําซ่ึงจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเคารพความพึงพอใจความปรารถนาท่ีจะใชผูนําเปนแบบอยาง

และทําใหผูใตบังคับบัญชายินดีท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งผูนํา 

  2) อํานาจจากชื่อเสียงเปนอํานาจท่ีมาจากสถานภาพและความมีชื่อเสียงของบุคคล

เชนผูบริหารซ่ึงมีธุรกิจท่ีสําคัญและประสบความสําเร็จจะไดรับอํานาจจากชื่อเสียง 

  3) อํานาจท่ีมาจากการเปนเจาของเปนอํานาจของผูนําท่ีเกิดจากการเปนเจาของหรือ

เปนผูถือหุนของบริษัทในจํานวนท่ีมากซ่ึงจะทําใหเขามีจุดแข็งจากอํานาจความเปนเจาของผูบริหาร

ระดับสูงซ่ึงเปนผูถือหุนท่ีสําคัญจะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารใหออกจากงานนอยกวา

ผูซ่ึงไมไดมีสวนเปนเจาของบริษัท 

  4) อํานาจท่ีไดมาจากการ จัดสรรทรัพยากรเปนอํานาจท่ีเกิดจากการมี หนาท่ีควบคุม

จัดสรร (จัดการ) หรือครอบครองทรัพยากรท่ีมีคาขององคการเปนแหลงอํานาจท่ีเกิดจากการพ่ึงพาอาศัย

ทรัพยากรทรัพยากรตาง  ๆประกอบดวย ทรัพยากรมนุษย  (human resources) เงิน (money) ลูกคา 

(customers and clients) ปจจัยนําเขาท่ีเปนเทคโนโลยี  (technological input) และวัสดุท่ีใช

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  (materials to continue of function) บุคคลใดก็ตามสามารถจัดหา

ทรัพยากรท่ีสําคัญเหลานี้ไดก็จะเปนผูมีอํานาจในทางตรงกันขาม  เม่ือบุคคลดังกลาวสูญเสีย อํานาจ

ในการควบคุมทรัพยากรอํานาจของเขาก็จะลดลง 

  5) อํานาจท่ีเกิดจากความสามารถในการแสวงหาโอกาสเปนอํานาจท่ีเกิดจากการอยูใน

สถานการณท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีเหมาะสมมีการแสวงหาโอกาสโดยบุคคลจําเปนตองมีทรัพยากรท่ีมี

ความเหมาะสมดวยเพ่ือลงทุนใหเกิดโอกาสผูนําสามารถเพ่ิมอํานาจประเภทนี้ดวยการทําใหเปนไปตาม

ความตองการของเวลา William Rothschild ไดกําหนดประเภทของผูนําซ่ึงมีอํานาจจากการลงทุน

เปน 4 ชนิดแตละชนิด จะมีอํานาจมากท่ีสุดเม่ือลักษณะของผูนําเหมาะสมกับเวลาดังนี้ 

   (1) ผูกลาเสี่ยง (risk taker) เปนผูมีวิสัยทัศนท่ีจะเริ่มธุรกิจดวยการลงทุนถาความเสี่ยง

ของเขาเหมาะสมกับสถานการณอาจทําใหเขาไดกําไรจากการลงทุนนั้นและอาจมีกําไรอยางมหาศาล

ซ่ึงทําใหเขากลายเปนผูมีอํานาจจากกําไรท่ีเขาไดรับมาจากการลงทุนนั้น 

   (2) ผูมีความรอบคอบ  (caretaker) เปนบุคคลท่ีจัดการธุรกิจเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินไปไดอยางราบรื่นผูมีความ รอบคอบมักจะเปนผูบริหารระดับสูงซ่ึง ถูกจางโดยผูกลาเสี่ยง  (risk 

taker) เพ่ือบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ การเปนผูบริหารท่ีมีความสามารถความรอบคอบจะทําใหองคการ

เจริญกาวหนาได 
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   (3) ผูอาสา (undertaker) เปนบุคคลท่ีอาสาสมัครเขาทํางานอาจเปนระยะท่ีธุรกิจ

ตกต่ําถาบุคคลประเภทนี้สามารถฟนสถานการณของบริษัทจากท่ีเปนอยูใหดีข้ึนไดเขาก็จะกลายเปน

ผูท่ีมีชื่อเสียงและมีอํานาจได 

   (4) ผูนําท่ีเปนผูผาตัด  (surgeon leader) เปนผูซ่ึงสามารถแกไขสถานการณ ของ

บริษัทดวยการวิเคราะหวัตถุประสงคตางๆ  โดยไมยึดติดกับอดีตเขาจะไมกลัวสิ่งใดโดยเขาจะสามารถ

เคลื่อนยายสิ่งท่ีไมทํากําไรออกไปผูนําประเภทนี้จะใชอํานาจท้ังหมดของเขาแกปญหาโดยเฉพาะเม่ือธุรกิจ

มีขนาดใหญมากเกินไปจนทําใหการดําเนินงานลาชาตัวอยางนายแจคเวลซแหงบริษัทเจเนอรอลอิเล็คตรกิ

เปนผูนําท่ีเปนผูผาตัดโดยเขาจะเปนผูกระตุนใหบริษัทเขาสูการคาเครื่องอิเล็กทรอนิกสดวยการสราง

บริษัทเจเนอรอลอิเล็กตริกใหมดวยความรอบคอบ แจคเวลซ จึงกลายเปนผูนําท่ีมีอํานาจอยางมหาศาล

ในระยะตอมา 

  6) อํานาจท่ีมาจากการจัดการกับปญหาท่ีสําคัญเปนอํานาจท่ีเกิดจากความสามาร ถ

ในการแกปญหาท่ีสําคัญใหสําเร็จลุลวงไปไดมีทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือท่ีจะอธิบายวาเหตุใดบางหนวยงาน

ขององคการจึงมีอํานาจมากกวาอีกหนวยงานหนึ่งจากทฤษฎีสถานการณดานกลยุทธซ่ึงเปนทฤษฎี

ท่ีเก่ียวกับอํานาจอธิบายวาหนวยงานท่ีดีท่ีสุดท่ีจะจัดการกับปญหาท่ีสําคัญของบริษัทไดจะมีอํานาจมาก

ทฤษฎีนี้ใชเม่ือองคการตองเผชิญกับปญหาท่ีสําคัญมากๆ  เชนปญหาดานกฎหมายซ่ึงจะทําให

แผนกฎหมายมีอํานาจเพ่ิมข้ึนและมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของอีกฝายอ่ืนขององคการ อํานาจ

ท่ีจะเกิดข้ึนจะมาในความสามารถจากการแกปญหาดานกฎหมายใหกับองคการนั่นเอง 

 แบลนชารด และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ไดแบงการใชอํานาจ

ออกเปน 7 ดานคือ 

  1) อํานาจจากการใหรางวัล คือการจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษายอมรับอํานาจเนื่องจากตองการไดรับ

รางวัลผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผูท่ีมีอํานาจนั้น  เชน  การเพ่ิมเงินเดือน  การเลื่อนข้ัน

เลื่อนตําแหนง  การยกยอง  การใหผลยอนกลับ  การมอบหมายงานใหทํา  การมอบความรับผิดชอบ  

การยอมรับ หรือการใหเกียรติ 

  2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ คือ การจัดการและกาบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษายอมรับปฏิบัติตามเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให

ตองถูกลงโทษ โดยผูมีอํานาจ เชน การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ การตัดเงินเดือน การลดข้ันเงินเดือน

การปลดออก การไลออก หรือการสั่งยาย 

  3) อํานาจตามกฎหมาย  คือ การจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษายอมรับและปฏิบัติตามเนื่องจากยอมรับวา

ผูใชอํานาจมีความชอบธรรมในการใชคําสั่งและจะตองยอมปฏิบัติตามไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
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  4) อํานาจจากการอางถึง คือ การจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตามท่ีต น

ใหความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมในคุณงามความดีและความมีบารมีเปนท่ียกยองไดรับการยอมรับ

จากสังคมท่ัวไปดวยการอางถึงบุคคลนั้นเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเกิดความเชื่อถือหรือยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทํา 

  5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญคือการจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตาม  

ท่ีตนใหความเชื่อถือวา ผูนั้นทรงความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการสาขาเฉพาะ

นั้นๆ 

  6) อํานาจจากการเชื่อมโยงคือการจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับวาเปนอํานาจท่ีสําคัญ

สําหรับผูบริหาร  เชน  ความเก่ียวดองเปนญาติกันเปนเพ่ือนสนิทกันกับผูบริหารสถานศึกษา หรือ

เปนผูใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษา 

  7) อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูลคือการจัดการ และการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษา

มีความสามารถในดานการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาสามารถโนมนาวครูในสถานศึกษาใหมีความพรอมในระดับท่ีสูงข้ึนในการทํางานรวมกัน 

 แบลนชารด และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ไดใหคําแนะนําไววา

อํานาจมีความสัมพันธระหวางระดับของความพรอมของแตละบุคคลและกลุมบุคคลกับชนิดของพ้ืนฐาน

อํานาจ (power bases) และมีความเปนไปไดสูงท่ีจะไดรับการสนองตอบจากคนท้ังหลาย  ผูบริหาร

ตามสถานการณมองความพรอมของคนเปนเสมือนความสามารถและความยินดีของคนหรือกลุมบุคคล

ท่ีจะมีความรับผิดชอบในการกระทําของพฤติกรรมของตนในสถานการณท่ีแตกตางกันเม่ือเปนเชนนี้

ความพรอม  (readiness) จึงเปรียบเสมือนมโนทัศนเฉพาะท่ีเก่ียวกับงานและข้ึนอยูกับผูบริหาร

ท่ีจะพยายามใหถึงความสําเร็จนั้นๆ  บุคคลจะมีความพรอมจากระดับต่ําไปสูระดับท่ีสูงข้ึนศักยภาพ

และความเชื่อม่ันในตนเองในการท่ีกระทําสิ่งใดก็จะเพ่ิมสูงข้ึนโดยไดรับผลกระทบจากพ้ืนฐานอํานาจ

ท้ังเจ็ดท่ีผานการทดลองมาแลววาผูบริหารท่ีมีความพรอมสูง (high readiness) สวนใหญจะใชอํานาจ

ท่ีเกิดจากความเปนผูเชี่ยวชาญ  (expert power) เปนลําดับแรก  รองลงมาเปนการใชอํานาจ

ทางดานขอมูล  (information power) และอํานาจอ่ืนๆ  ตามลําดับจนถึงข้ันสุดทาย  ผูบริหารท่ีมี

ความพรอมต่ําสุด  (low readiness) มักจะชอบใชอํานาจประเภทบังคับขูเข็ญ  (coercive power)

ซ่ึงเปนอํานาจท่ีผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาไมพึงพอใจและไมตองการใหผูบริหารนํามาใ ช

ในการบริหารงาน 
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 เบนซิงเจอร (Benzinger, 2001; อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม , 2551, หนา 279) กลาววา

ผูบริหารทุกคนตางก็ปรารถนาท่ีจะทําใหบทบาทในฐานะผูนําองคการเปนไปอยางเหมาะสมดวยการใช

อํานาจหนาท่ีในการบริหารการใหคําแนะนําและการอํานวยการเพ่ือโนมนาวพฤติกรรมการรวมงาน

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จโดยไดเสนอแนะวิธีการสรางสมอํานาจบารมี  “the ability to get your way” 

และใหขอสังเกตท่ีสําคัญไวถึงความแตกตางกันระหวางอํานาจตามตําแหนงซ่ึงเรียกวา organizational 

power กับอํานาจสวนบุคคล (personal power) วาในสมัยกอนผูบริหารมีอิสระมากกวาท่ีจะสามารถ

เลือกผูรวมงานไดเพราะมีคนกลุมนอยแตในสมัยปจจุบันผูบริหารไมมีอิสระในการเลือกผูรวมงานหรือ

ผูใหคําแนะนําไดตามใจชอบเพราะมีกลุมบุคคลใหญข้ึนการพัฒนาหรือการสรางใหเกิดความไววางใจ

และการยอมรับจากกลุมผูรวมงานจึงเปนเรื่องสําคัญประการแรกท่ีผูบริหารจะตองแสวงหาจากนั้นได

ใหขอเสนอแนะวาผูบริหารหญิงมีแนวโนมท่ีจะแสวงหาประสบการณเหลานี้ไดดีกวาเนื่องจากใชรูปแบบ

ของการรวมกลุมแบบเพ่ือนสนิท  (peer group) หรือแบบครอบครวั  (family-sized group) เปนฐาน

ของอํานาจ ซ่ึงถาสามารถควบคุมกลุมคนใกลชิดเหลานี้ไดผูบริหารก็จะไดรับการยอมรับและปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและเห็นวาอํานาจท่ีเกิดข้ึนนี้เปนอํานาจภายนอก  (external power) ท่ีเกิดข้ึน

ในผูบริหารทุกคน  ในปจจุบันสวนความคิดเห็นดานผูบริหารชายคือ  มักจะพยายามควบคุมผูรวมงาน

และจัดใหทําหนาท่ีในตําแหนงท่ีสามารถจะใชอํานาจภายนอกนี้ไดตามฝายหรือแผนกงานจึงกอใหเกิด

ความจําเปนในประการท่ีสองท่ีผูบริหารจะตองพัฒนาโนมนาวใหเกิดแรงจูงใจในกลุมคนท่ีมีจํานวนใหญข้ึน

ผูบริหารท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จจะตองศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องของอํานาจตลอดจน

แสวงหากิจกรรมและความชํานาญท่ีจะไดมาซ่ึงอํานาจพยายามปองกันตัวเองมิใหเกิดอารมณฉุนเฉียว

ขุนมัวและไมยอมแพตอสิ่งตาง  ๆอยางงายดายรวมท้ังพยายามระลึกอยูเสมอวาตราบใดท่ีเรายังตองการ

เปนผูมีอํานาจสิ่งท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีสําคัญมี 2 ประการคือ 

  1) พึงระลึกอยูเสมอวาการท่ีจะไดมาซ่ึงอํานาจใดๆ  ก็ตามตองใชระยะเวลาและ

ความม่ันคงในจิตใจหากไมยอมเสียเวลาเพ่ือการไดมาซ่ึงอํานาจอํานาจท่ีไดรับอาจเปนอํานาจ

ท่ีไมถูกตอง 

  2) การไดมาซ่ึงอํานาจในองคการมักจะเกิดจากการเผชิญหนากันหากผูบริหาร

ไมคิดจะเลนเกม  “king of mountain” เพ่ือท่ีจะนําทานไปยืนอยูบนยอดเขาสูงไดแลวทาน

ก็จะไมประสบความสําเร็จในการแสวงหาอํานาจ 

 จากคําจํากัดความขางตนแสดงใหเห็นวาอํานาจสามารถทําใหผูหนึ่งผูใดดําเนินการในสิ่งท่ีตน

ปรารถนาไดโดยผานบุคคลอ่ืนเปนความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนตามความตองการ

ของบุคคลฝายแรกดังนั้นการเปนผูมีอํานาจก็คือผูมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในดานการกระทําสิ่งตางๆ

ซ่ึงปกติบุคคลเหลานั้นจะไมทําอํานาจมีความจําเปนสําหรับบุคคลผูตองการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

เพราะการวินิจฉัยสั่งการในองคการบางครั้งจะตองมีอํานาจชนิดนี้เก้ือกูลอยูเบื้องหลังของอํานาจหนาท่ี  
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(authority) จึงจะสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดดวยดีอํานาจหนาท่ี  (authority) เปนปจจัยเบื้องตน

ของอํานาจท่ีโดดเดนในโรงเรียนเพราะเปนการปฏิบัติท่ีตองเปนไปใหถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ท้ังผูบริหารครูและนักเรียนตางก็ยอมรับเพราะถือเปนปจจัยพ้ืนฐานของการควบคุมพฤติกรรมท่ีผูบรหิาร

สามารถนําไปใชไดเพราะผูบริหารเปนผูท่ีมีท้ัง power และ authority แตเพียงผูเดียวในโรงเรียนและ

แหลงกําเนิดของอํานาจมีหลายทางอํานาจแตละอยางจะสงผลตอการทํางานแตกตางกันผูนําทางการศึกษา

จะตองเลือกใชแหลงอํานาจใหเหมาะสมกับงานเวลาสถานการณและกลุมคนเชนอํานาจบังคับใชกับ

สถานการณคับขันท่ีตองการความรวดเร็วหรือใชกับงานท่ีตองยึดกับกฎระเบียบหรือกลุมผูตาม

วุฒิภาวะต่ําอํานาจรางวัลก็อาจใชเพ่ือการกระตุนใหสมาชิกตั้งใจทํางาน  เปนตน อํานาจจากทุกแหลง

มีประโยชนตอผูบริหารและผูนําทางการศึกษาเพียงแตตองรูจักเลือกใชหรือใชผสมผสานกันไปตาม

ความเหมาะสมก็จะทําใหความเปนผูนําของเขายังดํารงอยูตอไปนอกจากนั้นผูนําจะตองมีการตรวจสอบ

และประเมินอํานาจของตนเองอยูเสมอเพ่ือใหการทํางานในฐานะเปนผูนําประสบผลสําเร็จตลอดไป 

 2.3.4 แหลงท่ีมาของอํานาจ 

 แกมซัน (Gamson, 1968, p. 68) กลาววา ทรัพยากรอํานาจ  (power resources) หมายถึง

สิ่งใดๆ ท่ีปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลอาจนํามาใชเพ่ือกอใหเกิดอํานาจข้ึนซ่ึงมีอยูหลายลักษณะคือ 

  1) การเปนเจาของ ไดแก การครอบครองปจจัยท่ีอาจทําใหเกิดอํานาจได เชน เงินทอง

ความรูความชํานาญบุคลิกลักษณะสวนบุคคล 

  2) การไดดํารงตําแหนงสําคัญในองคการ 

  3) การไดรับมอบอํานาจจากผูอ่ืน 

  4) การเปนเจาขององคการ 

 โดวซ และฮิวส (Dowse & Hughes, 1972, p. 86) มีความเห็นวาอํานาจมีบอกําเนิดมาจาก

แหลงตางๆ 3 แหลงคือ 

  1) อํานาจ ท่ีเกิดจากการใชกําลั งบังคับ  เชน ในกรณีท่ีมีการออกระเบียบทางสังคม

เพ่ือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติถามีการฝาฝนก็จะถูกทําโทษถูกบังคับ  

  2) อํานาจท่ีเกิดวัตถุ เชน ผูท่ีมีรายไดมากยอมมีอํานาจในการซ้ือมากกวาผูท่ีมีร ายได

ต่ํากวา 

  3) อํานาจท่ีเกิดจากสัญลักษณ (symbolic power) เชน การท่ีคานิยมหรือบรรทัดฐาน

ของสังคมยอมรับหรือกําหนดสถานภาพ (status) ใดอยูสูงกวาผูอ่ืนผูนั้นยอมมีอํานาจมากกวา 

 ชารพ (Sharp, 1973, pp. 11-12) เสนอวาท่ีมาของอํานาจคือ 

  1) อํานาจหนาท่ี  (authority) คือ สิทธิท่ีจะออกคําสั่งหรือนําคนอ่ืน ๆ ใหทําตาม

โดยยอมรับอยางไมมีขอโตแยงและไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนผูมีอํานาจเหนือ  (superior) 

ซ่ึงอํานาจหนาท่ีเปนท่ีมาสําคัญของอํานาจ 
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  2) ความรูความสามารถ (skills and know ledge) 

  3) ทรัพยากรทางวัตถุ  (material resources) หมายถึง  การท่ีผูปกครองสามารถ

คุมทรัพยสินทรัพยากรธรรมชาติเงินระบบเศรษฐกิจการสื่อสารการคมนาคมสิ่งเหลานี้จะเปนตัวกําหนด

ขอบเขตของอํานาจถาผูปกครองสามารถควบคุมสิ่งเหลานี้ไดมากก็จะมีขอบเขตอํานาจกวางขวางดวย 

  4) ปจจัยทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติตออุดมการณหรืออุดมคติของบุคคลหรือกลุมบุคคล

สิ่งเหลานี้จะมีผลตอความสัมพันธระหวางผูมีอํานาจและคนอ่ืนๆ  

  5) การลงโทษ (sanction) คือ การลงโทษผูท่ีตอตานหรือมีความเห็นขัดแยงตอผู นํา

การลงโทษเปนการบังคับผูไมเชื่อฟงใหยอมรับในอํานาจอาจเปนการลงโทษท่ีรุนแรงหรือไมรุนแรงก็ได

ในอีกลักษณะหนึ่งนักวิชาการหลายทานกลาววาการมีอํานาจนั้นเนื่องจากไดเปนผูครอบครองทรัพยากร

แหงอํานาจซ่ึงหมายถึงทรัพยากรตางๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงการมีอํานาจ 

 รอบบิน (Robbin, 1983, p. 134) ไดใหแนวคิดแหลงท่ีมาของอํานาจวาจะมาจากสิ่งตอไปนี้

1) อํานาจตามตําแหนง (position power) เกิดจากการท่ีกลุมคนและองคการสวนใหญยอมรับบุคคล

ท่ีมีอํานาจตามตําแหนงของบุคคล 2) อํานาจเฉพาะตัวบุคคล  (personal power) เกิดจากบุคลิกภาพ

ท่ีมีลักษณะเดนเปนท่ีศรัทธาของผูอ่ืนบางครั้งมักจะอนุโลมเรียกวาเปนอํานาจท่ีเกิดจากบารมีสามารถ

ทําใหคนอ่ืนกระทําตามในสิ่งท่ีตนปรารถนา  3) อํานาจความเชี่ยวชาญ  (expert power) ผูเชี่ยวชาญ

เปนผูท่ีมีอํานาจเก่ียวกับความรูผูเชี่ยวชาญสวนมากจะเปนผูมีอํานาจในแหลงท่ีมีอิทธิพลแล ะ

จะเปนผูเชี่ยวชาญท่ีจะนําไปสูจุดหมายปลายทาง  4) อํานาจทางโอกาส  (opportunity power) 

เปนการจัดความเหมาะสมในเรื่องเวลาและโอกาสใหกับบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

 สรุปไดวา  แหลงอํานาจเปนสมบัติของบุคคลและหรือทรัพยากรท่ีบุคคลครอบครองอยู

ซ่ึงบุคคลใชเปนฐานสรางอํานาจใหแกตนเองแหลงอํานาจเพียงอยางเดียวไมสามารถกอใหเกิดอํานาจข้ึน

ในตัวบุคคลไดตองไดรับการยอมรับนับถือเชื่อถือศรัทธาและเห็นประจักษในแหลงอํานาจโดยผูอ่ืน

หากมีแหลงอํานาจแตไมมีผูใดยอมรับนับถือเชื่อถือศรัทธาก็ถือวาบุคคลผูนั้นไรอํานาจ  ดังนั้น อํานาจ

จะตองเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไขการครอบครองแหลงอํานาจท่ีไดรับการยอมรับโดยบุคคลอ่ืนในสังคม

อํานาจของบุคคลจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคล  2 ฝายคือผูใชอํานาจกับผูถูกใช

อํานาจ นอกจากนั้นอํานาจยังข้ึนอยูกับสถานการณแวดลอมและกาลเวลาดวย 

 2.3.5 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

 อํานาจ  (power) นับเป นเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําให การบริหารงานไปถึงเป าหมายท่ีตั้ง ไว

เพราะการใช ความเชี่ยวชาญหรือความสามารถส วนตัวเพียงอย างเดียวไม อาจจะนํามาซ่ึงความสําเร็จ

ในการบริหารงานและในป จจุบันนักวิชาการต างยอมรับว าอํานาจเป นสิ่งท่ีมีความสําคัญต อภาวะผูนํา

ท่ีมีประสิทธิผลนอกจากนั้นการจะเปนผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพผูบริหารควรตองเปนผูท่ีบรรลุความสาํเร็จ

ในการสร างและรักษาระดับของอํานาจตามตําแหน งและอํานาจส วนบุคคลไว ไดตลอดและเพียงพอ
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อํานาจจึงเป นองคประกอบสําคัญของการเป นผูบริหารสวนการจะใช อํานาจอยางไรนั้นย อมข้ึนอยู กับ 

ผูบริหารแตละคนท่ีจะเลือกใชเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชายอมรับหรือปฏิบัตติาม อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลแกหนวยงาน (สมยศ นาวีการ, 2540, หนา 253) 

 ในการบริหารองค การโดยท่ัวไปผูบริหารมักจะตองใชอํานาจในการสร างสรรคกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือใหเกิดการสามารถบรรลุเปาหมายเชนเดียวกันกับในการบริหารการศึกษานั้นผูบริหารจะตองใชอํานาจ

ในการสรางสรรคกิจกรรมท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดใหกับสถานศึกษาเพ่ือทําใหครูปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ

มีศรัทธาเชื่อใจและไววางใจซ่ึงกันและกันรวมถึงมีความพึงพอใจในงานจึงจะเกิดผลท่ีดีตามมาผู บริหาร

จึงตองเขาใจและมีวิธีใชอํานาจแตละอยางไดอยางมีประสิทธิผล (บัณฑิต แทนพิทักษ, 2540, หนา 70)  

 การใชอํานาจคือการท่ีผูบริหารแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาและพฤติกรรมนั้นมี

ผลกระทบตอพฤติกรรมของผูถูกใชอํานาจหรือผูใตบังคับบัญชาในองคการท้ังนี้เพ่ือให ผูใตบังคับบัญชา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูบริหารฉะนั้นอํานาจจึงเปนตัวการท่ีกอใหเกิด

ความไมสะดวกใจและเป นผลกระทบต อขวัญและกําลังใจของผู ใตบังคับบัญชาเช นผูบริหารใช อํานาจ

บังคับจะมีผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการกระทําการบางอยางแตผลกระทบนั้นมิไดหยุดอยู เพียงเทานั้น

ผูใต บังคับบัญชาอาจเกิดความรู สึกปฏิป กษ ต อผู บริหารเป นการส วนตัวได และการใช อํานาจ  

ตองประกอบดวยบุคคลสองฝ ายข้ึนไป ฝายแรกอาจเรยีกว าผูใชอํานาจอีกฝ ายหนึ่งเป นผูถูกใชอํานาจ

ดังนั้น กระบวนการใช อํานาจจะเกิดข้ึนก็ต อเม่ือฝ ายผู ใช อํานาจทําให ผู ถูกใช อํานาจเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมบางอย างหรือกระทําพฤติกรรมบางอย างตามความประสงค ของผู ใชอํานาจถ าจะพิจารณา

ในแงของความรู สึกก็อาจอธิบายได วาอํานาจจะเกิดข้ึน  เม่ือฝายผู ถูกใช อํานาจมีความรู สึกวางานนั้น

ข้ึนอยู กับฝ ายผู ใช อํานาจเป นการคิดหรือการประพฤติปฏิบัติ ก็ตาม (พฤษภา  แกวภู  และคนอ่ืนๆ , 

2551, หนา 19) การใชอํานาจในความหมายของผูบริหารโรงเรียนบางครั้งอาจมาจากความเก่ียวพันกับ

อํานาจหน าท่ีและตําแหน งท่ีเป นทางการบังคับบัญชาในโรงเรียนแต ในบางครั้งความสามารถนี้

อาจมาจากแหล งอ่ืนๆ  ดวยอย างไรก็ตามการใช อํานาจหน าท่ีกับอํานาจในตัวบุคคลก็ยัง สับสนอยู 

อํานาจหน าท่ี ท่ีถูกตองตามกฎหมายและข้ึนอยู กับหนาท่ีท่ีผู บริหารดํารงตําแหน งในโรงเรียนอํานาจ

หนาท่ีเก่ียวกับงานและ สิ่งจําเปนสําหรับบุคคลท่ีดํารงตําแหนงในสายการบังคับบัญชาซ่ึงตรงกับอํานาจ

ท่ีอางถึงศักยภาพของแตละคนตออิทธิพลในการตัดสินใจอํานาจหนาท่ีจึงเปนสวนหนึ่งของอํานาจหนาท่ี

ในตัวบุคคลนั่นก็คือความสามารถของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลข้ึนอยูกับตําแหนงหนาท่ีตามกฎหมาย

ของแต ละบุคคลในการตัดสินใจแต นั่นมิใช อํานาจหน าท่ีท่ีมีอิทธิพลในการใช อํานาจของผู บริหาร  

(อํานาจ ศรีกล่ํา, 2554, หนา 26) 

22 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)  กําหนดมาตรฐาน กลาง

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ใหสายงานบริหารสถานศึกษามีลักษณะงานท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และบริหารกิจการของสถานศึกษาในดานวิชาการ กิจการนักเรยีน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

52 

บุคลากร อาคารสถานท่ี ธุรการ การเงินและพัสดุ ความสัมพันธชุมชน และงานอ่ืนท่ีเก่ีย วของ 

มีอํานาจหนาท่ีบังคับบัญชาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของ

สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ  

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป ความสัมพันธกับชุมชน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย (ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการการบริหารงานบุคคล  ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทองถ่ิน, 2550, หนา 7) 

 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนั้น

จะตองไดรับความรวมมือจากครูในทุกวิถีทางเพ่ือดําเนินการใหบรรลุภารกิจตามท่ีกําหนดไวใหสูงสุด

เทาท่ีจะกระทําไดและนับวาเปนหนาท่ีของสถานศึกษาเองผูบริหารท่ีจะตองหาทางดําเนินการใหลุลวง

ไปดวยการใชอํานาจหรือความสามารถของตนซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการจัดการในเรื่องตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในองคการ  โดยท่ัวไปแลวสถานศึกษาท่ีมีสภาพคลายกับองคการท่ีตองการสั่งการท่ีมีเหตุผล

และเปนไปในแนวเดียวกันในขณะเดียวกันก็ใชแนวทางตางๆ ขององคการในการท่ีจะทําใหจุดประสงค

ของสถานศึกษาบรรลุผล  (Sergiovanni & Starratt, 1988, p. 104) นอกจากนั้นเคนเทอร  (Kanter, 

1979, pp. 67-69) ไดใหแนวคิดวาผูบริหารผูนําหรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานหรือองคการตองใช

อํานาจเพราะอํานาจมีความสําคัญ สําหรับชีวิตองคการและบทบาทในการบริหาร สวนชุง และเม็กกินสัน 

(Chung & Megginson, 1981, pp. 353-354) ไดเสนอแนะเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารไวดังนี้ 

  1) ผูบริหารท่ีมีอํานาจจะรูสึกสบายใจในการใชอํานาจยอมรับวาอํานาจเปนสิ่งสําคัญ

ในการจัดเรื่องของคนเขาจะรูสึกวาอํานาจมีความหมายมากและจะใชอิทธิพลใหคนอ่ืนทํางานใหบรรลุ

เปาหมายสําหรับ ผูบริหารเหลานี้  อํานาจเปนเครื่องมือ ชนิดหนึ่งและเปนทรัพยากรท่ีจําเปนและ

เปนการสรางความรวมมือกับบุคคลอ่ืนผูบริหารจะไมรูสึกวาเปนเรื่องผิดในการท่ีจะใชอํานาจ 

  2) ผูบริหารท่ีมีอํานาจจะเขาใจแจมแจงของเรื่องรูปแบบตางๆ ของอํานาจจะรูจุดออน

จุดแข็งและขอจํากัดของแหลงท่ีมา ในเรื่องของรูปแบบตางๆ  ของอํานาจและรูจักสถานการณไดมาซ่ึง

อํานาจและการใชอํานาจอยางมีประสิทธิผล เชน ผูบริหารจะยอมรับวาความนิยมในเรื่องความเชี่ยวชาญ

จําเปนจะตองใชอํานาจในตําแหนงเสียกอน 

  3) ผูบริหารท่ีมี อํานาจจะมีเหตุผลในเรื่องการใชอํานาจในตําแหนง ตามกฎหมาย

จะยอมรับในความสําคัญของความคิดเขาจะคิดไตรตรองท้ังในเรื่องภายในและภายนอกองคการและ

จะไมคอยใชอํานาจบังคับหรือใชแตจะใชอยางมีสติผูบริหารท่ีมีอํานาจจะพยายามสรางความเชื่อถือ

ใหกับตนเองและเปนคนตรงไปตรงมาซ่ึงคนอ่ืนๆ จะเต็มใจยอมรับฟงเขา 

  4) ผูบริหารท่ีมีอํานาจจะมีความรูสึกเฉียบไวในเรื่องการพ่ึงพาผูอ่ืนอาจจะพยายาม

ไมพ่ึงพาคนอ่ืนแตจะพยายามใหความชวยเหลือผูอ่ืนท่ีมาพ่ึงพาตนเอง 
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  5) ผูบริหารท่ีมีอํานาจจะสรางบทบัญญัติท่ีสําคัญข้ึนมาจะเปนสมาชิกท่ีมีจุดยืนท่ี ดี

ในองคการและสรางบรรทัดฐานคานิยมและอุดมการณจะรวมพลังจากภายในและภายนอกองคการ

แตจะไมยอมใหพลังอํานาจภายในมีนอยกวาพลังอํานาจภายนอก  ดังนั้น  ผูบริหารกับ การใชอํานาจ

เปนสิ่งคูกันในการบริหารงาน หากผูบริหารคนใดไมใชอํานาจในการบริหารก็จะเปนการยากท่ีจะทําให

งานลุลวงไปดวยดีการบริหารงานในสถานศึกษานั้นผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชอํานาจ

ทางสังคมในการบริหารเพ่ือใหเกิดประโยชนตอหนวยงานและงานนั้น  ๆจะดําเนินไปไดดวยดีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพผูบริหารจึงควรศึกษาวิธีการใชอํานาจ ตามท่ีของเฟร็นช และเรเวน (Frence & Raven, 

1959, pp. 150-167) และของแบลนชารด และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) 

ดังตอไปนี้ 

  1) อํานาจการใหรางวัล  (reward power) ผูบริหารจะมีความสามารถในการให

สิ่งตอบแทนแกบุคคลไดเชนการเลื่อนข้ันเงินเดือนเลื่อนตําแหนงมอบหมายงานท่ีอํานวยประโยชน

ใหเครื่องมือใหมยกยองชมเชยใหขอมูลปอนกลับฯลฯในเง่ือนไขเชิงปฏิบัติ  (operant terms) อํานาจ

ประเภทนี้จะหมายถึงวา ผูบริหารมีอํานาจท่ีจะบริหารดวยการเสริมแรงทางบวกสวนเง่ือนไขท่ีคาดหวัง 

(expectancy terms) หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจจะใหสิ่งท่ีพึงประสงคและผูอ่ืนรับรูในความสามารถ

ดังกลาวเพ่ือทําความเขาใจถึงแหลงของอํานาจประเภทนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึนก็ตองยอนกลับไปยังประเด็น

สําคัญท่ีวาเขาไดใหในสิ่งท่ีเปนคุณ หรือผลประโยชนแตถาผูใตบังคับบัญชาไมเห็นในคุณคาของสิ่งท่ีให  

ก็แสดงวาผูบริหารไมมีอํานาจใหสิ่งท่ีเปนคุณอยางแทจริงในทางกลับกันผูบริหารอาจจะไมไดคิดวา

สิ่งท่ีใหเปนสิ่งท่ีใหคุณ  (เชนการฟงขอคิดเห็นหรือการโอดครวญอยางสงบ ) แตผูใตบังคับบัญชาเขาใจ

วาเปนการให (เพราะผูบริหารตั้งใจฟงความเดือดรอนของเขาอยางนาสนใจ ) ผูบริหารก็จะมีอํา นาจ

การใหเปนสิ่งตอบแทนโดยไมรูตัว  ฟชเชอร  (Fisher, 1984, p. 28) ไดกลาวถึงอํานาจในรูปของ

การตอบแทนหรือใหรางวัลซ่ึงเปนการใชความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีจะทําใหไดงานตามท่ี

คาดหวังไวโดยใหความดีความชอบเปนรางวัลแกผูทํางานนอกจากนั้น มูลเดอร, เรนเดล, ลีนเดิท & แจป 

(Mulder, Rendel, Leendert & Japp,1986, pp. 566-567) ไดกลาววาบุคคลปฏิบัติตามผูบริหาร

ดวยหวังวาตนเองจะไดรับรางวัลท้ังท่ีเปนวัตถุและทางจิตวิทยาหากมีการปฏิบัติตามนอกจากการให

รางวัลแลวการจูงใจเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  อิงแลนด  และ 

สไตน (England & Stein, 1961, pp. 299-304) ไดศึกษาองคประกอบของความพึงพอใจ สวนหนึ่ง

ท่ีทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจคือคาจางและการเลื่อนตําแหนงสวน  กิลเมอร (Gilmer, 1966, 

pp. 280-283) ไดสรุปองคประกอบตาง  ๆท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงานคือโอกาสกาวหนาในการทํางาน

เชน การมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  (opportunity for advancement) การมีโอกาสไดรับ

สิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางาน จึงสรุปไดวาอํานาจการใหรางวัลหรือเรียกอีกอยาง วา

อํานาจใหคุณเปน  อํานาจท่ีผูบริหารสามารถใหผลตอบแทนเปนรางวัลหรือกําลังใจ  เชน  โอกาส
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การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงสงเสริมและสนับสนุนใหกาวหนาการใหเงินสิ่งของสวัสดิการในการทํางาน

รวมถึงการยกยองสรรเสริญและชมเชยการสรางอํานาจในการใหรางวัลวิธีการใชอํานาจชนิดนี้คือ

การใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงานหรือตามคําขอรองของผูนํา

การยอมทําตามนั้นมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ (1) การยอมทําตามตองตรวจสอบได  (2) คําสั่งนั้นตองสามารถ

นํามาปฏิบัติได  (3) รางวัลท่ีใหตองดึงดูดความสนใจ  (4) ผูนําตองเปนผูท่ีเชื่อถือไดวามีอํานาจ

ท่ีจะใหรางวัลได (5) คําสั่งตองเหมาะสมและถูกตองตามทํานองคลองธรรมผลดีของการใชอํานาจนี้คือ  

(1) การใหรางวัลแกคนใดคนหนึ่งจะมีผลใหเกิดเยี่ยงอยางท่ีดีแกคนอ่ืนจะมีกําลังใจมุมานะท่ีจะทํางาน

เพ่ือจะไดรางวัลเชนเดียวกัน (2) ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกสนิทสนมกับผูนําจะสงผลใหบุคคลชื่นชม

ผูใชอํานาจมากข้ึนและลด การตอตานลง  (3) บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถจริงๆ  ก็จะเกิดคว ามหวัง

ในการทํางานและพรอมท่ีจะทํางานอยางเต็มสติกําลังปญญาความสามารถตอไปผลเสียของการใช

อํานาจนี้คือ (1) อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดและถูกกลาวหาวาเลนพรรคเลนพวกกัน  (2) การท่ีผูนํา

ใหความใกลชิดมากเกินไปยอมกระทบกระเทือนตอการใชอํานาจ  (3) การใชอํานาจประเภทนี้จะมีผล

ในระยะสัน้  (4) อาจจะนําไปสูสภาพความสัมพันธท่ีฝายผูใตบังคับบัญชาตองคอยพ่ึงพาฝาย บริหาร

ตลอดเวลาทําใหไมมีอิสระในการคิดการทําและในขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาเองอาจรูสึกถูกหลอก

และไมพอใจไดในท่ีสุด (5) การชมเชยท่ีไมถูกกาลเทศะและไมจริงใจใชพร่ําเพรื่อจนเกินไปจะเปนเหตุให

คําชมเชยนั้นไรคาหมดความหมาย (6) อํานาจการใหรางวัลจะไมสามารถจูงใจหากใหรางวัลทุกคนเทากัน

และเหมือนกัน 

   สรุป  อํานาจจากการใหรางวัล  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการ และ

การบริหารงานของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยผูใตบังคับบัญชาในองคการ

ยอมรับอํานาจ เนื่องจากตองการไดรับรางวัล ผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผูท่ีมีอํานาจนั้น 

ในการเพ่ิมเงินเดือน การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การมอบหมายงานใหทํา การมอบความรับผิดชอบ  

การยอมรับหรือการยกยองใหเกียรติ 

  2) อํานาจการบังคับ (coercieve power) บอยครั้งท่ีผูบริหารใชอํานาจจากการบังคับ

โดยการไลออกลดตําแหนงหรือตัดเงินเดือนแมวาจะไดมีความพยายามในการขจัดอํานาจประเภทนี้

เปนเวลาหลายปมาแลวก็ตามผูบริหารสามารถทําใหเกิดผลในการบังคับงานไดท้ังทางตรงและทางออม

เง่ือนไขเชิงปฏิบัติหมายความวาบุคคลมีอํานาจท่ีจะเปนผูลงโทษหรือใหการเสริมแรงท่ีไมพึงประสงค

สวนทางความคาดหวังก็หมายความวาอํานาจจะเกิดจากการท่ีอีกฝายหนึ่งคาดวาจะไดรับโทษ

ถาพวกเขาไมทําตามผูใชอํานาจเชนความกลัวกับการไมทําตามกฎขอบังคับหรือนโยบายขององคการ

และความกลัวนี้เองท่ีทําใหทุกคนมาทํางานโดยกลัวการถูกไลออก 

 คิปนิส (Kipnis, 1976, pp. 77-78) กลาววา  ในบรรดาฐานอํานาจท้ังหลายท่ีมวล มนุษย

ประสบอยูนั้นอํานาจการใหโทษผูอ่ืนเปนอํานาจท่ีใชกันมากท่ีสุดถูกตําหนิมากท่ีสุดและยากท่ีจะควบคุม
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มากท่ีสุดแมอํานาจการใหโทษจะเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไปวามักจะเปนการใชกําลังทางกายหรืออาวุธ

แตก็ยังปรากฏในรูปอ่ืนท่ีมีความนิ่มนวลกวาเชนการพ่ึงแรงกายผูอ่ืนการใชถอยคําวากลาว ตักเตือน

การยอมตามหรืออดกลั้นอารมณดวยเกรงวาจะถูกลงโทษไดรับอันตรายถูกรังแกทําใหดอยในศักดิ์ศรี

หรือกลัววาจะไมมีคนรักใครชอบพอตัวอยางอํานาจการใหโทษในบริบทองคการเชนผูบังคับบัญชา

มีอํานาจการใหโทษตอผูบังคับบัญชาโดยการไลผูใตบังคับบัญชาออกจากงานลดตําแหนงไมข้ึนเงินเดือน

ใหผูใตบังคับบัญชาเกรงกลัวการถูกลงโทษ  จึงทําใหไมกลาฝาฝนนโยบาย  กฎระเบยีบ  และขอบังคับ

ขององคการพฤติกรรมความเกรงกลวัจะถูกลงโทษมีปรากฎชัด โดยท่ัวไปในหนวยงาน  เชน คนทํางาน

สวนใหญจะมาทํางานตรงเวลาและดูขยันขันแข็งกวาปกตเิม่ือเห็นผูบังคับบญัชาเดินผานการทําความเคารพ

ผูบังคับบัญชาเปนตน 

 มูลเดอร และคนอ่ืน  ๆ(Mulder et al., 1986, pp. 566-567) ไดกลาววา บุคคลทุกคนเกรงกลัว

การถูกลงโทษหากไมปฏิบัติตาม 

 ฟชเชอร  (Fisher, 1984, p. 28) กลาวถึงอํานาจในรูปของการบังคับขูเข็ญวาเปนกา รใช

อํานาจผลักดันบีบค้ันลงโทษเพ่ือใหเกิดการยินยอม ผูบริหารไดรับอํานาจหนาท่ีไมเพียงพอจะพยายาม

จะใชอํานาจบังคับเพ่ือใหงานลุลวงโดยเร็วจากพฤติกรรมหรือสภาพทางจิตวิทยาอ่ืนๆ  ของบุคคล

ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอํานาจจากการขมขูบังคับนี้จะคงอยูตราบเทาท่ีบุคคลนั้นรับรูวาเขาอยูใน

สายตาของผูบริหารหรือผูบริหารสามารถลวงรูพฤติกรรมของเขาไดโดยสรุปผูบริหารตองมีรูปแบบตางๆ

ท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากกฎเกณฑระเบียบวินัยและการขูบังคับใหปฏิบัติ

ถาไมปฏิบัติจะมีการลงโทษทางวินัยตามอํานาจของผูบริหารแลวแต กรณีคือ  ตักเตือน  ตัดเงินเดือน 

ลดข้ันเงินเดือน  ปลดออก  และไลออก  การสรางอํานาจการบังคับและวิธีการใชอํานาจคือ ผูนํา

ตองพยายามหลีกเลี่ยงการใชอํานาจชนิดนี้นอกจากจําเปนจริงๆ  เพราะการใชอํานาจชนิดนี้กอใหเกิด

ความไมพอใจในหมูผูใตบังคับบัญชาและทําใหผูนําสูญเสียอํานาจอางอิงถามีการบังคับมากๆ

ผูใตบังคับบัญชาจะทําตามดวยความไมเต็มใจลาออกจากงานและหยุดงานมากแสดงความเปนศัตรู

และกาวราวอํานาจบังคับจะใชไดดีในกรณีท่ีตองรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัดและกรณีท่ีมีการฝาฝน

กฎระเบียบอยางจงใจอันเปนความเสียหายตอองคการโดยสวนรวมการใชอํานาจบังคับท่ีมีการตอตานนอย

มีการปฏิบัติตามมากไดแกการใชอํานาจปฏิฐาน  (positive discipline) ซ่ึงมีหลักการดัง ตอไปนี้ 

(1) แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบกฎระเบียบและโทษในการฝาฝน  (2) เม่ือมีการกระทําความผิดตองมี

การดําเนินการทางวินัยทันที (3) มีการตักเตือนกอนการลงโทษสําหรับความผิดเลก็นอย (4) ตองสืบสวน

หาความจริงและสาเหตุของความผิดกอนใชวิธีการลงโทษ  (5) ควรลงโทษดวยความเยือกเย็นมีเหตุผล

ไมแสดงความเปนศัตรู  (6) การรักษาความเชื่อถือในการลงโทษไวเชนไมขมขูจะทําโทษ ท่ีเกินอํานาจ

หนาท่ีของผูนําไมพูดวาจะลงโทษแลวเปลี่ยนใจภายหลัง  (7) การลงโทษตองเปนไปตามกฎระเบียบ  

(8) การตักเตือน และการลงโทษตองทําเปนการสวนตัว ผลดีของการใชอํานาจนี้คือ  (1) เม่ือบุคคล
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ประพฤติตนไมถูกตองตามระเบียบท่ีวางไวจะมีการลงโทษเพ่ือใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอ่ืนจะไดไมกลาปฏิบัติ

เชนนั้นอีก (2) การใชอํานาจบังคับจะสงผลดีกับผูใตบังคับบัญชาซ่ึงเปนกลุมตอตาน  (3) เปนการรักษา

มาตรฐานและการควบคุมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล  (4) การใชอํานาจบังคับหรือ

การลงโทษท่ีเปนไปดวยความชอบธรรมมากข้ึนเทาใดก็จะลดความรูสึกตอตานและความไมชื่นช ม

ลงไดมากข้ึนเทานั้นผลเสียของการใชอํานาจนี้คือ (1) ทําใหบุคคลเกิดความเดือดรอนเจ็บปวดทางกาย

หวาดกลัวรูสึกขายหนาหรือสูญเสียความรัก  (2) ทําใหมีผลงานท่ีเลวลงความไมพึงพอใจในการทํางาน

และการออกจากงาน (3) อํานาจบังคับนี้อาจเสื่อมไดถาผูบริหารดีแตขูไมเคยลงโทษจริง  สรุปอํานาจ

จากการบังคับขูเข็ญ หมายถึงความสาม ารถในการ จัดการและการบริหารงานของผูบังคับบัญชา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยผูใตบังคับบัญชาในองคการยอมรับปฏิบัติตาม เพ่ือหลีกเลี่ยง

มิใหตองถูกลงโทษ โดยผูมีอํานาจ เชน การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑการตัดเงินเดือน การ ลด

ข้ันเงินเดือน การปลดออก การไลออก หรือการสั่งยาย 

  3) อํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) เกือบจะกลาวไดวา อํานาจตามกฎหมาย

เปนสิ่งเดียวกับอํานาจหนาท่ีและจัดอยูในกลุมเดียวกันหรือใกลชิดกับอํานาจการใหสิ่งท่ีเปนคุณกับ

อํานาจสิ่งตอบแทนเพราะวาผูท่ีอยูในตําแหนงตามกฎหมายยอมใหสิ่งท่ีเปนคุณและโทษไดอยางไรก็ตาม

อํานาจตามกฎหมายนี้ข้ึนอยูกับตําแหนงหรือบทบาทท่ีผูนั้นดํารงอยูโดยไมสัมพันธกับผูอ่ืน อํานาจ

ตามกฎหมายมาจากแหลงสําคัญ 3 แหลงดังนี้แหลงท่ีหนึ่งมาจากคานิยมทางวัฒนธรรมสังคมองคการ

หรือกลุมคนท่ียอมรับวาเปนสิ่งท่ีถูกท่ีควรเชนบางคนยอมรับความเปนผูมีอาวุโสคุณลักษณะทางกาย

เพศหรืออาชีพใน บริบทขององคการโดยปกติผูบริหารจะมีอํานาจตาม กฎหมายและลําดับตําแหนง

ท่ีสูงกวายอมมีอํานาจเหนือผูท่ีอยูในตําแหนงท่ีต่ํากวาแหลงท่ีสองบุคลากรสามารถไดรับอํานาจ

ตามกฎหมายจากการยอมรับในโครงสรางของสังคม  บางสังคมมีการยอมรับในชนชั้นในองคการหรือ

ในครอบครัวก็มีการยอมรับในโครงสรางทางสังคมดวย  เชน  เม่ือลูกจางยอมรับการจางจาก บริษัท

พวกเขาก็จะเขาสูขายของการยอมรับในลําดับตามโครงสรางและอํานาจของผูบริหารของพวกเขา

แหลงท่ีสามอํานาจตามกฎหมายอาจจะมาจากการท่ีบุคคลหรือกลุมคนท่ีเปนเจาของอํานาจมอบหมาย

ใหแกตัวแทนหรือผูดําเนินการแทนเชนผูแทนราษฎรประธานท่ีประชุมกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

เปนตนรูปแบบตางๆ  ของอํานาจตามกฎหมายลวนสรางใหเกิดการยอมรับและเกิดอิทธิพลข้ึน ได

แตในทางปฏิบัติมักมีปญหาบอยครั้งท่ีเกิดความสับสนหรือไมยอมรับเก่ียวกับชวงระยะ  (range) หรือ

ขอบขาย (scope) ของอํานาจ 

   ฟชเชอร (Fisher, 1984, p. 28) ไดกลาวถึงประเภทของการใชอํานาจใน รูปของ

การใชกฎระเบียบหรือขอกฎหมายท่ีระบุไวชัดเจน  (legitimate power) อํานาจประเภทนี้เปนการใช

อํานาจตามกฎหมายอํานาจตามสิทธิหนาท่ี  ซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุมหรือเปนอํานาจ

ท่ีกําหนดไวตามภาระหนาท่ีหรือตําแหนงท่ีครองอยูหรือโดยการแตงตั้งใหมซ่ึงมีการระบุอํานาจไวชัดเจน 
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   เฟร็นช และเรเวน (Frence & Raven, 1959, pp. 150-167) ไดกลาวถึงฐานอํานาจ

เก่ียวกับอํานาจตามบทบัญญัติ  (legitimate power) ซ่ึงเปนอํานาจท่ีไดมาอยางถูกตองตาม ทํานอง

ครองธรรมโดยปกติฐานอํานาจชนิดนี้ไดมาจากวัฒนธรรมหรือองคการกําหนดข้ึนมาภายในองคการ

มักจะมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีเปนสายการบังคับบัญชาตามลําดับข้ันผูท่ีอยูในสายการบังคับบัญชา

ลําดับข้ันต่ํากวาจะตองยอมรับในอํานาจและอิทธิพลของผูท่ีอยูในสายการบังคับบัญชาลําดับข้ันท่ีสูงกวา

ขอบขายของอํานาจตามกฎหมายนี้อยางนอยผูบริหารก็มีอิทธิพลควบคุมทุกพฤติกรรมท่ีกฎหมาย

กําหนดไวในรายการแจกแจงงาน  (job description) ของผูใตบังคับบัญชาอิทธิพลท่ีจะมากไปกวานี้

ข้ึนอยูกับความสัมพันธของผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาและคานิยมของสังคมท่ีหนวยงานตั้งอยูเชน

ครูใหญท่ีเคยเปนครูของครูนอยมากอนหรือเปนญาติผูใหญของครูนอยยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครู

กวางขวางกวาท่ีกําหนดไวในรายการแจกแจงงานหรือครูใหญมีวัยวุฒิสูงกวาครูนอยยอมมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของครูนอยมากกวาอิทธิพลของครูใหญท่ีมีวัยวุฒิต่ํากวาครูนอยท้ังนี้เพราะคานิยมของ

สังคมไทยถือเปนเรื่องวัยวุฒิสําคัญเปนตน 

   จากทฤษฎีตางๆ  ดังกลาว ขางตนสรุปไดวา  กฎระเบียบหรือขอกฎหมายท่ีระบุไว

ชัดเจนเปนการใชอํานาจตามกฎหมายตามสิทธิหนาท่ีซ่ึงเกิดจากระเบียบประเพณีของ กลุม

เปนการยอมรับกันวาเปนหนาท่ีท่ีตองยอมรับอํานาจนี้วิธีการใชอํานาจตามกฎหมาย  คือเนื่องจาก

อํานาจตามกฎหมายเปนอํานาจในรูปของคําสั่งหรือคําขอรองซ่ึงมีผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดภาระผูกพัน 

(commitment) การยอมทําตามหรือการตอตานซ่ึงข้ึนอยูกับธรรมชาติของคําขอรองหรือคําสั่งและ

วิธีการออกคําสั่งหลักการในการออกคําสั่งซ่ึงจะลดการตอตานของผูใตบังคับบัญชาคือ  (1) ออกคําสั่ง

อยางสุภาพ  (2) ออกคําสั่งดวยน้ําเสียงม่ันคง  (3) คําสั่งตองชัดเจนและตองตรวจสอบวาผูรับ คําสั่ง

เขาใจคําสั่งหรือไม (4) ตองม่ันใจวาคําสั่งนั้นถูกตองตามกฎหมาย  (5) อธิบายเหตุผลใน การออกคําสั่ง

ใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจ (6) ใหชองทาง (channel) ในการออกคําสั่งท่ีเหมาะสมไมควรสั่งผานคนอ่ืน  

(7) ใหผูใตบังคับบัญชายอมรับในอํานาจหนาท่ีผูนําเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาตอบสนองตออํานาจหนาท่ี

ของผูนํามากข้ึน  (8) ตองตรวจสอบอยูเสมอเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามคําสั่ง  (9) ตองตอบสนองตอ

ความกังวลใจของผูใตบังคับบัญชากลาวคือตองเขาใจในคานิยมความกังวลและความตองการของ

ผูใตบังคับบัญชาอันอาจจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามคําสั่งผลดีของการใชอํานาจนี้คื อ 

(1) ผูบังคับบัญชาใชคําสั่งท่ีสุภาพและเหมาะสมก็จะเกิดการผูกพันและยอมรับอยางกระตือ รือรน 

(2) เปนการกระจายอํานาจใหผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ

โดยเฉพาะอยางยิ่งงานท่ีมีลักษณะเปนการปฏิบัติประจําโดยผูบังคับบัญชาจะทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุน  

(3) เปนการใชอํานาจในลักษณะของการประนีประนอมและประสานประโยชนมากวาการหัก หาญ

เอาดวยอํานาจเพียงอยางเดียวเปนวิธีปองกันความขัดแยงผลเสียของการใชอํานาจ นี้คือ (1) ถาคําสั่ง

ดังกลาวไมเหมาะสมก็จะทําใหเกิดการตอตาน (2) ไมสามารถสรางประสิทธิภาพการทํางานขององคการ
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ไดอยางสมํ่าเสมอ  (3) การใชอํานาจตามกฎหมายหรืออํานาจตามสายงานตลอดเวลาทายท่ีสุด

ก็จะกอใหเกิดการไมยอมทําตามและเกิดการตอตานท่ีจะตองรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ  (4) อาจทําให

ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกไรอํานาจสรางความไมพอใจกอใหเกิดการตอตานและความคับแคน ใจ

ในบรรดาผูใตบังคับบัญชา (5) ถาการใชอํานาจนี้มิไดกระทําควบคูไปกับอํานาจท่ีมาจากพ้ืนฐานความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองแลวก็จะทําใหการใชกําลังคนเปนไปอยางไรประสิทธิภาพ (6) เปนการไมประสาน

กับสภาพคุณคาใหม  ๆในชีวิตการทํางานกลาวคือคนรุนใหมท่ีไดรับการศึกษาสูงข้ึนเขาสูยุคความม่ังค่ังนั้น

ตองการมีสวนรวมในการบริหารงานและกิจกรรมตางๆ ขององคการ 

   สรุป อํานาจตามกฎหมาย หมายถึง ความสามารถในการจัดการ และการบริหารงาน 

ของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดย ผูใตบังคับบัญชาในองคการ ยอมรับและ

ปฏิบัติตาม เนื่องจากยอมรับวา ผูใชอํานาจมีความชอบธรรม ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  หรือ

กฎระเบียบท่ีวางไวรวมกัน การใชอํานาจตามสิทธิ และหนาท่ีภายในขอบเขตท่ีมี มอบหมายงาน

เปนลายลักษณอักษรใหครูปฏิบัติตาม โดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

  4) อํานาจอางอิง  (referent power) คนท่ัวไปมักจะยอมตามอํานาจของผูอ่ื น

เพราะเขาเปนคนสวยงามนาคบหาหรือบุคลิกภาพอ่ืนๆ  นักโฆษณาใชประโยชนจากอํานาจประเภทนี้

โดยอาศัยผูมีชื่อเสียงมาโฆษณาเชนดาราภาพยนตรหรือนักกีฬายอดนิยมผูซ้ือสวนมากอยากเปนพวก

เดียวกับคนท่ีมีชื่อเสียงและยอมตามอํานาจของเขาดวยการซ้ือผลิตภัณฑการโฆษณาโดยอาศัยอํานาจ

อางอิงนี้ชวงเวลามีความสําคัญมากจะใชอางอิงไดเฉพาะชวงเวลาท่ีผูนั้นมีชื่อเสียงอยูเทานั้น เชน

นักฟุตบอลในฤดูการแขงขันท้ังนี้เพราะเขาปรากฏตัวบอย  ๆภายในองคการอํานาจอางอิงจะแตกตางจาก

อํานาจประเภทอ่ืนท่ีกลาวมาแลวเปนอยางมากผูบริหารท่ีมีอํานาจอางอิงจะดึงดูดใจผูใตบังคับบัญชา

ทําใหเกิดความตองการเปนพวกเดียวกับเขาโดยไมคํานึงถึงวาภายหนานั้นผูบริหารจะสามารถใหคุณ

ใหโทษหรือมีความชอบธรรมหรือไมกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาผูบริหารท่ีมีอํานาจอางอิงเปนบุคคลท่ีมีเสนห

ในสายตาของผูใตบังคับบัญชา 

   ดังนั้น อํานาจอางอิงเปนอํานาจท่ีผูบริหารมีบุคลิกภาพหรือลักษณะทาทาง

ท่ีประทับใจในการพูดการแตงกายมีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีแสดงถึงคุณธรรม และมนุษยสัมพันธ

ท่ีสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวเปนพวกเดียวกับผูบริหารมีความภูมิใจ

ในตัวผูบริหารเกิดความเคารพรักและศรัทธาตลอดจนมีความปรารถนาเอาเปนแบบอยางการสรางอํานาจ

อางอิงและวิธีใชคือเนื่องจากอํานาจอางอิงซ่ึงเกิดจากความรักความภักดีและความชื่นชมท่ีผูใตบังคับบัญชา

มีตอผูนําวิธีการสรางอํานาจอางอิงผูนําตองเอาใจใสตอความตองการและความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา

มีความยุติธรรมปองกันผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชาใชความสัมพันธอยางใกลชิด  (face to face 

relationship) สนใจในทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาระมัดระวังไมแสดงความใกลชิดกับคนใดคนหนึ่ง

มากเปนพิเศษการใชอํานาจอางอิงเปนการใชคําขอรองสวนตัว  (personal appeal) แตถาขอรอง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

59 

มากเกินไปอํานาจอางอิงจะลดลงผูใตบังคับบัญชาจะคิดวาถูกเอาเปรียบเปนการลดความเชื่อถือท่ีมีตอ

ผูนําอีกวิธีหนึ่งก็คือการวางตัวเปนแบบ  (role modeling) เชนปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ

ดวยความขยันขันแข็งมีทัศนคติท่ีดีตองานซ่ึงจะเปนแบบอยางพฤติกรรมใหผูใตบังคับบัญชาเลียนแบบ

ผลดีของการใชอํานาจนี้คือกอใหเกิดพลังความมุงม่ันความเชื่อถือผูบริหารโดยไมรูตัวซ่ึงไดรับ

การยอมตามและความสวามิภักดิ์จากผูใตบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชามีแรงดลใจจากภายในการทํางาน

ไมจําเปนตองมีการติดตามสอดสองอยางใกลชิดผลเสียของการใชอํานาจนี้คือ  (1) อํานาจนี้หา กใช

ไมเหมาะสมหรือใชกับคนท่ีมีผลงานดีและไมดีไมเหมือนกันจะทําใหผูใตบังคับบัญชาไมศรัทธา  

(2) หากผูบริหาร ขาดคุณธรรมอํานาจนี้ก็จะ ลดถอยลง  (3) จะกระทบกระเทือนถึงสภาพ การทํางาน

ประจําซ่ึงอาจนําไปสูสภาพความเปนกันเองจนเกินไปทําใหมีความเห็นแกตัว 

   สรุป อํานาจจากการอางถึง หมายถึง ความสามารถในการจัดการ และการบริหารงาน

ของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยผูใตบังคับบัญชาในองคการใหการยอมรับ

ตอใครก็ตามใหความเลื่อมใสศรัทธา อยากจะทําตามหรือเลียนแบบ ชื่นชมในคุณ งามความดี และ

ความมีบารมีเปนท่ียกยองไดรับการยอมรับจากสังคมท่ัวไปดวยการอางถึงบุ คคลนั้น เพ่ือใหบุคคลอ่ืน

เกิดความเชื่อถือ หรือยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทํา 

  5) อํานาจความเชี่ยวชาญ (expert power) อยูบนพ้ืนฐานซ่ึงบุคคลมีความเชื่อวาผูนั้น

มีคุณสมบัติเปนผูมีความรูความชํานาญผูเชี่ยวชาญจะเปนท่ียอมรับกันวามีความเขาใจเฉพาะพ้ืนท่ี

บางกรณีบางประเภทแหลงของอํานาจท้ังหมดข้ึนอยูกับการรับรูของเปาหมายแตอํานาจความเชี่ยวชาญ

จะตองมีมากกวาประเภทอ่ืนๆ กลาวคือ กอนท่ีอํานาจความเชี่ยวชาญจะไดรับการยอมรับจะตองรับรู

เสียกอนวาผูนั้นนาเลื่อมใสไววางใจไดมีความสัมพันธเปนพวกเดียวกันความนาเลื่อมใสอาจมาจาก

ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรเปนเครื่องแสดงวาคนผูนั้นตองรูแนในสิ่งท่ีเขากลาวถึงและสามารถ

แสดงความรูนั้นออกมาได  เชน  โคชฟุตบอลท่ีประสบความสําเร็จสูงใหนักฟุตบอลไดเรียนรูวิธี กัน

บอลแบบใหมพวกนั้นยอมฟงอยางตั้งใจเพราะยอมรับในอํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญของโคช 

 เฟร็นช  และเรเวน  (Frence & Raven, 1959, pp. 150-159) ไดกลาวถึงฐานอํานาจ

จากการมีความรูความชํานาญ  (expert power) ซ่ึงเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีไดมาจากการเปน

ผูท่ีมีความนาเชื่อถือความไววางใจไดและเปนผูท่ีมีความรอบรูหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง

ซ่ึงผูใตบังคับบัญชายอมรับในความสามารถของบุคคลนั้น 

 เชตตี ้(Shetty, 1978, pp. 178-181) ไดศึกษาเก่ียวกับเรื่องของอํานาจความเปน ผูเชี่ยวชาญ

ไววาเปนอํานาจท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศของความไววางใจอิทธิพลของผูบริหารจะทําใหผูใตบังคับบัญชา

ยอมรับและจะมีแนวโนมกอใหเกิดการเขาใจกันไดในทัศนคติ  (attitudinal conformity) มีการปรับ

ในเรื่องของทัศนคติเขาหากัน  การมีแรงดลใจในการทํางานก็จะเกิดจากภายใน  นอกจากนี้อํานาจ

ผูเชี่ยวชาญจะมีสวนเก่ียวของหรือสัมพันธกับสภาพความไมเปนกันเองหรือความเปนสวนตัวและยังมี
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ลักษณะเปนแบบเนนงานมากกวาเนนคน (task performance) การท่ีจะใชอํานาจนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จึงข้ึนอยูกับสภาพการท่ีความสําเร็จของงานเปนของสําคัญอยางยิ่ง 

 มูลเดอร , เรนเดล , ลีนเดิท  และแจป  (Mulder, Rendel, Leendert & Japp, 1896, 

pp. 566-567) ไดกลาววา  บุคคลยกยองใหอีกบุคคลหนึ่งมีอํานาจความเชี่ยวชาญเพราะเห็นวา

เขามีความสามารถเฉพาะอยางหรือมีความรูมากกวาตนดังนั้นจึงเชื่อถือและปฏิบัติตามบุคคลนั้น 

 ฟชเชอร (Fisher, 1984, p. 28) ไดกลาวถึง อํานาจในรูปของการใชความรูความเชี่ยวชาญ

เปนอํานาจสําคัญซ่ึงทําใหผูบริหารเปนผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงและสมควรเปนผูใชอํานาจโดยชอบธรรม

อํานาจความรูชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและใชไดดีทุกสถานการณผูบริหารท่ีเขาไปชวยเหลือ

ผูใตบังคับบัญชาโดยใชความรูความชํานาญแกปญหาการทํางานจะชวยลดความวิตกกังวลลดความขัดแยง

ชวยสรางความสําเร็จและงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพจากการศึกษางานการใชอํานาจของ

นักศึกษาท้ังไทยและตางประเทศพอสรุปไดวา  อํานาจความเชี่ยวชาญเปนอํานาจท่ีเกิดจากความรู

ความสามารถเฉพาะตัวบุคคลท่ีผูบริหารมีความรูทางการบริหารมีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ

มีประสบการณและความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบมีความศรัทธาใหคําแนะนําชี้แจงไดถูกตองและ

สามารถแกปญหาไดทันทวงทีการสรางอํานาจท่ีเกิดจากความเชี่ยวชาญและวิธีใชคือผูนํา ท่ีมี

ความเชี่ยวชาญจะมีอิทธิพลตอผูตามไดผูใตบังคับบัญชายอมรับความเชี่ยวชาญนั้นตอเม่ือผูนํา

เปนแหลงขอมูลและคําแนะนําท่ีเชื่อถือไดวิธีสรางและวิธีใชอํานาจท่ีเกิดจากความเชี่ยวชาญ

มีดังตอไปนี้  (1) สรางจินตภาพของความเปนผูเชี่ยวชาญ  (promote of expertise) เปนท่ียอมรับ

ความชํานาญนั้นเกิดจากการศึกษาและประสบการณ  ดังนั้น เม่ือผูนําม่ันใจวาผูใตบังคับบัญชายอมรับ

ในการศึกษาประสบการณในการทํางานและความสําเร็จวิธีหนึ่งท่ีจะแสดงใหเห็นความชํานาญของ

ผูนําไดก็คือ การติดประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณหรือประกาศแสวงความเชี่ยวชาญของ ผูนําไว

ในสํานักงานอีกวิธีหนึ่งก็คือ  การเลาถึงการศึกษาหรือประสบการณในอดีตแตไมควรเลาดวยตนเอง

ควรใหคนอ่ืนชวยเหลือ (2) รักษาความเชื่อถือไวใหได (maintain credibility) ผูนําตองรักษาจินตภาพ

แหงความเปนผูชํานาญไวดวยการสรางความเชื่อถือไมแสดงความเห็นในเรื่องท่ีไมมีความรูจริง ไมพูดปด

ใหลูกนองจับได  (3) มีความม่ันใจและตัดสินใจไดดีในภาวะวิกฤติ  (act confident and decisive in 

crisis) ในสถานการณวิกฤติหรือสถานการณฉุกเฉินผูใตบังคับบัญชาชอบผูนําท่ีมีความรูอยางเชี่ยวชาญ

รูวิธีนํากลุมการเผชิญปญหามีความม่ันใจในตนเอง อารมณม่ันคงในกรณีท่ีผูนําไมรูวิธีการแกสถานการณ

ก็ตองไมแสดงความสงสัยหรือสับสนซ่ึงเสี่ยงตอการสูญเสียอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา (4) ติดตามขอมูล

หรือแสวงหาความรูอยูเสมอ  ตองมีความรูในงานเทคนิคและความกาวหนาในสวนอ่ืนๆ  ขององคการ

ถาเปนงานวิชาชีพผูนําตองติดตามความเคลื่อนไหวในวิชาชีพ ของตนเองอยูเสมอ (5) รับรูความกังวล

ของผูใตบังคับบัญชา  (recognize subordinate concerns) ใชการสื่อสารสองทางพยายามคนหา

สาเหตุท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชากังวลใจหรือสงสัยแลวพยายามกําจัดความกังวลใจหรือความสงสัยนั้นเสีย  
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(6) หลีกเลี่ยงการกระทําท่ีเปนผลกระทบตอความยกยอง (self esteem) ของผูใตบังคับบัญชาอํานาจ

ท่ีเกิดจากความชํานาญนั้นเกิดความชํานาญนั้นเกิดจากการท่ีผูนําและผูใตบังคับบัญชามีความรูตางกัน

ผูนําจึงไมควรดูถูกสติปญญาและความสามารถของผูใตบังคับบัญชา อยาเห็นขอเสนอของผูใตบังคับบัญชา

เปนเรื่องขบขันหรือขัดจังหวะผูใตบังคับบัญชาทันทีในขณะท่ีเขายังพูดไมจบ ยูคล (Yukl, 1994, p. 243) 

ผลดีของการใช อํานาจนี้คือ (1) การใชอํานาจเชี่ยวชาญจะทําใหผูใตบังคับบัญชายอมตามมาก ท่ีสุด 

(2) ชวยใหผูใตบังคับบัญชาลดความวิตกกังวล  ลดความขัดแยง  ชวยสรางความสําเร็จและ

งานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  (3) ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวามีท่ีพ่ึงพาทางวิชาการและ

การปฏิบัติงานกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานทําใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดอยางปกติ

ผลเสียของการใชอํานาจนี้คือ  (1) หากผูบริหารไมแสวงหาอํานาจเชี่ยวชาญเพ่ิมเติมหรือใชอํานาจ นี้

ไปในทางท่ีผิดอํานาจนี้ก็จะเสื่อมถอย ไป  (2) การบริหารงานของผูบริหารท่ีมีอํานาจเชี่ยวชาญ

จะมีลักษณะเปนแบบเนนงานมากกวาเนนคนโดยมุงความสําเร็จของงานเปนหลัก 

   สรุป อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง ความสามารถในการจัดการและ

การบริหารของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดย ผูใตบังคับบัญชา ในองคการ

ใหการยอมรับตอใครก็ตามท่ีตนใหความเชื่อถือวาผูนั้นมีความรู มีความสามารถ มีประสบการณ

ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดถูกตอง 

มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการ สาขาเฉพาะนั้นๆ 

  6) อํานาจขาวสาร  (information power) เปนอํานาจอันเกิดจากผูใตบังคับบัญชา

รับรูวาผูบริหารเปนคนท่ีมีความรอบรูขาวสารและขาวสารนั้นมีประโยชนมีคุณคาตอผูใตบังคับบัญชา

ซ่ึงผูใตบังคับบัญชาตองการขาวสารและความตองการมากนอยของผูใตบังคับบัญชา  อันเปนผลทําให

อํานาจขาวสารมีอิทธิพลทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับและปฏิบัติตามมีนักการศึกษาท่ีกลาว ถึง

การสรางความพึงพอใจในการสื่อสารซ่ึงเก่ียวของกับอํานาจขาวสารไวดังนี้ 

   โรเบรท  และโอเรียลลี่  (Robert & O Reilly, 1974, pp. 321-326) พบวา  

ความพึงพอใจในการสื่อสารโดยท่ัวไปภายในองคการเก่ียวกับปริมาณของการสื่อสารความเพียงพอ

ของขาวสารและความพึงพอใจในการทํางาน 

   มูลเดอร  (Mulder, 1960, pp. 241-257) พบวา  ความพึงพอใจในงานของ

แตละบุคคลนั้นเปนผลมาจากการท่ีตําแหนงของบุคคลนั้นทําใหเขาไดรับความพึงพอใจจากการไดรับ

ขาวสารอยางเพียงพอและไดรับความพึงพอใจในการสื่อสารนั้น 

   เดวิส (Davis, 1974, p. 483) พบวา ความพึงพอใจในการสื่อสารเปนความพึงพอใจ

ในขาวสารตางๆ  ท่ีไดรับเพราะขาวสารตางๆ  ท่ีไดรับนั้นผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชในก ารตัดสินใจ

ในการวางแผนปฏิบัติงานตางๆ  ใหสําเร็จลุลวงไปไดซ่ึงจะชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความ พึงพอใจ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

62 

ในการทํางานหาทางปรับปรุงการทํางานใหเปนไปอยางราบรื่นไมมีอุปสรรค  ดังนั้น  ความพึงพอใ จ

ในการสื่อสารจึงมักเปนปรากฏการณของความพึงพอใจในการทํางานดวย 

   อีแวนส (Evans, 1962, pp. 772-782) กลาววา ความพึงพอใจในการสื่อสารคือ

ความพึงพอใจในขาวสารท่ีไดรับ  (information satisfaction) เพราะขาวสารตางๆ  ท่ีไดรับนั้น

ผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได 

   จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา  อํานาจขาวสารเปนอํานาจ

ท่ีเกิดจากผูบริหารมีความรอบรูขาวสารหรือขอมูลท่ีมีคุณคาแสวงหาขาวหรือขอมูลท่ีมีประโยชนแกครู

มีความรวบรูขาวสารหรือขอมูลในสภาวะแวดลอมของงานในเรื่องท่ัวๆ  ไปอยางกวางขวาง

เปนแหลงขอมูลไดอยางดีท่ีครูตองการ นอกจากนี้เปนรอบรูทันตอเหตุการณตลอดจนสามารถควบคุม

ขาวสารนั้นและสามารถตัดสินใจไดถูกตองการสรางอํานาจท่ีเกิดจากขาวสารและวิธีใชคืออํานาจขาวสาร

อันเกิดจากการท่ีผูใตบังคับบัญชาท่ีมีวุฒิภาวะสูงโดยจะมองผูนําเพ่ือหาขอมูลขาวสารเพ่ือท่ีจะรักษา

หรือปรับปรุงการปฏิบัติถาผูนําสามารถใหรายละเอียดและใหขอมูลรายงานเอกสารการติดตอตางๆ  

ไดเม่ือความตองการดวยอํานาจขาวสารขอมูลท่ีผูนํามีอยู  จึงสามารถมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาท่ีมี

วุฒิภาวะสูง (Hersey & Blanchard, 1982, p. 235) วิธีสรางและวิธีใชอํานาจนี้คือผูนําตองแสวงหา

ขาวสารและรับรูขาวสารขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจและนโยบายใหมๆ  อยางรวดเร็ว  (Veiga & 

Yanouzas, 1984, p. 350) เพ่ือการเปนเจาของหรือเขาถึงขาวสารขอมูลอยางสมํ่าเสมอ  ตลอดจน

การใหขาวสารและขอมูลท่ีเพียงพอกับการปฏิบัติงานโดยมีการสอบอํานาจขาวสารในระดับท่ีเหมาะสม

ซ่ึงใชขอมูลขาวสารอยางเปดเผยและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ  

(McClelland, 1975, pp. 130-131) ซ่ึงขอมูลท่ีเพียงพอนั้นจะตองรวบรวมขอมูลตางๆ 5 รายการคือ 

(1) การแจงใหรูถึงนโยบายขององคการ  (2) เทคโนโลยีใหมๆ  ของการทํางาน  (3) การเปลี่ยนแปลง

ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน (4) แผนงานเก่ียวกับอนาคตขององคการ  (5) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงานซ่ึงการใหขอมูลขาวสารดังกลาวแกบุคคลเปนการแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดหลักของ

การสื่อสารขององคการดวย  (เสนาะ  ติเยาว , 2530, หนา  524-525) ผลดีของการใชอํานาจนี้ คือ 

(1) ผูนําจะมีอํานาจเหนือผูอ่ืนในกลุมเพราะมีความจําเปนเลิศเก่ียวกับรายละเอียดมีความรูกวางขวาง

แทบจะทุกเรื่อง (2) สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาเลื่อมใสยอมรับนับถือในความรอบรูดังนั้นการจูงใจ

ผูใตบังคับบัญชาใหยอมตามจึงเปนเรื่องท่ีงาย  (3) ผูใตบังคับบัญชามีความพรอมและกระตือรือรน

ท่ีจะมีการสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารกัน (4) ผูใตบังคับบัญชาใชขอมูล

ในการตัดสินใจดําเนินตางๆ  ได งานประสบผลสําเร็จทําใหเกิดความพึงพอใจในงานไมละท้ิงงาน

ไมหลบหนีงานและสามารถหาวิธีปรับปรุงงานนั้นใหเจริญกาวหนามากข้ึน (5) เปนการสรางความม่ันใจ

ในตัวเองใหแกบุคลากรในองคการเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจภายในและควบคุมตนเองของผูใตบังคับบัญชา

สรางความผูกพันกับองคการมากกวาความผูกพันกับผูนําเพราะมีการมอบอํานาจท่ีเหมาะสม
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โดยใหขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจผลเสียของ

การใชอํานาจนี้คือ ถาผูบริหารมีอํานาจขาวสารขอมูลเกาลาสมัยไมหาเพ่ิมเติมนานไปจะไมมีคนรับฟง

สงผลใหผูบริหารมีอํานาจขาวสารลดลง 

   สรุปอํานาจขาวสาร  หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาท่ีผูใตบังคับบัญชา

รับรูวาผูบังคับบัญชาเปนคนท่ีมีความรอบรูขาวสารและขาวสารนั้นมีประโยชนมีคุณคาตอ

ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงผูใตบังคับบัญชาตองการขาวสารและความตองการมากนอยของผูใตบังคับบัญชา

อันเปนผลทําใหอํานาจขาวสารมีอิทธิพลทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับและปฏิบัติตาม 

  7) อํานาจพ่ึงพา  (connection power) เปนอํานาจอันเกิดจากผูใตบังคับบัญชารับรู

วาผูบริหารเปนผูท่ีมีเสนสายเก่ียวของกับบุคคลท่ีมีอํานาจหรือบุคคลท่ีมีความสําคัญภายในหรือ

ภายนอกองคการอิทธิพลของอํานาจพ่ึงพาสูงสามารถใหคนอ่ืนยอมปฏิบัติตามไดเพราะตองการไดรับ

ความพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากอํานาจพ่ึงพา 

 กิเซลลิ  และบราว  (Ghiselli & Brown, 1965, pp. 430-433) ไดกลาวถึงปจจัยของ

ความพึงพอใจในการทํางานก็คือคุณภาพของการปกครองหมายถึงความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาความเอาใจใสของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอความเปนอยูของ

ผูใตบังคับบัญชา 

 มูลเดอร , เรนเดล , ลีนเดิท  และแจป  (Mulder, Rendel, Leendert & Japp, 1986, 

pp. 566-570) ไดกลาวถึงอํานาจท่ีเก่ียวของกับอํานาจพ่ึงพาวาเปนอํานาจสูภายนอกเปนอํานาจ

ท่ีผูบริหารใชจัดการกับสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ  ในกรณีท่ีองคการเปนระบบเปดซ่ึงมีการสื่อสาร

กับโลกภายนอก อํานาจประเภทนี้เปนอิสระนอกเหนือจากอํานาจท่ีมีอยูภายในองคการ 

 รากินส และซันดสตอรม  (Ragins & Sundstrom, 1989, pp. 51-88) ไดทําการวิเคราะห

อํานาจเก่ียวกับอํานาจพ่ึงพาท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลบุคคลจะมีอํานาจไดก็ตอเม่ือบุคคลนั้น

มีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งโดยเฉพาะอํานาจจึงมีลักษณะเปนปฏิสัมพันธ

ของบุคคลภายในกลุมในรูปกระบวนการกลุม  อํานาจไมใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดภายในบุคคลเพียงคนเดียว

โดยปราศจากความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

 สรุปไดวา อํานาจพ่ึงพาเปนอํานาจท่ีผูบังคับบัญชาเปนผูมีเสนสายเก่ียวของกับบุคลากรท่ีมี

อํานาจหรือบุคคลท่ีมีความสําคัญท้ังภายในและภายนอกองคการสามารถทําใหคนอ่ืนตองปฏิบัติตาม

เพราะตองการไดรับความพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากอํานาจพ่ึงพานี้  การสราง

อํานาจพ่ึงพาและวิธีใชคือ  อํานาจพ่ึงพาเกิดจากการท่ีผูใตบังคับบัญชามีวุฒิภาวะต่ํา  ซ่ึงจะเคลื่อนไ ป

ในระดับวุฒิภาวะปานกลางจะมองผูบังคับบัญชาท่ีใชอํานาจเก่ียวโยงเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชา

ยอมปฏิบัติตามเพราะผูใตบังคับบัญชาท่ีมีวุฒิภาวะนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือตองการ

ไดรับรางวัลจากอํานาจพ่ึงพานี้  (Hersey & Blanchard, 1982, p. 235) วิธีการสรางอํานาจพ่ึงพาคือ
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ใชในขณะท่ีผูใตบังคับบัญชาเริ่มเคลื่อนจากระดับวุฒิภาวะต่ําไปยังวุฒิภาวะปานกลางโดยผูบังคับบัญชา

ใชพฤติกรรมการออกคําสั่งซ่ึงยังเปนสิ่งจําเปนแตการเพ่ิมพฤติกรรมการใหความชวยเหลือก็เปนสิ่งสําคัญ 

“การสั่ง” และ “การพูดชักชวนจนเห็นดี” ท่ีเหมาะกับระดับวุฒิภาวะเหลานี้จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ถาผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพ่ึงพานี้จะทําใหผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตามโดยหลีกเลี่ยงการลงโทษ

หรือตองการไดรับสิ่งตอบแทนจากอํานาจนี้วิธีใชอํานาจประเภทนี้ผูบังคับบัญชาตองควบคุมกํากับงาน

ใหเปนไปตามกฎระเบียบมาตรฐานและใหผูใตบังคับบัญชารายงานผลความกาวหนาเปนระยะตามท่ี

ผูบังคับบัญชากําหนดไวตองสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติอยางเครงครัด  ไมวาผูใตบังคับบัญ ชา

จะเต็มใจ หรือไม  ในขณะเดียวกันผูบังคับบัญชา ตองชี้แจงเกลี้ยกลอมใหปฏิบัติงานตามท่ีไดกําหนด

อํานวยความสะดวกในการทํางานทุกอยางชวยเหลือและแนะนําอยางใกลชิด เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

ซักถามปญหาขอของใจอยางเต็มท่ี  ผูใตบังคับบัญชาสามารถสื่อความหมายกับผูบังคับบัญชากับ

ผูใตบังคับบัญชาโดยสะดวกและใหขวัญกําลังใจทุกครั้งท่ีงานสําเร็จ ในบางครั้งผูบังคับบัญชาอาจขอขอมูล

หรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาเพ่ือมากําหนดเปาหมายวิธีการใหทําตอไป ผลดีของการใชอํานาจ

ชนิดนี้คือ (1) ผูบริหารท่ีมีอํานาจนี้จะเปนผูท่ีมีความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืนในทางกวางไดรับความสําเร็จ

ในการไกลเกลี่ยเพ่ือชวยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีประสบปญหาในหนวยงาน  (2) ผูบริหารท่ีมี

ฐานอํานาจนี้สูงยอมสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชายอมตามไดเพ่ือหลีกเลี่ยงความลําบากใจ

อันอาจจะเกิดตามมาผลเสียของการใชอํานาจนี้คือ (1) เปนการใชอํานาจแบบครอบงําผูใตบังคับบัญชา

ตองพ่ึงพาผูบังคับบัญชาอยูเสมอ  การใชอํานาจประเภทนี้จะทําใหเกิดการยึดตัวบุคคลมากกวา

จุดมุงหมายขององคการทําใหบุคลากรขาดความริเริ่มถาองคการขาดผูนําประเภทนี้อยางเฉียบพลัน

อาจทําใหเกิดวิกฤตการณข้ึนในองคการได  (2) ถาผูบริหารใชอํานาจพ่ึงพาสูงจะทําใหศักยภา พ

แหงอํานาจของ ผูบริหารจะดอยลง  (3) อํานาจพ่ึงพา อาจขาดความเชื่อถือถาผูบริหารอางลอยๆ

ปราศจากความจรงิ 

 สรุปอํานาจพ่ึงพา หมายถึง  อํานาจท่ีผูบริหารเปนผูมีเสนสายเก่ียวของกับบุคลากรท่ีมี

อํานาจหรือบุคคลท่ีมีความสําคัญท้ังภายในและภายนอกองคการสามารถทําใหคนอ่ืนตองปฏิบัติตาม

เพราะตองการไดรับความพอใจหรือหลีกเลี่ยงความลําบากใจอันเกิดจากอํานาจพ่ึงพานี้ 

 2.3.6 อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

 22อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาไดกําหนดไวในกฎหมายทางการศึกษาดังนี้ 

22  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 22 พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม 22กําหนด 22

ไว ในมาตรา 15 จัดรูปแบบการศึกษา มาตรา  24-30 จัดกระบวนการศึกษา มาตรา 9 บริหารจัด

การศึกษา 4 ดาน มาตรา 40 เปนคณะกรรมการสถานศึกษา มาตรา 48-50 จัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 59 ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน มาตรา 65-66 พัฒนาบุคลากร นักเรียนดาน

เทคโนโลยี 22(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต2ิ2, 2553, หนา 5-19) 
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22  2)  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545 กําหนดไว 22ในมาตรา  6 ผอน

ผันการสงเด็กเขาเรียน มาตรา 12 จัดการศึกษาใหกับเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบ

เหมาะสมและดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด  22(พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ , 2545, 

หนา 2-3) 

22  3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดไว

ในมาตรา 39 กําหนดใหเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษาบริหารกิจการ

สถานศึกษาประสานระดมทรัพยากรเปนผูแทนสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปตอคณะกรรมการ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตรอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมา ย

ตามท่ีไดรับการกระจายอํานาจ มาตรา 44-45  รับมอบอํานาจ หรือปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ใหผูอํานวยการสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารงาน ท้ัง 4 ดาน 

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดําเนินการทางวินัยกับครู และบุคลากรทางการศึก ษา

โดยสัมพันธกับแนวทางท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 13- 15) 

22  4) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 กําหนดไวในมาตรา 27 ให

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามี

อํานาจและหนาท่ีดังนี้ ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล มาตรา 27(1) พิจารณาความดีความชอบ 

มาตรา 27 (2) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร มาตรา 27(3) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู มาตรา 

27(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู มาตรา 27(5) ปฏิบัติหนาท่ีตามอนุกรรมการคณะกรรมการการศึกษา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย มาตรา 27(6) สั่งใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการกรณีขาด คุณสมบัติ มาตรา 49 สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู 

บุคลากร มาตรา 53(4) สั่งครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก มาตรา 56 วรรคสองสั่งใหครูพนทดลอง

ทํางานตอไป มาตรา 56 วรรคสองสั่งครูท่ีออกไปแลวกลับเขามาตามมติอนุกรรมการคณะกรรมการ

การศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 64 สั่งใหครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) มาตรา 68 สั่ง

เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครู มาตรา 73 ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน มาตรา  75 แจงภาระงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงานระเบียบแบบ

แผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทหนาท่ีของขาราชการใน ฐานะเปนพลเมืองท่ีดี ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ การศึกษากําหนดมาตรา 78 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

มาตรา 79 สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงา น มาตรา 81 รักษาวินัยอยางเครงครัด มาตรา 82 

เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา มาตรา 95 ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยมาตรา  98 อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก 
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มาตรา 108 สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา เปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป สั่งใหครูออกจาก

ราชการในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไร ประสิทธิภาพ จําคุก  ม.110 (4) (

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2553, หนา 17-58) 

 2.3.7 อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาสวนทองถิ่น 

22 จากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม 22ทํา

ใหมีการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง มีการควบคุมการประกอบอาชีพ และ

กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ สําหรับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีจะตองถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ., ก.ท. และ  ก.

อบต.) ในฐานะองคกรในการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงานทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการ

กําหนดมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลหรือพนักงานสวน

ทองถ่ิน ไดปรับปรุงมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึ นเพ่ือเปนการสรางมาตรฐานวิชาชีพและดํารงความเปนเอกภาพระหวางกลุมผู

ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ให

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูใน

สวนท่ีเก่ียวของมาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูสวนทองถ่ินโดยอนุโลม (กรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2550, หนา 1) มีการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและวิทยฐานะ

ของพนักงานครูเทศบาลออกเปน สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการ

สอนมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ การทําหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน และสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ ท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู โดยเนนความสํา คัญท้ังความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามและ

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสวนสายงาน บริหารสถานศึกษามีลักษณะงานท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และ บริหารกิจการของสถานศึกษาในดานวิชาการ 

กิจการนักเรียน บุคลากร อาคารสถานท่ี ธุรการ  การเงินและพัสดุ ความสัมพันธชุมชน และงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ มีอํานาจหนาท่ีบังคับบัญชาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหาร

กิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเก่ียวกับการ
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บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุค คล การบริหารงานท่ัวไป ความสัมพันธกับ

ชุมชน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีดังนี้ 

22  1) บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอํานาจหนาท่ีบริหารกิจการ

ของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

22  2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา 

22  3) จัดทําและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 

22  4) สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายท้ังในระบบ นอกระบบ

และตามอัธยาศัย 

22  5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

22  6) บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน 

22  7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจาราชการ 

การอุทธรณและรองทุกข 

22  8) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึ กษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

22  9) สงเสริมสนับสนุน พนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการ พัฒนา

อยางตอเนื่อง 

22  10) ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

และใหบริการดานวิชาการแกชุมชน 

22  11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

22  12) จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

22  13) เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป 

22  14) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย บริหารงานขององคกร ปกครอง

สวนทองถ่ิน  (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2550, หนา 7-13) เห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของ

ผูบริหารสถานศึกษานั้นเปนไปตามกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน (ก.ถ.) หมายกําหนด 

 ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความตระหนักและเขาใจเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีและอํานาจ

เพ่ือชวยใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายอํานาจแตละรูปแบบท่ีผูบริหารใชนั้นผูใตบังคับบัญชา

จะตอบสนองตออํานาจแตละแบบในลักษณะท่ีแตกตางกันผูบริหาร จึงจําเปนตองทราบวาตนมีอํานาจ

และใชอํานาจท่ีสอดคลองกับภารกิจและสมาชิกในองคกรนั้นๆ (มณเฑียร รัตนไสววงค, 2546, หนา 136) 
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โดยเฉพาะอํานาจตามกฎหมาย อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจการใหรางวัล อํานาจอางอิง อํานาจ

การบังคับ ซ่ึงเห็นไดจากผล วิจัยท่ีมีการศึกษาและจัดอันดับการใชอํานาจในการ ปฏิบัติงานของผูนํา

ทางการศึกษาพบวาอํานาจตามกฎหมายและอํานาจความเชี่ยวชาญเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก  สําหรับ

ผูนําทางการศึกษาสวนอํานาจการบังคับมีความจําเปนนอยท่ีสุด (วรรณา บุญบันดาล, 2547, บทคัดยอ) 

สวน ชนิดา อินตะปญญา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อําเภอเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารไดใชฐานอํานาจตามกฎหมายในการบริหารสถานศึกษา

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ฐานอํานาจในการใหรางวัลและฐานอํานาจในความเปนผูเชี่ยวชาญ สวนฐานอํานาจ

เชิงอางอิงฐานอํานาจในการมีขอมูลสารสนเทศ  และฐานอํานาจในการลงโทษตามลําดับ เทากัน 

4ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตตก  พิศิฏฐศักดิ์ ( 2551, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการใชอํานาจ ของ

ผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา การใช

อํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก  5 ดานคือ อํานาจ

ตามกฎหมายอํานาจการใหรางวัลอํานาจบังคับอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจอางอิง สวนผลการวิจัย

ของ อุทัย  โนภาศ  (2547, บทคัดยอ ) พบวา ผูบริหารสถานศึกษาอํานาจท้ัง  5 ดาน เรียงลําดับจาก

มากท่ีสุดไปตามลําดับ ไดแก ผูบริหารใชอํานาจความเชี่ยวชาญอํานาจการอางอิงอํานาจตามกฎหมาย

อํานาจการใหรางวัลอํานาจการบังคับและสอดคลองกับผลการวิจัยของ 4 พรสุดา  พรหมกูล  (2554,  

บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 การใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

มีการใชอํานาจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานอํานาจตามกฎหมาย 

ดานอํานาจจากการอางถึง ดานอํานาจจากการใหรางวัล ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของ

ขอมูล 

 ผูบริหารบางรายใชอํานาจตามความพึงพอใจของตนและบางคนยังสรางอิทธิพลใหกับตนเอง

โดยคํานึงถึงเฉพาะประโยชนของบุคคลในกลุมของตน  ไมยึดหลักผลประโยชนขององคการ  และ

หลักคุณธรรม  เชน  การ พิจารณาความดีความชอบประจําป  เปน ตน  จึงกอใหเกิดความขัดแยง

ในหนวยงาน ซ่ึงเปนสาเหตุใหขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและอาจเปนสาเหตุท่ีทําให

ครูไมอยากปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูซ่ึงเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธตอ

การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเปนไปตามเกณฑหรือการมีผลงานท่ีโดดเดนกวาในการทํางานหรือ

สถานการณนั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 77)  

 จากผลวิจัยท่ีมีการศึกษามาแลวนั้นทําใหทราบขอมูลท่ีวาผูบริหารสวนมากจะใชอํานาจ

ตามกฎหมาย อํานาจการเปนผูเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง และอํานาจการให รางวัลมาใชในการบริหาร  
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ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาการใชอํานาจตามกฎหมาย อํานาจการเป นผูเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิง และอํานาจ

การให รางวัล ซ่ึงผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาในครั้งนี้ เห็นวาตรงกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของ ของ

แบลนชารด และจอนหสัน ( Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ประกอบดวย  การใชอํานาจ

จํานวน 7 ดาน คือ 

  1) อํานาจจากการใหรางวัล คือ การจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษายอมรับอํานาจเนื่องจากตองการไดรับ

รางวลัผลตอบแทน  หรือความดีความชอบจากผูท่ีมีอํานาจนั้น  เชน การเพ่ิมเงินเดือน  การเลื่อนข้ัน  

เลื่อนตําแหนง  การยกยอง  การใหผลยอนกลับ  การมอบหมายงานใหทํา  การมอบความรับผิ ดชอบ 

การยอมรับ หรือการใหเกียรติ 

  2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ  คือ  การจัดการและกาบริหารงานของผูบริหา ร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา  โดยครูในสถานศึกษายอมรับปฏิบัติตาม

เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตองถูกลงโทษโดยผูมีอํานาจ  เชน การวากลาวตักเตือนภาคทัณฑการตัด เงินเดือน

การลดข้ันเงินเดือนการปลดออกการไลออกหรือการสั่งยาย 

  3) อํานาจตามกฎหมาย  คือ การจัดการและการบริหารงาน ของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา  โดยครูในสถานศึกษายอมรับและปฏิบัติตามเนื่องจาก

ยอมรับวาผูใชอํานาจมีความชอบธรรมในการใชคําสั่งและจะตองยอมปฏิบัติตามไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

  4) อํานาจจากการอางถึง คือ การจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตามท่ีตน

ใหความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมในคุณงามความดี  และความมีบารมี  เปนท่ียกยองไดรับการยอมรับ

จากสังคมท่ัวไปดวยการอางถึงบุคคลนั้นเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเกิดความเชื่อถือหรือยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทํา 

  5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ  คือ การจัดการและการบริหารงา นของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตาม 

ท่ีตนใหความเชื่อถือวาผูนั้นทรงความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการสาขาเฉพาะ

นั้นๆ 

  6) อํานาจจากการเชื่อมโยง คือ การจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา  โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับวาเปนอํานาจท่ีสําคัญ

สําหรับผูบริหาร  เชน  ความเก่ียวดองเปนญาติกัน  เปนเพ่ือนสนิทกันกับผูบริหารสถานศึกษาห รือ

เปนผูใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษา 

  7) อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล คือ การจัดการและการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา  โดยผูบริหารสถานศึกษา
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มีความสามารถในดานการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆท่ีเปนประโยชนตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา

สามารถโนมนาวครูในสถานศึกษาใหมีความพรอมในระดับท่ีสูงข้ึนในการทํางานรวมกัน 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  

 ชนิดา อินตะปญญา  (2547, บทคัดยอ ) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อําเภอเมืองเชียงใหม มีคาเฉลี่ยโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ ผูบริหาร

ไดใชฐานอํานาจตามกฎหมายในการบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ ฐานอํานาจในการใหรางวัล

และฐานอํานาจในความเปนผูเชี่ยวชาญซ่ึงเทากันฐานอํานาจเชิงอางอิง  ฐานอํานาจในการมีขอมูล

สารสนเทศ และฐานอํานาจในการลงโทษตามลําดับ สําหรับครูผูสอนเห็นวา  ผูบริหารไดใชฐานอํานาจ

ตามกฎหมายมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ฐานอํานาจในความเปนผูเชี่ยวชาญ  ฐานอํานาจในการใหรางวัล

ฐานอํานาจในการมีขอมูลสารสนเทศ  และฐานอํานาจเชิงอางอิงเทากันกับฐานอํานาจในการลงโทษ

ตามลําดับ 

 อุทัย โนภาศ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

เพ่ือเสริมประสิทธิผลของการทํางานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3 

ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจท้ัง  5 ดานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  3 โดยรวมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุดเปนสวนใหญ  แตเม่ือพิจาร ณา

ในรายละเอียดพบวา ผูบริหารใชอํานาจท้ัง 5 ดานเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปตามลําดับ ไดแก ผูบริหาร

ใชอํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจการอางอิง อํานาจตามกฎหมาย อํานาจการใหรางวัล อํานาจการบังคับ

สวนการศึกษาประสิทธิผลของการทํางานพบวา  ดานการปรับตัวและดานการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการอยูในระดับมากถึงปานกลาง  สวนประสิทธิผลดานการบูรณาการและการมีจิตมุงตอองคการ

อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

4 ปาริฉัตตก พิศิฏฐศักดิ์ (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 พบวา การใชอํานาจของผูบริหาร

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 5 ดานคือ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจการใหรางวัล

อํานาจบังคับ  อํานาจความเชี่ยวชาญ  และอํานาจอางอิง  อยูในระดับปานกลาง  2 ดาน ไดแก อํานาจ

ขาวสาร และอํานาจพ่ึงพา 
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4 พรสุดา พรหมกูล (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 2 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการใชอํานาจโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ไดแก ดานอํานาจตามกฎหมาย ดานอํานาจจากการอางถึง ดานอํานาจจากการใหรางวัล  

ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง ดานอํานาจจาก

ความเปนผูเชี่ยวชาญ และดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ  2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถแกปญหาภายในสถานศึกษา ดานความสามารถ

ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

สถานศึกษา  3. ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธทางบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 สาธิต แกวรากมุข (2546, บทคัดยอ) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาอําเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  พบวา  

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน  ความสัมพันธกับ

เพ่ือนรวมงาน  ความศรัทธาตอผูนํา  หรือผูบังคับบัญชา  และความคาดหวังในความกาวหนา

ในการทํางาน 

 ณรงค สุขถนอม (2548,  บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ ของ

ผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันทางบวกกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 

 จุฬัมพา ผันประเสริฐ (2549, หนา 62) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร

กับความทุมเทในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา การใชอํานาจของผูบริหาร

โดยรวมและรายดานกับความทุมเทในการปฏิบัติงานของครูผูสอนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ การใชอํานาจอยูในระดับสูงมาก  ไดแก ดานอํานาจตามกฎหมาย ดานอํานาจบารมี และ

ดานอํานาจขาวสารขอมูล 

 ธิดา  สุขประภาภรณ  (2549, บทคัดยอ ) ไดศึก ษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ไดแก  สภาพการทํางาน  ซ่ึงหากสภาพแวดลอมในการทํางาน ดี

ก็จะสงผลใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน  ทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จ  และปจจัยดานสภาพท่ีมี

ผลกระทบตอประสิทธิภาพของบุคลากรในระดับนอยในเชิงบวกคือ  หนวยงานของทานมีหองสําหรับ

ออกกําลังกายและมียานพาหนะเพียงพอ 

 นงนารถ โซะมณี (2551,  บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจข อง

ผูอํานวยการโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส พบวา การใชฐานอํานาจ

ของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยางมีนัยสําคัญ พบวา

การใชฐานอํานาจอยูในระดับสูงเรียงจากมากไปนอย  ไดแก อํานาจการใหรางวัล อํานาจ อางอิง และ

อํานาจความเชี่ยวชาญ 

 เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2551 , หนา 1) กลาวถึงประสิทธิภาพการสอนของครูวา ครูผูสอน

ตองเขาใจ ธรรมชาติการรับรูและเรียนรู : ประสิทธิภาพและการทํางานของสมองของผูเรี ยน 

โดยมีหลักการจัดแผนการเรียนการสอนท่ีไดผล ควรพิจารณาแผนการสอนระยะสั้น หรือแผนการสอน

ในแตละคาบเรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนระยะยาว ซ่ึงกําหนดไวตามหลักสูตร และแบงชวงของ

การสอนออกเปน  3 ชวง คือ 1) การใหรูปแบบการสอน  (modeling) พิจารณาการนําเสนอรูปแบบ

ของแนวคิด หรือเนื้อหาใหผูเรียนสนใจในรูปแบบตางๆ เชน การใชรูปภาพ การใชสื่อทัศนูปกรณตางๆ 

การเลาเรื่องการใชกรณีศึกษา การใชคําถาม ฯลฯ 2) การใชรูปแบบการสอน จะเนนการนําเสนอ

ท่ีสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดแนวคิด หรือการคนควาท่ีตอเนื่อง โดยการนําหรือเสนอแนะวิธีการจาก

ผูสอนเปนตัวอยาง การใหฝกปฏิบัต ิ(practicing) ในชวงนี้ใหผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติในกลุมยอยกับเพ่ือน

หรือตามลําพัง ภายใตการดูแลเอาใจใสและการแนะนําของผูสอน  3) การปฏิบัติ กิจกรรมอยางอิสระ  

(conducting independent activities) ในชวงนี้ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  

อยางอิสระตามแนวคิดของตนเอง หรือของกลุมโดยใหประยุกตความรูและแนวคิดท่ีไดเรียนรู

มาใชดวยความคิดสรางสรรคของตนเอง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( 2552, บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 

ซ่ึงมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 300 คน โดยใชแบบสอบถาม พบวา ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร กับ

ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี ผลการศึกษา

พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี
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มีความสัมพันธกับการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ

ท่ีระดับ .05 

 4พรสุดา พรหมกูล (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

พบวา 4ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 อดัมส (Adams, 1975, p. 3428-A) ไดศึกษาเรื่องโครงสรางของการควบคุมองคการ และ

ฐานพลังอํานาจของแผนกวิชาของมหาวิทยาลัยและความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานและผลงาน

ทางวิชาชีพของอาจารย  พบวา การควบคุมในระดับสูงของแผนกและระหวางบุคคลท่ีมาจากคณบดี  

(deans) คณะกรรมการบรหิาร  (chairman) และอาจารย  (faculty) ซ่ึงโครงสรางของการควบคุม

แตกตางกันไปตามชนิดของงาน ถาเปนการควบคุมเก่ียวกับการสอนและการวิจัยหรือการวางวัตถุประสงค

หรือโครงงานแผนกวิชาจะมีโครงสรางของการควบคุมแบบประชาธิปไตย ถาเปนการควบคุมมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการบริหารชุมชนดานการเงิน  การประเมินผล  หรือเลื่อนข้ัน  การควบคุมจะมีโครงสราง

แบบคณาธิปไตย (polyarchically) ท้ังคณบดีและคณะกรรมการบริหารควบคุ มบุคคลอ่ืน โดยใชฐาน

พลังอํานาจความเชี่ยวชาญ  และพลังอํานาจตามกฎหมายมาก ท่ีสุด  ใชอํานาจอางอิงปานก ลาง 

สวนพลังอํานาจการใหรางวัลและพลังอํานาจการควบคุมใชนอยท่ีสุด ความพอใจในงานท่ีทํามีความสัมพันธ

กับการควบคุม และฐานพลังอํานาจ โดยพลังอํานาจความเชี่ยวชาญและพลังอํานาจอางอิงมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความพอใจ และพลังอํานาจใหรางวัลกับพลังอํานาจมีความสัมพันธกับความพอใจ 

 เนทเมเยอร (Natemeyer, 1975, p. 3436-A) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสืบสารเชิงประจักษถึง

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับฐานพลังอํานาจของผูนํากับการกระทําและความพอใจของ

ผูใตบังคับบัญชา  พบวา  ผูนําท่ีใชวิธีการใหเงินหรือสิ่งตอบแทนในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา

จะมีความสัมพันธในทางลบกับความพอใจและผูบังคับบัญชา สวนผูนําท่ีมีความเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา

ในการควบคุมผูใตบังคับบัญชาจะมีความสัมพันธในทางบวกกับความพอใจของผูใตบังคับบัญชา

ผูนําท่ีใชพลังอํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญและพลังอํานาจอางอิงมีความสัมพันธในทางบวกกับความพอใจ

ของผูใตบังคับบัญชา  สวนพลังอํานาจใหรางวัล  พลังอํานาจการบังคับ  และพลังอํานาจตามกฎหมาย

ของผูนํามีความสัมพันธในทางลบกับความพอใจของผูใตบังคับบัญชา 

 ริงโรส (Ringrose, 1977, p. 59-A) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูของครู

กับฐานอํานาจครูใหญ ระบบการบริหารในโรงเรียนและบุคลิกลักษณะของครใูหญ พบวา เม่ือวิเคราะห

ขอมูลโดยใชฐานนิยม (mode) แลวฐานพลังอํานาจครูใหญท่ีครูยอมรับคือพลังอํานาจความเชี่ยวชาญ
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และพลังอํานาจตาม กฎหมาย และถาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (mean) ฐานพลังอํานาจท่ีครูใหญ ใช

มากท่ีสุดคือ  ฐานพลังอํานาจความเชี่ยวชาญ  และพลังอํานาจการบังคับตามลําดับ  รองลงมา คือ 

พลังอํานาจตามกฎหมาย พลังอํานาจอางอิง และพลังอํานาจการใหรางวัล 

 ชาพลิน (Sharplin, 1978, p. 7436-A) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูเก่ียวกับประสิทธิภาพของ

ฐานพลังอํานาจ พบวา ฐานพลังอํานาจท่ีทําใหพนักงานเชื่อฟง/หรือปฏิบัติตามมากท่ีสุด คือ พลังอํานาจ

ความเชี่ยวชาญ  รองลงมาคือ พลังอํานาจตามกฎหมาย  พลังอํานาจตามกฎหมาย  พลังอํานาจอางอิง

พลังอํานาจใหรางวัล และพลังอํานาจการบังคับตามลําดับ ครูกับฐานอํานาจครูใหญ  ระบบการบริหาร

ในโรงเรียน  และบคุลิกลักษณะของครูใหญ  พบวา  เม่ือวิเคราะหขอมูลโดยใชฐานนิยม  (mode) 

แลวฐานพลังอํานาจครูใหญท่ีครูยอมรับคือ  พลังอํานาจความเชี่ยวชาญ  และพลังอํานาจตามกฎหมาย

และถาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (mean) ฐานพลังอํานาจท่ีครูใหญใชมากท่ีสุด  คือ ฐานพลังอํานาจ

ความเชี่ยวชาญ  และพลังอํานาจการบังคับตามลําดับ  รองลงมาคือ  พลังอํานาจตามกฎ หมาย 

พลังอํานาจอางอิงและพลังอํานาจการใหรางวัล 

 วิราวัน (Wirawan, 1992, pp. 3797-3798) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธของการใชอํานาจกับ

การแกปญหาความขัดแยงการบริหารงานในโรงเรียนของอินโดนีเซีย โดยไดทําการศึกษาท้ังในโรงเรยีน

ของรัฐบาลและเอกชนในอินโดนีเซีย จํานวน 200 คน ผลวิจัยพบวา  การใชอํานาจของผูอํานวยการ

โรงเรียนจํานวนมาก ใชอํานาจการรักษาวินัย อํานาจจากขอมูลขาวสาร อํานาจความเชี่ย วชาญ 

อํานาจความนับถือ และอํานาจการใหรางวัล ตามลําดับ 

 ซูเทอรแลนด (Sutherland, 1995, p. 72) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูของครูในเรื่องการใช

อํานาจของผูบริหารโรงเรียน พบวา ครูสวนใหญมีความเห็นวาผูบริหารมีการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ

มากท่ีสุด รองลงมาอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจอางอิง และเห็นวาอํานาจท่ีผูบริหารใช มีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจของครูในระดับสูง อํานาจการบังคับไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของครู 

 คเชนสก้ี (Kshensky, 2001, p. 185-A) เชื่อวาการใชอํานาจในทางท่ีดีจะชวยทําใหผูอํานวยการ

โรงเรียนเปนผูนําท่ีเหมาะสมกับทุกสถานการณ นอกจากนีก้ารใชอํานาจท่ีดียิ่งจะชวยสรางประสิทธิภาพ

ใหแกโรงเรียนอีกดวย เขาจึงทําการวิจัยโดยเลือกศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของนิวยอรค  

จํานวน  34 โรงเรียนกลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูใหญ  34 คน ผูชวยครูใหญ  113 คน และครู  375 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลของกลุมตัวอยางแบบประเมินพฤติกรรม

ของผูอํานวยการโรงเรียนในเรื่องการใชพฤติกรรมบังคับ  การใชอํานาจหนาท่ี  และการใชอิทธิพลอ่ืนๆ

แบบสํารวจความตองการพ้ืนฐานของโรงเรียนในเรื่องวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียนภาวะผูนํา

บรรยากาศในโรงเรียนการสื่อสารระหวางครูการสื่อสารกับผูอํานวยการโรงเรียนและการปฏิบัติงาน

ของครูผลการวิจัย  พบวา การใชอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
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กับประสิทธิผลของโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนใชท้ังอํานาจหนาท่ีและอิทธิพลในการบริหารโรงเรียน

ครูใหญท่ีเปนผูนําอยางชาญฉลาดและเหมาะสมกับสถานการณเสมอ 

 ดังนั้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเฉพาะดานการบริหารตองเลือกใชอํานาจการบริหารใหเหมาะสม

เพราะบุคคลสามารถรับรูถึงการใชอํานาจของผูบริหารได และการใชอํานาจจะสัมพันธกับแรงจูงใจ  

ความพึงพอใจและความทุมเทในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงา น 

เพราะในการทํางานทุกคนยอมมีแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะหนาท่ี

ความรับผิดชอบของแตละงาน  แตละบุคคล  แตสิ่งสําคัญของการทํางานคือการบรรลุวัตถุประสงค

ความเรียบรอย ความสมบูรณ และความถูกตองของงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ในการพัฒนางานใหกาวหนาทันสมัย ซ่ึงจะเปนสิ่งกําหนดหรือบงบอกถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพ

ในการทํางานของแตละบุคคลท่ีสําคัญคือ  การใชอํานาจของผูบริหารควรจะเลือกใชอํานาจ แบบใด

เพ่ือจะใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 เพ่ือประโยชนตอการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป ผูวิจัยจึงศึกษา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2554, หนา 68-83)

สามารถวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูไดจากรายละเอียดดังตอไปนี้  

  1) การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน หมายถึง ครูมีความรูความเขาใจในเปาหมาย

คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถแสดงการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและ

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดวางแผนการจัดการเรียนรู

โดยกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค  จัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเรียนครอบคลุม

ท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและ

จัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู

โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนท่ีแตกตางกันและจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหา

หรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพมีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
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  3) การออกแบบและจัดการเรียนรู หมายถึง ครูออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  โดยเลือกใชวิธีสอน

เทคนิคการสอนสื่อ /แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีกําหนดไวจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียน 

  4) การใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ 

หมายถึง ครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และบริบท

ของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบันเพ่ือวางแผนจัดทําจัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรูและนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูนําบริบทและ

ภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

  5) การวัดและประเมินผล หมายถึง  ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน

ท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน ผลสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัด  

การเรียนรูเปนสวนใหญวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน และตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณา

คะแนนพัฒนาการ  

  6) การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน หมายถึง ครูศึกษาผูเรียน

เปนรายบุคคล มีการชวยเหลือ ผูเรียนรายบุคคล โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ แกไขปญหาของ

ผูเรียนประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพ

ชีวิตดวยความเทาเทียมกัน รายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 

  7) การ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู หมายถึง  ครู มีการศึกษาคนควา  

แสวงหาความรู และมีความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง

ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียน 

มีการเผยแพรผลงานวิจัย 

  8) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง  มีการยึดม่ันและปฏิบัติ ตน

ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูการปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคม การพัฒนาตนเองให มี

ความกาวหนาในวิชาชีพ  การมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  การใหความรวมมือ

ในกิจกรรมของสถานศึกษา  การมีความรักสามัคคีในหมูคณะ  การรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของ

สถานศึกษา 

  9) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย หมายถึง  ครูปฏิบัติงานสอน

ตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายครบตามเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100 มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการ จัด 

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
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 สวนการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดและทฤษฎขีอง แบลนชารด

และจอหนสัน  (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ไดจําแนกการใชอํานาจของผูบริหาร

ออกเปน 7 ดาน ไดแก 

  1) อํานาจจากการใหรางวัล  หมายถึง  การจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับอํานาจ เนื่องจาก

ตองการไดรับรางวัล ผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผูท่ีมีอํานาจนั้นในการเพ่ิม เงินเดือน 

การเลื่อนข้ัน  เลื่อนตําแหนง การมอบหมายงานใหทํา การมอบความรับผิดชอบ การยอมรับหรือ

การยกยองใหเกียรติ 

  2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ  หมายถึง การจัดการและการบริหารงานข องผูบริหาร

สถาน ศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับปฏิบัติต าม 

เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตองถูกลงโทษ โดยผูมีอํานาจ เชน การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ  การตัดเงินเดือน 

การลดข้ันเงินเดือน การปลดออก การไลออก หรือการสั่งยาย 

  3) อํานาจตามกฎหมาย หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา ยอมรับและปฏิบัติตาม เนื่องจาก

ยอมรับวา ผูใชอํานาจมีความชอบธรรม ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือกฎระเบียบท่ีวางไวรวมกัน 

การใชอํานาจตามสิทธิ และหนาท่ีภายในขอบเขตท่ีมี มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหครู

ปฏิบัติตาม โดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

  4) อํานาจจากการอางถึ ง หมายถึง  การจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตาม

ใหความเลื่อมใสศรัทธา อยากจะทําตามหรือเลียนแบบ ชื่นชมในคุณงามความดี และความมีบารมี

เปนท่ียกยองไดรับการยอมรับจากสังคมท่ัวไปดวยการอางถึงบุคคลนั้น เพ่ือใหบุคคลอ่ืนเกิดความเชื่อถือ 

หรือยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทํา 

  5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ หมายถึง การจัดการและการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครใูนสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตาม 

ท่ีตนใหความเชื่อถือวาผูนั้นมีความรู มีความสามารถ มีประสบการณในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดถูกตอง มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการ 

สาขาเฉพาะนั้นๆ 

  6) อํานาจจากการเชื่อมโยง  หมายถึง  การจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับ วาเปน

อํานาจท่ีสําคัญสําหรับผูบริหาร เชน มีความเก่ียวดองเปนญาติกัน เปนเพ่ือสนิท หรือผูใกลชิด กับ
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ผูบริหาร สถานศึกษา เปนผูมีชื่อเสียง และเปน ผูกวางขวาง มีความเก่ียวของกับผูท่ีมีอํานาจ

ท่ีเปนบุคคลสําคัญ และเปนผูบริหารระดับสูง 

  7) อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล หมายถึง การจัดการและบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษา  

มีความรอบรูขาวสารหรือขอมูลท่ีเปนประโยชน ใหขอมูลท่ีมีคุณคาแกผูใตบังคับบัญชา อันเปนผลทําให

ผูใตบังคับบัญชา ยอมปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีความรูทันตอเหตุการณสามารถควบคุมขางสารนั้นๆ

และตัดสินใจไดอยางถูกตองรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการบริหาร และพัฒนาสถานศึกษา

สามารถโนมนาวครูในสถานศึกษาใหปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดการวิจัยดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 3.3 การสรางเครื่องมือ 

 3.4 การตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ 

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 3.1.1 ประชากร ไดแก พนักงานครู สังกัด โรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปการศึกษา 

2556 จํานวน 5 โรงเรียน จํานวนครู 190 คน  

 3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 

2556 ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-608) แลวสุมอยางงายดวยการจับฉลากไดจํานวนพนักงานครูตามสัดสวนประชากร

ในแตละโรงเรียน เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ชื่อโรงเรียน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตตสุนทร) 43 29 

2. โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร  

   (นอย อาจารยางกูร) 

44 30 

3. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง 53 35 

4. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ 29 19 

5. โรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว 21 14 

รวมท้ังหมด 190 127 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้ ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยยึดหลักตามแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร ลักษณะแบบ เลือกตอบ  

(check list) เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 7 ดาน คือ ไดแกดานอํานาจจากการใหรางวัล ดานอํานาจจากการบังคับ

ขูเข็ญ ดานอํานาจตามกฎหมาย  ดานอํานาจจากการอางถึง ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวช าญ 

ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง และดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูลตามแนวคิดของ

แบลนชารด และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) แบงออกเปน 5 ระดับ (rating 

Scales) ดังนี้ 

  5 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยใชแนวทางการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

จากเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

(2554, หนา 68-83) ตามตัวชี้วัด จํานวน 9 ประการ ประกอบดวย  (1) การกําหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียน (2) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  (3) การออกแบบและจัดการเรียนรู  (4) การใชสื่อและ

เทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ  (5) การวัดและประเมิน ผล 

(6) การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน  (7) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการ จัด 

การเรียนรู (8) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  (9) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ

มอบหมายโดยมีคาน้ําหนักดังนี้ 

 ระดับ 5  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราอยูในระดับมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราอยูในระดับปานกลาง 
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 ระดับ 2  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราอยูในระดับนอย 

 ระดับ 1  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยข้ึนเอง โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

 3.3.1 ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจ

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดกรอบเนื้อหาตามการสังเคราะหแนวคิดและงานวิจัย ของ แบลนชารด 

และจอหนสัน (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) สรุปไดวาการใชอํานาจของผูบริหารมี 7 ดาน 

ประกอบดวย (1) ดานอํานาจจากการใหรางวัล  (2) ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ (3) ดานอํานาจ

ตามกฎหมาย (4) ดานอํานาจจากการอางถึง (5) ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ  (6) ดานอํานาจ

จากการเชื่อมโยง (7) ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล สวนประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครู ใชแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐา น

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการจากเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2554, หนา 68-83)   

  3.3. 2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของ 

ลิเคิรท 

  3.3.3 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับรางใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการใช

อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

  3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยา นิพนธ 

เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข 

 

3.4 การตรวจหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

 3.4.1 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง ของ

เนื้อหา (content validity) และหาความถูกตองของภาษาโดยใช เทคนิค IOC ซ่ึงใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 

5 ทาน เปนผูพิจารณาแบบสอบถามวาขอคําถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการวัดเนื้อหาหรือ

วัตถุประสงคมากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
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  ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

  ใหคะแนน   0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

  ใหคะแนน  -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

  แลวนําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามแตละขอกับจุดประสงคหรือเนื้อหา (หรือ IOC) จากสูตร 
 

        IOC = 
N

R∑   

   เม่ือ  R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

            N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   เกณฑการตัดสินคา  IOC ถามีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามนั้นวัดได

ตรงตามจุดประสงคหรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงวาขอคําถามนั้นใชได  

 3. 4.2 ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

   1) นางตรีรัตน รัตนวิโรจน  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางวัว

คณารักษ (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 

   2) นายพนมไพร คําขจร  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว (ผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา) 

   3) นายอิทธิกร แกวแสนสุข  คร ูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ดานภาษาไทย

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง (ผูเชี่ยวชาญดานภาษา) 

   4) ดร.ลินดา นาคโปย  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร 

(ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย) 

   5) ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

(ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย) 

 3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะไปปรึกษาท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

เพ่ือพิจารณาปรับปรุง แกไข ใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป  

 3.4.4 หลังจากแกไขปรับปรุงแบบสอบถามอยางละเอียดแลว เพ่ือใหแบบสอบถามชุด นี้

มีความเชื่อม่ัน ( reliability) สําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับครูจํานวน 30 คน  

ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง จากโรงเรียนดังนี้ 

    1) โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อ าจารยางกูร) เทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา จํานวน 14 คน 

    2) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง เทศบาลตําบลบางคลา จํานวน 16 คน 
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 3.4.5 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (α-Coefficient) (Cronbach, 1974, p. 202; อางถึงใน พนมไพร คําขจร, 2551, 

หนา 72) 

 3.4.6 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูล

ตอไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  

 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ตอไปนี้ 

 3.5.1 บันทึกเสนอใหบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 3.5.2 นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการ สถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5.3 การสงแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยดําเนินการสงดวยตนเอง 

 3.5.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถาม

ไปแลว 2 สัปดาห 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

 3.6.1 ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 

 3.6.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 3.6.3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ใหคะแนน

ตามแนวทางการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา แบบ ลิเคิรท ( Likert, 1961, 

pp. 90-95) เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, p. 247) ดังนี้ 

  การใชอํานาจของผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด ให  5 คะแนน 

  การใชอํานาจของผูบริหาร อยูในระดับมาก  ให  4 คะแนน 

  การใชอํานาจของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง ให  3 คะแนน 

  การใชอํานาจของผูบริหาร อยูในระดับนอย  ให 2 คะแนน 

  การใชอํานาจของผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด ให  1 คะแนน 
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 การแปลความหมายของคะแนนผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนเปน

ตัวชี้วัดโดยอาศัยแนวคิดของ  บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535, หนา 23-24) แลวแปล

ความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

 การใชอํานาจของผูบริหาร   

 คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารอยูในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารอยูในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง การใชอํานาจของผูบริหารอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.6.4 การวิเคราะห ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาต รฐาน (S.D.) 

ซ่ึงแปลความหมายคาเฉลี่ยท่ีไดตามเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ดังนี้ 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  อยูในระดับมากท่ีสุด  ให 5 คะแนน 

  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  อยูในระดับมาก  ให 4 คะแนน 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง  ให 3 คะแนน 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  อยูในระดบันอย   ให 2 คะแนน 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน อยูในระดับนอยท่ีสุด  ให 1 คะแนน 

 การแปลความหมายของคะแนนผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน

เปนตัวชี้วัดโดยอาศัยแนวคิดของ  บุญชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว  (2535, หนา  23-24) 

แลวแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” 

 คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอยูในระดับ 

“มาก” 

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอยูในระดับ 

“ปานกลาง” 

 คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอยูในระดับ 

“นอย” 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอยูในระดับ 

“นอยท่ีสุด” 
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 3.6.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การใชอํานาจของผูบริหาร กับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑการวิเคราะห 

(r) ตามแนวคิดของ รันยอน และฮาเมอร (Runyon & Haber, 1996, p. 238) ดังนี้ 

 คา r = 1    หมายความวา  การใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษา กับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานครูมีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด 

 คา r = 0.71-0.99  หมายความวา  การใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษา กับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานครู มีความสัมพันธระดับมาก  

 คา r = 0.31-0.70  หมายความวา  การใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษา กับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานครู มีความสัมพันธระดับปานกลาง  

 คา  r = 0.01-0.30  หมายความวา การใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษา กับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานครู มีความสัมพันธระดับนอย  

 คา r = 0     หมายความวา  การใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษา 

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครู มีความสัมพันธกัน  

 หากคา r มีคาเปนบวก   หมายความวา  การใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษา 

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครู มีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 

 หากคา r มีคาเปนลบ   หมายความวา  การใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษา 

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานครู มีความสัมพันธในทางตรงกันขามหรือผกผันกัน 

 3.6.6 วิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

ของพนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression analysis) เพ่ือดูวาตัวแปรพยากรณตัวใดท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ครู

มีนัยสําคัญ  

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  

 การหาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษา ท่ีสงตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา สถิติท่ีใชไดแก 

 3. 7.1 สถิติพ้ืนฐาน 

   1) คาเฉลี่ย (mean) 

   2) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3. 7.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

   1) การ วิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson, s product moment correlation 

coefficient)   

   2) สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราผูวิจัยไดเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปนตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห เก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล  

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ ของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ

ทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

  X   แทน  คะแนนเฉลี่ย  

 S.D.  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 n แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง  

 t  แทน  คาสถิติการแจกแจงแบบที  (t-distribution) 

 S.E.b แทน  ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 

  R  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  

  R2 แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ  

  b  แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 β  แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน   
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  p แทน  คาความนาจะเปน ( probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ  

     สมมติฐาน  

 S.E.est แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 

  a แทน  คาคงท่ี  

 F   แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 

 p ≤ .05 แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 X1  แทน  ดานอํานาจการใหรางวัล   

 X2  แทน  ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ       

 X3  แทน  ดานอํานาจตามกฎหมาย   

 X4 แทน  ดานอํานาจจากการอางถึง   

 X5  แทน  ดานอํานาจความเปนผูเชี่ยวชาญ   

 X6  แทน  ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง       

 X7  แทน  ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล   

 X แทน  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา   

 Y1  แทน  การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน   

 Y2  แทน  การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล    

 Y3  แทน  การออกแบบและจัดการเรียนรู   

 Y4  แทน  การใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ิน 

     มาบูรณาการ   

 Y5  แทน  การวัดและประเมินผล   

 Y6  แทน  การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน   

 Y7  แทน การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู   

 Y8  แทน  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี   

 Y9  แทน  การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย   

 Y  แทน  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู   

 r  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    

 y´ แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบ    

 Z´y  แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน  
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตาราง 2  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด  

             โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวมและรายดาน 

 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานอํานาจจากการใหรางวัล 3.98 .65 มาก 7 

2. ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ 4.13 .63 มาก 4 

3. ดานอํานาจตามกฎหมาย 4.21 .58 มาก 1 

4. ดานอํานาจจากการอางถึง 4.14 .52 มาก 3 

5. ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 4.09 .55 มาก 5 

6. ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง 4.18 .55 มาก 2 

7. ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 4.00 .65 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.10 .53 มาก  

 

 จากตาราง 2 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราโดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ( X = 4.10) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจ าก

มากไปนอย คือ ดานอํานาจตามกฎหมาย  ( X = 4.21) รองลงมา  คือ ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง  

( X = 4.18) และดานอํานาจจากการอางถึง ( X = 4.14) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานอํานาจ

จากการใหรางวัล ( X = 3.98) 
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ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด  

             โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการใหรางวัล 

 

ดานอํานาจจากการใหรางวัล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารใหรางวัลโดยการข้ึนเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ 

    เม่ือครูมีผลงานดีเดน 

4.03 .76 มาก 1 

2. ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสเลื่อนตําแหนง และ 

    แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

4.02 .76 มาก 2 

3. ผูบริหารใหโอกาสครูรับผิดชอบงานท่ีสําคัญอยางเต็มท่ีท่ัวถึง 3.98 .80 มาก 3 

4. ผูบริหารยกยองชมเชย และประกาศเกียรติคุณแกครู 

    ท่ีมีผลงานดีเดน 

3.90 .82 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.98 .65 มาก  

 

 จากตาราง 3 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวั ด

ฉะเชิงเทรา  ดานอํานาจจากการใหรางวัล  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.98) เรียงลําดับ คาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คือ ผูบริหารใหรางวัลโดยการข้ึนเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษเม่ือครูมีผลงานดีเดน  

( X = 4.03) รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสเลื่อนตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ท่ีสูงข้ึน  ( X = 4.02) และผูบริหารใหโอกาสครูรับผิดชอบ งานท่ีสําคัญอยางเต็มท่ีท่ัวถึง ( X = 3.98) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารยกยองชมเชย และประกาศเกียรติคุณแกครูท่ีมีผลงานดีเดน 

( X = 3.90) 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

             โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ  

 

ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารเรียกครูมาตักเตือนดวยวาจาในกรณีกระทําผิด 

    เล็กนอย  

4.13 .77 มาก 3 

2. ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการตัดเงินเดือน 4.07 .77 มาก 4 

3. ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการลดข้ันเงินเดือน 4.14 .75 มาก 2 

4. ผูบริหารสืบสวนหาขอเท็จจริง และสาเหตุของความผิด 

   กอนใชวิธีการลงโทษ 

4.18 .73 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.13 .63 มาก  

  

 จากตาราง 4 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.13) เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสืบสวนหาขอเท็จจริง  และสาเหตุของความผิดกอนใชวิธีการลงโทษ  

( X = 4.18) รองลงมา คือ ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการลดข้ันเงินเดือน ( X = 4.14) 

และ ผูบริหารเรียกครูมาตักเตือนดวยวาจาในกรณีกระทําผิดเล็กนอย ( X = 4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการตัดเงินเดือน ( X = 4.07) 
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ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

             โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอํานาจตามกฎหมาย 

 

ดานอํานาจตามกฎหมาย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารมีการจัดการและบริหารงานใหบรรลุ 

   วัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีวางไว 

4.09 .80 มาก 4 

2. ผูบริหารใชอํานาจโดยชอบธรรม และตามสิทธิ 

   ภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติ 

4.06 .82 มาก 5 

3. ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงความถูกตอง 

   และเหมาะสมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

4.34 .70 มาก 1 

4. ผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของครู 

   ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีวางไว 

4.29 .72 มาก 2 

5. ผูบริหารมีคําสั่งมอบหมายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร 

    ใหครูปฏิบัติตาม 

4.28 .73 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.21 .58 มาก  

 

 จากตาราง 5 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ดานอํานาจตามกฎหมายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.21) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย คือ ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมตามท่ีกฎหมาย บัญญัติ 

( X = 4.34) รองลงมา คือ ผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีวางไว 

( X = 4.29) และผูบริหารมีคําสั่งมอบหมายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร ใหครูปฏิบัติตาม  ( X = 4.28) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือผูบริหารใชอํานาจโดยชอบธรรม  และตามสิทธิภายใตขอบเขต

ท่ีกฎหมายบัญญัติ ( X = 4.06) 
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด  

             โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการอางถึง 

 

ดานอํานาจจากการอางถึง 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารวางตัวเหมาะสมตามโอกาสตางๆ 4.02 .77 มาก 7 

2. ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีใหกับครูและบุคคลท่ัวไป 4.10 .75 มาก 5 

3. ผูบริหารปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับของครูในโรงเรียน 4.06 .80 มาก 6 

4. ผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท้ังภายในและ 

   ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3.97 .82 มาก 8 

5. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา  4.28 .73 มาก 2 

6. ผูบริหารมีความมุงม่ันในการทํางาน 4.29 .72 มาก 1 

7. ผูบริหารมีความสามารถสรางแรงจูงใจใหครูอุทิศตน 

    ในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

    ท่ีกําหนดไว 

4.20 .75 มาก 4 

8. ผูบริหารเสนอวิสัยทัศนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิด  

    ประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา 

4.21 .75 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.14 .52 มาก  

 

 จากตาราง 6 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ดานอํานาจจากการอางถึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.14) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย คือ ผูบริหารมีความมุงม่ันในการทํางาน  ( X = 4.29) รองลงมา คือ ผูบริหารมีภาวะ

ความเปนผูนํา  ( X = 4.28) และผูบริหารเสนอวิสัยทัศนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

เปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.21) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือผูบริหาร

มีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน ( X = 3.97) 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

             โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 

 

ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีใหมๆ  

    มาใชปฏิบัติงาน 

4.13 .77 มาก 2 

2. ผูบริหารนําความรูมาใชในการวางแผน 

    การปฏิบัติงาน แกปญหางานไดอยางเปนระบบ 

    มีประสิทธิภาพ 

4.09 .76 มาก 3 

3. ผูบริหารนําเสนอในสิ่งท่ีเปนประโยชนและ 

    ความกาวหนามาสูครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

4.18 .73 มาก 1 

4. ผูบริหารใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทาง 

    การปฏิบัติงานไดถูกตอง 

4.05 .80 มาก 4 

5. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงาน 

    ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ  

    ดานการบริหารงานบุคคล และ 

    ดานการบริหารท่ัวไปเปนอยางดี 

4.01 .83 มาก 5 

      เฉลี่ยรวม   4.09 .55 มาก  

 

 จากตาราง 7 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.09) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารนําเสนอในสิ่งท่ีเปนประโยชนและความกาวหนามาสูครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา ( X = 4.18) รองลงมา คือ ผูบริหารนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีใหมๆ  มาใช

ปฏิบัติงาน ( X = 4.13) และผูบริหารนําความรูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน  แกปญหา งานได

อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ ( X = 4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือผูบริหารมีความสามารถ

ในการบริหารงานดานงานวิชาการ  ดานงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ

ดานการบริหารท่ัวไปเปนอยางดี ( X = 4.01) 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด  

             โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง 

 

ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสม วางตัวเปนกลาง  

    มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

4.29 .72 มาก 1 

2. ผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับ 

    ผูปฏิบัติงานในระดับเดียวกันไดอยางดี 

4.24 .74 มาก 2 

3. ผูบริหารมีความสามารถในการสรางเครือขาย 

   ทางการศึกษาอยางกวางขวาง 

4.23 .74 มาก 3 

4. ผูบริหารมีความสามารถในการเชิญบุคคลสําคัญ 

    มารวมกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.18 .76 มาก 4 

5. ผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับ 

    ผูปฏิบัติงานในระดับเหนือกวาไดเปนอยางดี 

3.98 .76 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.18 .55 มาก  

 

 จากตาราง 8 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.18) เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คือ ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสม วางตัวเปนกลาง มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

( X = 4.29) รองลงมา คือ ผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับเดียวกันไดอยางดี 

( X = 4.24) และผูบริหารมีความสามารถในการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางกวางขวาง (X = 4.23) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับเหนือกวา

ไดเปนอยางดี ( X = 3.98) 
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

             โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 

 

ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารแสวงหาขาวสารท่ีเปนประโยชนแก 

    สถานศึกษาดวยความเต็มใจอยางสมํ่าเสมอ 

4.07 .75 มาก 2 

2. ผูบริหารใหขาวสารท่ีทันเหตุการณและถูกตอง 

    แกครูผูปฏิบัติงานอยูเสมอ 

3.98 .80 มาก 3 

3. ผูบริหารจัดใหมีระบบและวิธีการในการแจงขอมูล 

    หรือเผยแพรขาวสารภายในองคการใหครูรับรู 

    อยางท่ัวถึง 

3.94 .82 มาก 4 

4. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี 

    คุณภาพ โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ 

4.13 .77 มาก 1 

5. ผูบริหารใหคําปรึกษาแกครูในเรื่องของ 

    การปฏิบัติงานตางๆ สงเสริมสนับสนุนใหครู 

    มีความกาวหนาในระดับท่ีสูงข้ึน 

3.90 .82 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.00 .65 มาก  

 

 จากตาราง 9 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.00) 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี คุณภาพ 

โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ  ( X = 4.13) รองลงมา คือ ผูบริหารแสวงหาขาวสารท่ีเปนประโยชนแก

สถานศึกษาดวยความเต็มใจอยางสมํ่าเสมอ ( X = 4.07) ผูบริหารใหขาวสารท่ีทันเหตุการณและถูกตอง

แกครูผูปฏิบัติงานอยูเสมอ  ( X = 3.98) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ ผูบริหารใหคําปรึกษาแก ครู

ในเรื่องของการปฏิบัติงานตางๆ สงเสริมสนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในระดับท่ีสูงข้ึน ( X =3.90) 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัด 

               โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวมและรายดาน 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 4.08 .60 มาก 5 

2. การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 4.07 .65 มาก 6 

3. การออกแบบและจัดการเรียนรู 4.18 .56 มาก 1 

4. การใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและ 

   ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการ 

4.04 .60 มาก 8 

5. การวัดและประเมินผล 4.00 .52 มาก 9 

6. การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก 

    ผูเรียน 

4.14 .58 มาก 2 

7. การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 4.06 .58 มาก 7 

8. การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.13 .52. มาก 3 

9. การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 4.12 .61  4 

เฉลี่ยรวม 4.09 .50 มาก  

 

  จากตาราง 10 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัด

ฉะเชิงเทราโดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.09) เรียงลําดับ คาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย คือ การออกแบบและจัดการเรียนรู (X = 4.18) รองลงมา คือ การใหคําแนะนํา คําปรึกษา 

และแกไขปญหาใหแกผูเรียน  ( X = 4.14) และการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ( X = 4.13) 

สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การวัดและประเมินผล ( X = 4.00) 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

98 

ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัด 

              โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 

 

ดานการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียน  

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

4.13 .77 มาก 3 

2. ทานมีการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนกับ 

    แผนการจัดการเรียนรู 

4.09 .77 มาก 4 

3. ทานมีการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 

    กับแผนการจัดการเรียนรู 

4.16 .75 มาก 2 

4. ทานมีการเชื่อมโยงหลักสูตรของสถานศึกษากับ 

    แผนการจัดการเรียนรู 

4.18 .73 มาก 1 

5. ทานมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 4.09 .80 มาก 4 

6. ทานมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนดานความรู  

    ดานทักษะกระบวนการ ดานสมรรถนะสําคัญ 

    ในการจัดการเรียนรู 

4.03 .79 มาก 6 

7. ทานมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุม 

    ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคในแผนการจัดการเรียนรู 

3.90 .82 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.08 .60 มาก  

 

 จากตาราง 11 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.08) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการเชื่อมโยงหลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู  

( X = 4.18) รองลงมา คือ ทานมีการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรกับแผนการจั ด 

การเรียนรู  ( X = 4.16) และทานมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา ( X = 4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน

ครอบคลุมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคในแผนการจัดการเรียนรู ( X = 3.90)  
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัด           

              โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

 

ดานการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 4.13 .77 มาก 4 

2. ทานมีการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  4.14 .77 มาก 3 

3. ทานมีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผน 

    จัดการเรียนรู 

3.90 .82 มาก 6 

4. ทานมีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาหรือ 

    พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ 

4.16 .77 มาก 1 

5. ทานมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 4.15 .77 มาก 2 

6. ทานมีการสงตอขอมูลสารสนเทศผูเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 4.01 .83 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.07 .65 มาก  

 

 จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลใน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ดานการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มา ( X = 4.07) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพเต็มตามศักยภาพ ( X = 4.16) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ทานมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน ( X = 4.15) และทานมีการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  ( X = 4.14) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู  

( X = 3.90) 

 

ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัด 

              โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการออกแบบและจัดการเรียนรู 

 

ดานการออกแบบและจัดการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ 

    มาตรฐานการเรียนรู 

4.24 .74 มาก 2 

2. ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ 

    ตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.29 .72 มาก 1 
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ตาราง 13  (ตอ) 

 

ดานการออกแบบและจัดการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

3. ทานมีการเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 4.23 .74 มาก 3 

4. ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 

    ท่ีกําหนดไว 

4.17 .76 มาก 4 

5. ทานมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา 3.98 .76 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.18 .56 มาก  

 

 จากตาราง 13 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลใน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการออกแบบและจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.18) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ( X = 4.29) รองลงมา คือ ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  ( X = 4.24) และทานมีการเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการ สอน

ท่ีหลากหลาย (X = 4.23) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานสติปญญา ( X = 3.98) 

 

ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสัง กัด   

              โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบท  

              และภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการ 

 

ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบท และ 

ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรม 

    เทคโนโลยีเปนปจจุบัน 

4.07 .75 มาก 5 

2. ทานมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญา 

    ทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบัน 

3.98 .80 มาก 7 

3. ทานมีการวางแผนจัดทําจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

    ท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

3.94 .76 มาก 8 
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ตาราง 14  (ตอ) 

 

ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบท และ 

ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

4. ทานมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับบริบท 

    ของโรงเรียน 

4.02 .76 มาก 6 

5. ทานมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัย 

   ของผูเรียน 

4.09 .80 มาก 3 

6. ทานมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลอง 

    กับการจัดการเรียนรู 

3.90 .82 มาก 9 

7. ทานมีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัด  

    การเรียนรู 

4.13 .77 มาก 2 

8. ทานมีการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ 

    ในการจัดการเรียนรู 

4.09 .77 มาก 3 

9. ทานมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 4.14 .75 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.04 .60 มาก  

 

 จาก ตาราง 14 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบท และภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการ 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.04) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ ( X = 4.14) รองลงมา คือ ทานมีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาใชในการจัดการเรียนรู  ( X = 4.13) และทานมีการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาก าร

ในการจัดการเรียนรู กับ ทานมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของผูเรียนมีคาเฉลี่ย

เทากัน ( X = 4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู ( X = 3.90) 
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ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัด 

              โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการวัดและประเมินผล 

 

ดานการวัดและประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน 

    ท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล 

4.15 .74 มาก 3 

2. ทานมีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน 

    และตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

3.41 .95 ปานกลาง 4 

3. ทานมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน 4.24 .74 มาก 1 

4. ทานมีการตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนน 

    พัฒนาการ  

4.23 .74 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.00 .52 มาก  

 

 จากตาราง 15 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.00) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย คือ ทานมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของ ผูเรียน ( X = 4.24) รองลงมา คือ ทานมี

การตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  ( X = 4.23) และทานมีการพัฒนาเครื่องมือ

วัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล (X = 4.15) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ ทานมีการวัดและ ประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรม การจัด 

การเรียนรู ( X = 3.41) 

 

ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัด 

              โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา 

              ใหแกผูเรียน 

 

ดานการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา 

ใหแกผูเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลอยางท่ัวถึง 4.32 .71 มาก 1 

2. ทานมีการชวยเหลือผูเรียนตามความตองการเปนรายบุคคล 4.08 .76 มาก 6 

3. ทานมีการใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกผูเรียนทุกคน 

    อยางเสมอภาค 

4.09 .75 มาก 5 
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ตาราง 16  (ตอ) 

 

ดานการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา 

ใหแกผูเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

4. ทานมีการแกไขปญหาผูเรียนดวยความเสมอภาค 4.06 .80 มาก 7 

5. ทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแล  

    ชวยเหลือผูเรียนในดานการเรียน 

4.18 .73 มาก 2 

6. ทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแล  

    ชวยเหลือผูเรียนในดานคุณภาพชีวิต 

4.15 .74 มาก 3 

7. ทานมีการรายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 4.14 .79 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.14 .58 มาก  

 

 จากตาราง 16 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังห วัด

ฉะเชิงเทรา ดานการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( X = 4.14) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลอยางท่ัวถึง 

( X = 4.32) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแล

ชวยเหลือผูเรียนในดานการเรียน ( X = 4.18) และทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของ

ในการดูแลชวยเหลือผูเรียนในดานคุณภาพชีวิต ( X = 4.12) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมี

การแกไขปญหาผูเรียนดวยความเสมอภาค ( X = 4.06) 

 

ตาราง 17  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัด  

               โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 

ดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานมีการศึกษาคนควา แสวงหาความรูเพ่ือการศึกษาวิจัย 

    อยูเสมอ 

4.07 .82 มาก 5 

2. ทานมีความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 4.28 .73 มาก 1 

3. ทานมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง 

    ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ 

4.23 .74 มาก 2 

4. ทานมีการนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหาผูเรียน 4.19 .74 มาก 4 
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ตาราง 17  (ตอ) 

 

ดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

5. ทานมีการนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาผูเรียน 4.20 .73 มาก 3 

6. ทานมีการเผยแพรผลงานวิจัย 3.46 .98 ปานกลาง 6 

เฉลี่ยรวม 4.06 .58 มาก  

  

 จากตาราง 17 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก ( X = 4.06) 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน  ( X = 4.28) 

รองลงมา คือ ทานมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ 

( X = 4.23) และทานมีการนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาผูเรียน  ( X = 4.20) สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการเผยแพรผลงานวิจัย ( X = 3.46) 

 

ตาราง 18  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัด 

              โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

 

ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 4.29 .72 มาก 1 

2. ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  4.28 .73 มาก 2 

3. ทานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง  

    ครอบครัว และสังคม 

4.23 .74 มาก 3 

4. ทานมีการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 4.08 .76 มาก 5 

5. ทานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 4.12 .75 มาก 4 

6. ทานใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 4.03 .80 มาก 7 

7. ทานมีความรักสามัคคีในหมูคณะ 4.00 .76 มาก 8 

8. ทานรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา 4.07 .75 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.13 .52 มาก  
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 จากตาราง 18 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.13)  

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 

( X = 4.29) รองลงมา คือ ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พครู ( X = 4.28) และ

ทานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต  ท้ังตอตนเอง ครอบครัว  และสังคม ( X = 4.23) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีความรักสามัคคีในหมูคณะ ( X = 4.00) 

 

ตาราง 19  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ครูสังกัด 

              โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดานการจัดการเรียนการสอนตามวิชา ท่ีไดรับ 

              มอบหมาย 

 

ดานการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ  อันดับท่ี 

1. ทานปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายครบ 

    ตามเวลาท่ีกําหนด 

4.03 .80 มาก 5 

2. ทานมีการเตรียมการสอนกอนเสมอ 3.99 .83 มาก 6 

3. ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกําหนด 4.15 .76 มาก 4 

4. ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

    ใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด 

4.18 .76 มาก 3 

5. ทานมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

    อยางตอเนื่อง 

4.19 .74 มาก 2 

6. ทานมีการประเมินผลการสอนตามหลักสูตรท่ีกําหนด 4.20 .73 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.12 .61 มาก  

 

 จาก ตาราง 19 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลใน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ดานการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับม าก 

( X = 4.12) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานการประเมินผลการสอนตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

( X = 4.20) รองลงมา คือ ทานมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอ เนื่อง 

( X = 4.19) และทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตร

กําหนด ( X = 4.18) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกําหนด ( X = 4.15) 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตาราง 20  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพ  

              การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X 

X1 1.00        

X2 .860* 1.00       

X3 .782* .818* 1.00      

X4 .735* .848* .883* 1.00     

X5 .711* .772* .718* .831* 1.00    

X6 .641* .695* .741* .825* .813* 1.00   

X7 .833* .744* .686* .686* .788* .746* 1.00  

Y .869* .883* .815* .832* .863* .841* .893* .958* 

* p ≤ .05 

  

 จากตาราง 20 พบวาการใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (rxy  = .958) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  รายดานพบวา มีความสัมพันธกัน

อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับ คือ การใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษาดานอํานาจจาการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล ( rx7y = .893) รองลงมา การใชอํานาจ

ของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการบังคับ ขูเข็ญ (rx2y = .883) การใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษาดานอํานาจการใหรางวัล (rx1y = .869) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจ

จากความเปนผูเชี่ยวชาญ ( r x5y  =. 863) การใช อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานอํานาจ

จากการเชื่อมโยง ( rx6y =. 841) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการอาง

ถึง (rx4y =. 832) และการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจตามกฎหมาย (rx3y =. 815)  
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 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความแตกตางของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตาราง 21  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียน   

              เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

modal ss df MS F sig 

resgression 30.573 6 6.115 372.791 .000 

residual 1.985 121 .016   

total 32.558 126    

* p ≤ .05 

 

 จากตาราง 21 การวิเคราะหคาความแปรปรวน การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  

พบวามีความแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณตอไป 

  

ตาราง 22  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ 

              การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา   

  

ตัวแปร b S.E.b β t sig 

คาคงท่ี (constant) .454 .091 - 4.991* .000 

อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล (X7) .223 .038 .287 5.799 .000 

อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ (X2) .232 .041 .290 5.734 .000 

อํานาจจากการเชื่อมโยง (X6) .217 .037 .239 5.844 .000 

อํานาจการใหรางวัล (X1) .112 .042 .145 2.646 .009 

อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ (X5) .106 .043 .115 2.449 .016 

R = .969, R2 = .939, S.E.est = .12807, F =5.995, p =.000 

* p ≤ .05 
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 จากตาราง 22 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของ

ขอมูล (X7) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ (X2) อํานาจจากการเชื่อมโยง (X6) อํานาจการใหรางวัล (X1) 

อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ (X5) สามารถพยากรณประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัด

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พหุคูณ ( R) เทากับ .969 โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ ( R2) ในภาพรวมเทากับ .939 

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ( S.E.est ) เทากับ .12807 สามารถรวมกันทํานายประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราไดรอยละ 96.90 

 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 5 ดานมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนน

ดิบ (b) เทากับ .223, .232, .217, .112, .106 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β) เทากับ .287, .290, .239, .115, .145 ตามลําดับ และมีคาคงท่ีของสมการณพยากรณ

ในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ .893 โดยเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้  

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  

     y´ = a + bx 

     y´= .893 + .223X7+ .232X2 + .217X6 +.112X1+.106X5  

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  

     Z´y = .287X7 + .290X2 +.239X6 + .115X1 +.145X5 

 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีไมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัด

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ อํานาจตามกฎหมาย (X3) และอํานาจจากการอางถึง (X4)  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การ ศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลต อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงสรุปตามลําดับดังนี้  

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 

  1) เพ่ือศึกษาระดับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2) เพ่ือ ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  4) เพ่ือศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้  

  1) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

อยูในระดับมาก 

  2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

อยูในระดับมาก 

  3) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  4) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

   1) ประชากร ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทร า 

ปการศึกษา 2556 จํานวน 5 โรงเรียน จํานวนครู 190 คน 

  2) กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทร า 

ปการศึกษา 2556 ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ี และมอรแ กน  
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(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) แลวสุมอยางงายดวยการจับฉลากไดจํานวนพนักงานครู

ตามสัดสวนประชากรในแตละโรงเรียน เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน

ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน  มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจ ลักษณะแบบเลือกตอบ ( checklist) 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราจํานวน 7 ดาน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยใชแนวทางการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาการจาก

เกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 การวิเคราะหขอมูล  

 ผูวิจัย ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังนี้ 

  1) ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 

  2) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

  3) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ใหคะแนนตาม

แนวทางการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 

  4) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  5) การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราใชการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation coefficient) 
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  6) วิเคราะหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  

(multiple regression analysis) เพ่ือดูวาตัวแปรพยากรณตัวใดท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูมีนัยสําคัญ 

  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 5.1. 1 ผลของการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานอํานาจตามกฎหมาย รองลงมา คือ 

ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง ดานอํานาจจากการอางถึง ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ ดานอํานาจ

จากความเปนผูเชี่ยวชาญ และดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุดคือดานอํานาจจากการใหรางวัล 

 เม่ือพิจารณารายดานพบวา  

  1) ดานอํานาจจาก การใหรางวัล มีคาเฉลี่ยอยูในระ ดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย คือ ผูบริหารใหรางวัลโดยการข้ึนเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษเม่ือครูมีผลงานดีเดน รองลงมา 

คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสเลื่อนตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน และผูบริหาร

ใหโอกาสครูรับผิดชอบงานท่ีสําคัญอยางเต็มท่ีท่ัวถึง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ ผูบริหารยกยอง

ชมเชย และประกาศเกียรติคุณแกครูท่ีมีผลงานดีเดน 

  2) ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย คือ ผูบริหารสืบสวนหาขอเท็จจริงและสาเหตุของความผิดกอนใชวิธีการลงโทษ รองลงมา 

คือ ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการลดข้ันเงินเดือน และผูบริหารเรียกครูมาตักเตือ น

ดวยวาจาในกรณีกระทําผิดเล็กนอย สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัย

โดยการตัดเงินเดือน  

  3) ดานอํานาจตามกฎหมายมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย คือ ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

รองลงมา คือ ผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีวางไว และผูบริหาร

มีคําสั่งมอบหมายงานท่ีเปนลายลักษณอักษรใหครูปฏิบัติตาม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือผูบริหาร

ใชอํานาจโดยชอบธรรมและตามสิทธิภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  4) ดานอํานาจจากการอางถึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมาก

ไปนอย คือ ผูบริหารมีความมุงม่ันในการทํางานรองลงมา คือ ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําแ ละ

ผูบริหารเสนอวิสัยทัศนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา 
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สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน  

  5) ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คือ ผูบริหารนําเสนอในสิ่งท่ีเปนประโยชนและความกาวหนามาสูครูและบุคลากร

ในสถานศึกษา รองลงมา คือ ผูบริหารนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีใหมๆ มาใชปฏิบัติงาน และ  

ผูบริหารนําความรูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงานแกปญหางานไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานดานงานวิชาการ

ดานงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไปเปนอยางดี 

  6) ดานอํานาจจากการเชื่อมโยงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย คือ ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมวางตัวเปนกลาง มีความยุติธรรมในการปฏิบัติ หนาท่ี 

รองลงมา คือ ผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับเดียวกันไดอยางดี  และ 

ผูบริหารมีความสามารถในการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางกวางขวาง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด

คือผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับเหนือกวาไดเปนอยางดี  

  7) ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมา ก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศรองลงมา คือ ผูบริหารแสวงหาขาวสารท่ีเปนประโยชนแกสถานศึกษา

ดวยความเต็มใจอยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารใหขาวสารท่ีทันเหตุการณและถูกตองแกครูผูปฏิบัติงานอยูเสมอ

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ  ผูบริหารใหคําปรึกษาแกครูในเรื่องของ การปฏิบัติงานตางๆ สงเสริม

สนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในระดับท่ีสูงข้ึน 

 5.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังห วัด

ฉะเชิงเทราโดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 

การออกแบบและจัดการเรยีนรู รองลงมา คือ การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรยีน 

และการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีสวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การวัดและประเมินผล 

 เม่ือพิจารณารายดานพบวา  

   1) ดานการกําหนดเปาหมายคุณภาพ ผูเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการเชื่อมโยงหลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการจัดการ เรียนรู 

รองลงมา คือ ทานมีการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรกับแผนการจัดการเรียนรู และ

ทานมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ ทานมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

ในแผนการจัดการเรียนรู 
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   2) ดานการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมา เรียงลําดับคาเฉลีย่

จากมากไปนอย คือ ทานมีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

เต็มตามศักยภาพ รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ทานมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ผูเรียน 

และทานมีการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการนํา

ขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู 

   3) ดานการออกแบบและจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คือ ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค รองลงมา คือ ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรู และทานมีการ เลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ ทานมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา 

  4) ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบท และภูมิปญญาของทองถ่ิน

มาบูรณาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อรองลงมา คือ ทานมีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช

ในการจัดการเรียนรู และทานมีการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

กับทานมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของผูเรียนมีคาเฉลี่ยเทากัน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือ ทานมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

   5) ดานการวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ คาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย คือ ทานมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการ ของผูเรียน รองลงมา คือ ทานมีการตัดสิน

ผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ และทานมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีน

ท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล สวนขอ ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการวัดและ

ประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู  

  6) ดานการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยอยู ใน

ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลอยาง ท่ัวถึง 

รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ทานมี การประสานความรวมมือ กับผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนในดานการเรียน และทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแลชวยเหลือผูเรียน

ในดานคุณภาพชีวิต สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการแกไขปญหาผูเรียนดวยความเสมอภาค  

   7) ดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดบั

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชัน้เรียนรองลงมา คือ ทานมีการทําวิจยั

ในชั้นเรียนอยางนอยปละ  1 เรื่องในกลุมสาระ การเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ  และทานมีการนําผล จาก 

การวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาผูเรียนสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีการเผยแพรผลงานวิจัย 
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   8) ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดบั

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ รองลงมา 

คือ ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  และทานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

ในการดําเนินชีวิตท้ังตอตนเอง ครอบครัว  และสังคม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานมีความรัก

สามัคคีในหมูคณะ     

    9) ดานการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานมีการประเมินผลการสอนตามหลักสูตรท่ีกําหนด รองลงมา 

คือ ทานมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และทานมีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ

ทานมีการเตรียมการสอนกอนเสมอ  

 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบรหิารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 5.1.5 ผลการศึกษา พบวา  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานอํานาจจากการไดรับ

หรือการเปนเจาของขอมูล (X7) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ (X2) อํานาจจากการเชื่อมโยง (X6) อํานาจ

การใหรางวัล (X1) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ (X5) สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ

พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา สวนอํานาจตามกฎหมาย ( X3) และ

อํานาจจากการอางถึง ( X4) ไมสงผล ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนักงานครูสังกัดโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปราย

ดังนี้ 

 5.2.1 จากการศึกษา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา อินตะปญญา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหาร

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานอําเภอเมืองเชียงใหม มีคาเฉลี่ยโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  

อุทัย โนภาศ  (2547, บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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เพ่ือเสริมประสิทธิผลของการทํางานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3 

ผลการวิจัยพบวา  การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมทุกดานอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 3ปาริฉัตตก พิศิฏฐศักดิ์ (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชอํานาจ

ของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 พบวา

การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ 3พรสุดา พรหมกูล (2554,  บทคัดยอ) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการใชอํานาจ

โดยรวมอยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารและครูในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ใหความสําคัญ กับ

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดและบริหารสถานศึกษา เพราะในการพัฒนาการศึกษา 

ตองมีการการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา เขามาเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา  

ประกอบกับการบริหารงานของหนวยงานทางการศึกษาในปจจุบันเปนการบริหารโดยเนนการกระจาย

อํานาจทําใหผูบริหารสถานศึกษาตองใชอํานาจในการบริหารมากข้ึน ซ่ึงในการบริหารองคการโดยท่ัวไป

ผูบริหารมักต องใช อํานาจในการสร างสรรค กิจกรรมต างๆ  เพ่ือให เกิดการสามารถบรรลุเป าหมาย

เชนเดียวกันกับในการบริหารการศึกษานั้นผู บริหารจะต องใช อํานาจในการสร างสรรค กิจกรรมท่ีมี

คุณภาพท่ีดีท่ีสุดใหกับสถานศึกษาเพ่ือทําใหครูปฏิบัติงานด วยความเต็มใจมีศรัทธาเชื่อใจและไว วางใจ

ซ่ึงกันและกันรวมถึงมีความพึงพอใจในงานจึงจะเกิดผลท่ีดีตามมา  ผูบริหารจึงต องเข าใจและ มีวิธีใช

อํานาจแตละอยางไดอยางมีประสิทธิผล (บัณฑิต แทนพิทักษ, 2540, หนา 70) สอดคลองกับ พฤษภา 

แกวภู  และคนอ่ืนๆ (2551, หนา 19) กลาววา ผู บริหารใช อํานาจบังคับจะมีผลให ผูใตบังคับบัญชา

เกิดการกระทําการบางอยางแตผลกระทบนั้นมิได หยุดอยู เพียงเทานั้นผู ใตบังคับบัญชาอาจเกิดความรู 

สึกปฏิปกษตอผูบริหารเป นการส วนตัวได และการใช อํานาจต องประกอบดวย บุคคลสองฝ ายข้ึนไป 

ฝายแรกอาจเรียกวาผูใชอํานาจอีกฝายหนึ่งเปนผูถูกใชอํานาจซ่ึง21พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม  กําหนดไวในมาตรา 27 ใหผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีอํานาจ

และหนาท่ีดังนี้ ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล มาตรา 27(1) พิจารณาความดีความชอบ มา ตรา 

27(2) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร มาตรา 27(3) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู มาตรา 27(4) 

ประเมินผลการปฏิบัติงานครู มาตรา 27(5) ปฏิบัติหนาท่ีตาม อนุกรรมการคณะกรรมการ การศึกษา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย มาตรา 27(6) สั่งใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ มาตรา 49 สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู 
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บุคลากร มาตรา 53(4) สั่งครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก มาตรา 56 วรรคสองสั่งใหครูพนทดลอง

ทํางานตอไป มาตรา 56 วรรคสองสั่งครูท่ีออกไปแลวกลับเขามาตามมติอนุกรรมการ คณะกรรมการ

การศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 64 สั่งใหครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) มาตรา  68 

สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครู มาตรา 73 ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน มาตรา 75 แจงภาระงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงานระเบียบ

แบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองท่ีดี ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี คณะกรรมการการศึกษากําหนดมาตรา 78 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

มาตรา 79 สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน มาตรา 81 รักษาวินัยอยางเครงครัด มาตรา 82  

เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา มาตรา 95 ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยมาตรา 98 อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก 

มาตรา 108 สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณี

ถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป สั่งใหครูออกจากราชการ ในกรณีตางๆ 

เชน เจ็บปวยยุบตําแหนงไรประสิทธิภาพ จําคุก ม.110(4) (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา, 2553, หนา 17-58) 

 จากเหตุผลดังกลาว จึงเห็นไดวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการ

ท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีมีผลบังคับใหผูอ่ืนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ

สวนรวมจึงอาจสงผลใหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเ ทรา 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  

 5.2.2 ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ดานอํานาจตามกฎหมาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับท่ี 1 สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ชนิดา อินตะปญญา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อําเภอเมืองเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอ

เมืองเชียงใหมดานอํานาจตามกฎหมาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

อุทัย โนภาศ  (2547, บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

เพ่ือเสริมประสิทธิผลของการทํางานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3 

ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดานอํานาจตามกฎหมาย มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ3 ปาริฉัตตก พิศิฏฐศักดิ์ (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา

การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 1 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานอํานาจตามกฎหมาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัย

ของ 3 พรสุดา พรหมกูล (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร
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สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 

ดานอํานาจตามกฎหมาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครู ในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นความสําคัญ

ของอํานาจเพราะเป นสิ่งจําเป นท่ีทําให กิจกรรมของคนประสานกันเพ่ือเป นองคการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยท่ีมีผูบริหาร ใชอํานาจหนาท่ีในการบริหารการใหคําแนะนําและการอํานวยการเพ่ือโนมนาว

พฤติกรรมการรวมงานเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ มีการจัดการและบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ

สถานศึกษาท่ีวางไว มีการใชอํานาจโดยชอบธรรมและตามสิทธิภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติ

มีการปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมตามท่ีกฎหมายบัญญัติมีคําสั่งมอบหมายงาน

ท่ีเปนลายลักษณอักษรใหครูปฏิบัติ ตาม รวมถึงผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีวางไว 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานอํานาจตามกฎหมาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับท่ี 1 

 5.2.3 ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ดานอํานาจจากการใหรางวัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และแตอยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชนิดา อินตะปญญา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

อําเภอเมืองเชียงใหมดานอํานาจจากการใหรางวัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง กับ

งานวิจัยของ อุทัย โนภาศ  (2547, บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาเพ่ือเสริมประสิทธิผลของการทํางานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สรุาษฎรธานี  เขต 3 ผลการวิจัยพบวา  การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดานอํานาจ

จากการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ 3 ปาริฉัตตก พิศิฏฐศักดิ์ 

(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวาการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานอํานาจจากการใหรางวัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ3 พรสุดา พรหมกูล (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวาง

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ื นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานอํานาจจากการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาบางสวนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ยังไมไดเนนในดานการใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลการเลื่อนข้ันเงินเดือนเลื่อนตําแหนงมอบหมาย งาน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

118 

ท่ีอํานวยประโยชนใหเครื่องมือใหมยกยองชมเชยใหขอมูล ปอนกลับ  ฯลฯ  ในเง่ือนไข เชิงปฏิบัติ

สอดคลองกับ ฟชเชอร  (Fisher, 1984, p. 28) ไดกลาววา อํานาจในรูป ของการตอบแทนหรือ

ใหรางวัลนี้เปนการใชความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีจะทําใหไดงานตามท่ีคาดหวังไว

โดยใหความดีความชอบเปนรางวัลแกผูทํางาน เชนเดียวกับ มูลเดอร, เรนเดล, ลีนเดิท & แจป (Mulder, 

Rendel, Leendert & Japp, 1986, pp. 566-567) กลาวา บุคคลปฏิบัติตามผูบริหารดวยหวังวาตนเอง

จะไดรับรางวัลท้ังท่ีเปนวัตถุและทางจิตวิทยาหากมีการปฏิบัติตามนอกจากการใหรางวัลแลวการจูงใจ

เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพอํานาจการใหรางวัล เปนอํานาจท่ีผูบริหาร

สามารถใหผลตอบแทนเปนรางวัลหรือกําลังใจเชนโอกาสการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงสงเสริมและ

สนับสนุนใหกาวหนาการใหเงินสิ่งของสวัสดิการในการทํางานรวมถึงการยกยองสรรเสริญและชมเชย 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการใหรางวัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือเทียบกับ ดานอ่ืนๆ 

จึงอยูในลําดับสุดทาย 

 5.2.4 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ( 2552, บทคัดยอ) ศึกษา

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 

ครูในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน หรือดําเนินการ สอน 

ซ่ึงแสดงออกในดานความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติและบุคลิกภาพท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการ สอน 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดยมี การสรางความชัดเจนในบทเ รียน 

สรางกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย แสดงความใสใจในงานสอน ทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียน

มีประสิทธิภาพและสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ  อีกท้ังยังสอดคลอง กับงานวิจัยของ ภิญโญ 

สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพ

การสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี ผลการศึกษาพบว า 

ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานีโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ เสาวลักษณ รัตนวิชช (2551 , หนา 1) กลาวถึงประสิทธิภาพการสอน

ของครูวา ครูผูสอนตองเขาใจธรรมชาติ การรับรูและเรียนรู : ประสิทธิภาพและการทํางานของ สมอง 

ของผูเรียน โดยมีหลักการจัดแผนการเรียนการสอน ท่ีไดผล ควรพิจารณาแผนการสอนระยะสั้น หรือ

แผนการสอนในแตละคาบเรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนระยะยาว ซ่ึงกําหนดไวตามหลักสูตร และ

แบงชวงของการสอนออกเปน 3 ชวง คือ 1) การใหรูปแบบการสอน (modeling) พิจารณาการนําเสนอ

รูปแบบของแนวคิด หรือเนื้อหาใหผูเรียนสนใจในรูปแบบ ตางๆ เชน การใชรูปภาพ การใช

สื่อทัศนูปกรณตางๆ การ เลาเรื่องการใชกรณีศึกษา การ ใชคําถาม ฯลฯ 2) การใชรูปแบบการ สอน 

จะเนนการนําเสนอท่ีสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดแนวคิด หรือการคนควาท่ีตอเนื่อง โดย การนําหรือ 
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เสนอแนะวิธีการจากผูสอนเปนตัวอยาง  การใหฝกปฏิบัติ  (practicing) ในชวงนี้ใหผูเรียนมีโอกาส

ฝกปฏิบัติในกลุมยอยกับเพ่ือนหรือตามลําพัง ภายใตการดูแลเอาใจใส และการแนะนํา ของผูสอน 

3) การปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ  (conducting independent activities) ในชวงนี้ควรเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางอิสระตามแนวคิดของตนเอง หรือของกลุมโดยใหประยุกต

ความรูและแนวคิดท่ีไดเรียนรูมาใชดวยความคิดสรางสรรคของตนเอง จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสงผลให

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก 

 5.2. 5 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดานการออกแบบและจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับท่ี 1 ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจาก ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด

สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอนสื่อ /แหลงเรียนรู

ท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีกําหนดไวจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียนตามระดับความสามารถ 

และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรูอยางตอเนื่องมีการเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอนสื่อ /

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไวจัดกิจกรรม

การสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียน (เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555, หนา  46) 

ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554, หนา 68-83) ไดกําหนด

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาใหสถานศึกษาใชมาตรฐาน การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบดวย 5 ดาน จํานวน  15 มาตรฐาน 

ซ่ึงมีมาตรฐานดานการจัดการศึกษาท่ีตรงกับการกําหนดใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพอยูในมาตรฐานท่ี 7 กําหนดไววาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิท ธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการสมรรถนะ

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคคือ ครูสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครอบคลุม

ท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลอง กับ

ความมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทราดานการออกแบบและจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับท่ี 1 

 5.2.6 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา             

ดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก แตอยูในลําดับสุดทายท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก             

ครูในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราบางสวนไมไดสอนตามการกําหนดหนวยการเรียนรู และเนื้อหา

ตามลําดับความยากงาย และสอดคลองกับเนื้อหาเดิมท่ีนักเรียนเรียนมาแลว รวมถึงสงเสริม

ใหเกิดความกาวหนาในการเรียนอยางตอเนื่อง จนบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครูมียังขาดความรู
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ความเขาใจในเปาหมายในดานคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการเชื่อมโยงเปาหมาย

คุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู รวมถึง

วางแผนการจัดการเรียนรูโดยกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการ

สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคจัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพ

ผูเรียนครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอัน พึงประสงค

ยังไมท่ัวถึงในดานการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

คือ ครูศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงอยู บน

หลักพ้ืนฐาน 2 ประการคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผูเรียน

จะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตวัชี้วัด เพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะ

สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดวยวิธีการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย เพ่ือใหได

ขอมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงพัฒนาการ  ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน

(เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555, หนา 47-48) 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก แตอยูในลําดับสุดทาย 

 5.2.7 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา กับ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  สอดคลอง กับ

สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก ( rxy = .958) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ 3พรสุดา พรหมกูล (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  2 

มีความสัมพันธทางบวกอยางมี นัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอง กับงานวิจัยของ  ภิญโ ญ 

สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพ

การสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี ผลการศึกษาพบวา  

ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี มีความสัมพันธ

กับการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา เปนการบริหารตามบทบาทหนาท่ี

เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ และผูบริหารจึงตองมีวุฒิภาวะในการ ใช

อํานาจท่ีมีใหเกิดประสิทธิผลตองานโดยตรงผูบริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค

ขององคการหรือไมจะตองคํานึงถึงการตอบสนองตอการใชอํานาจหนาท่ีของตนจากผูใตบังคับบัญชา

ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคลากรหลักของสถานศึกษาและเปนผูนําวิชาชีพท่ีจะตองมีสมรรถนะ
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ความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีจึงจะนําไปสูการจัดการ

และการบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 8) ซ่ึงอํานาจ

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนการกระจาย อํานาจ

ใหสถานศึกษาท่ีไมสมบูรณ เปนเหตุใหผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบงาน ปฏิบัติงานไมตอเนื่อง

สงผลใหการปฏิบัติงานลาชา และอาจสงผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูไดผูบริหารสถานศึกษา

จึงมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการเพ่ือปฏิรูปการเรียนรูโดยสนับสนนุ

มีสวนรวมกับผูเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  (สํานักงานเลขาธิการสภา การศึกษา , 2552, 

หนา 67) ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีความตระหนักและเขาใจเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีและอํานาจ

เพ่ือชวยใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายหากผูบริหารใชอํานาจของผูบริหารเหมาะสมกับบริบท

ของผูรวมงานยอมสงผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูได ซ่ึงยอมสงผลดีตอคุณภาพการศึกษา

อยางแนนอน เปนการสนองตอความตองการของผูปกครอง ชุมชน และผูบริหารของเทศบาล

ไดอยางตรงประเด็นท่ีสุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  2552, หนา 77) จากเหตุผล

ดังกลาวจึงสงผลใหการใชอํานาจของผูบริหารกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก ( rxy = .958) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.2.8 ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานอํานาจจากการไดรับหรือ

การเปนเจาของขอมูล (X7 ) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ ( X2) อํานาจจากการเชื่อมโยง (X6 ) 

อํานาจการใหรางวัล (X1) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ (X5) สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัด เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  สอดคลองกับสมมติฐานการ วิจัยท่ีตั้งไว โดยมีประเด็นการ

อภิปรายแตละประเด็นดังนี้ 

  1) อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทราไดมี การจัดการและการบริหารงานในสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษายอมรับอํานาจ เนื่องจากตองการไดรับรางวัล ผลตอบแทนหรือ

ความดีความชอบจากผูท่ีมีอํานาจนั้น ในการเพ่ิมเงินเดือน การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การมอบหมายงาน

ใหทําการมอบความรับผิดชอบ การยอมรับหรือการยกยองใหเกียรติ  สอดคลองกับ รากินส แ ละ 

ซันดสตอรม (Ragins & Sundstrom, 1989, pp. 51-88) กลาววา อํานาจจากการไดรับหรือการเปน

เจาของขอมูล เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล บุคคลจะมีอํานาจไดก็ตอเม่ือบุคคลนั้นมีความสัมพันธ

กับบุคคลอ่ืนภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งโดยเฉพาะ อํานาจ จึงมีลักษณะเปนปฏิสัมพันธของบุคคล

ภายในกลุมในรูปกระบวนการกลุมอํานาจไมใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดภายในบุคคลเพียงคนเดียวโดยปราศจาก

ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เชนเดียวกับ มูลเดอร , เรนเดล , ลีนเดิท  และแจป  (mulder, rendel, 
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leendert & japp, 1986, pp. 566-570) ไดกลาวถึงอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล 

วาเปนอํานาจสูภายนอก  (outward power) เปนอํานาจท่ีผูบริหารใชจัดการกับสิ่งแวดลอมภายนอก

องคการในกรณีท่ีองคการเปนระบบ เปด (open systems) ซ่ึงมีการสื่อสารกับโลกภายนอก  อํานาจ

ประเภทนี้เปนอิสระนอกเหนือจากอํานาจท่ีมีอยูภายในองคการ  จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทํา ให

อํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2) อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ สงผลตอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชงิเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ไดมีการจัดการและการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา

ยอมรับปฏิบัติตาม เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตองถูกลงโทษ โดยผูมีอํานาจ เชน การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ

การตัดเงินเดือน การลดข้ันเงินเดือน การปลดออก การไลออก หรือการสั่งยาย ซ่ึงสอดคลองกับ คิปนิส 

(Kipnis, 1976, pp. 77-78) กลาววาในบรรดาฐานอํานาจท้ังหลายท่ีมวลมนุษยประสบอยูนั้น  อํานาจ

การใหโทษผูอ่ืนเปนอํานาจท่ีใชกันมากท่ีสุดถูกตําหนิมากท่ีสุดและยากท่ีจะควบคุมมากท่ีสุดแมอํานาจ

การใหโทษจะเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไปวามักจะเปนการใชกําลังทางกายหรืออาวุธแตก็ยังปรากฏในรูปอ่ืน

ท่ีมีความนิ่มนวลกวาเชนการพ่ึงแรงกายผูอ่ืนการใชถอยคําวากลาวตักเตือนการยอมตามหรืออดกลั้น

อารมณดวยเกรงวาจะถูกลงโทษไดรับอันตรายถูกรังแกทําใหดอยในศักดิ์ศรีหรือกลัววาจะไมมีคนรัก

ใครชอบพอ ตัวอยางอํานาจการใหโทษในบริบทองคการเชนผูบังคับบัญชามีอํานาจการใหโทษตอ

ผูบังคับบัญชาโดยการไลผูใตบังคับบัญชาออกจากงานลดตําแหนง ไมข้ึนเงินเดือนให ผูใตบังคับบัญชา

เกรงกลัวการถูกลงโทษจึงทําใหไมกลาฝาฝนนโยบายกฎระเบียบและขอบังคับขององคการ พฤติกรรม

ความเกรงกลัวจะถูกลงโทษมีปรากฏชัดโดยท่ัวไปใน หนวยงาน เชน คนทํางานสวนใหญจะ มาทํางาน

ตรงเวลาและดูขยันขันแข็งกวาปกติ เม่ือเห็นผูบังคับบัญชาเดินผาน การทําความเคารพผูบังคับบัญชา

เปนตน จึงเห็นไดวา เม่ือบุคคลประพฤติตนไมถูกตองตามระเบียบท่ีวางไวจะมีการลงโทษเพ่ือใหเปน

เยี่ยงอยางแกผูอ่ืนจะไดไมกลาปฏิบัติเชนนั้นอีก  การใชอํานาจบังคับจะสงผลดีกับผูใตบังคับบัญชา

ซ่ึงเปนกลุมตอตานเปนการรักษามาตรฐานและการควบคุมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล

การใชอํานาจบังคับหรือการลงโทษท่ีเปนไปดวยความชอบธรรมมากข้ึนเทาใดก็จะลดความรูสึกตอตาน

และความไมชื่นชมลงไดมากข้ึนเทานั้น จากเหตุผลดังกลาว อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ จึง สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3) อํานาจจากการเชื่อมโยง สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา

โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับวาเปนอํานาจท่ีสําคัญสําหรับผูบริหาร เชน มีความเก่ียวดอง
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เปนญาติกัน เปนเพ่ือนสนิท หรือผูใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีชื่อเสียง และเปนผูกวางขวาง 

มีความเก่ียวของกับผูท่ีมีอํานาจ ท่ีเปนบุคคลสําคัญ และเปนผูบริหารระดับสูง  สอดคลองกับ เด วิส 

(Davis, 1974, p. 483) พบวา  ความพึงพอใจในอํานาจจากการเชื่อมโยง เปนความพึงพอใจ

ในขาวสารตางๆ  ท่ีไดรับเพราะขาวสารตางๆ  ท่ีไดรับนั้นผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใช ในการตัดสินใจ

ในการวางแผนปฏิบัติงานตางๆ  ใหสําเร็จลุลวงไปไดซ่ึงจะชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความ พึงพอใจ

ในการทํางานหาทางปรับปรุงการทํางานใหเปนไปอยางราบรื่นไมมีอุปสรรค  ดังนั้นความพึงพอใจ

ในการสื่อสารจึงมักเปนปรากฏการณของความพึงพอใจในการทํางานดวย ในทํานองเดียวกัน อีแวนส  

(Evans, 1962, pp. 772-782) กลาววาความพึงพอใจในอํานาจจากการเชื่อมโยง คือความพึงพอใจ

ในขาวสารท่ีไดรับ  (information satisfaction) เพราะขาวสารตางๆ  ท่ีไดรับนั้นผูปฏิบัติงานสามารถ

นําไปใชในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดจากแนวคิดของนักการศึกษา

ท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา อํานาจขาวสารเปนอํานาจท่ีเกิดจากผูบริหารมีความรอบรูขาวสารหรือขอมูล

ท่ีมีคุณคาแสวงหาขาวหรือขอมูลท่ีมีประโยชนแกครูมีความรวบรูขาวสารหรือขอมูลในสภาวะแวดลอม

ของงานในเรื่องท่ัวๆ  ไปอยางกวางขวางเปนแหลงขอมูลไดอยางดีท่ีครูตองการ  นอกจากนี้เปนรอบ รู 

ทันตอเหตุการณตลอดจนสามารถควบคุมขาวสารนั้นและสามารถตัดสินใจไดถูกตองการสรางอํานาจ

ท่ีเกิดจากขาวสารและวิธีใชคืออํานาจขาวสารอันเกิดจากการท่ีผูใตบังคับบัญชาท่ีมีวุฒิภาวะ สูง

โดยจะมองผูนําเพ่ือหาขอมูลขาวสารเพ่ือท่ีจะรักษาหรือปรับปรุงการปฏิบัติถาผูนําสามารถใหรายละเอียด

และใหขอมูลรายงานเอกสารการติดตอตางๆ ไดเม่ือความตองการดวยอํานาจขาวสารขอมูลท่ีผูนํามีอยู

จึงสามารถมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาท่ีมีวุฒิภาวะสูงจากเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําใหอํานาจ จาก

การบังคับขูเข็ญ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  4) อํานาจการใหรางวัล สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเ ทรา 

มีการจัดการ และการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

โดยครูในสถานศึกษายอมรับอํานาจ เนื่องจากตองการไดรับรางวัล ผลตอบแทนหรือความดีความชอบ

จากผูท่ีมีอํานาจนั้น ในการเพ่ิมเงินเดือนการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การมอบหมายงานใหทํา การมอบ

ความรับผิดชอบ การยอมรับหรือการยกยองใหเกียรติ  สอดคลองกับ ฟชเชอร  (Fisher, 1984, p. 28) 

กลาววา ผูบริหารจะมีความสามารถในการใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลไดเชน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน

เลื่อนตําแหนง มอบหมายงานท่ีอํานวย ประโยชน ใหเครื่องมือใหม  ยกยองชมเชย ใหขอมูลปอนกลับ

ฯลฯ ในเง่ือนไขเชิงปฏิบัติอํานาจประเภทนี้จะหมายถึงวา ผูบริหารมีอํานาจท่ีจะบริหารดวยการเสริมแรง

ทางบวกสวนเง่ือนไขท่ีคาดหวัง สวน กิลเมอร (Gilmer, 1966, pp. 280-283) ไดสรุปองคประกอบตางๆ

ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงานคือ โอกาสกาวหนาในการทํางาน เชน การมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน
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การมีโอกาสไดรับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางานจากเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําใหอํานาจ

การใหรางวัล สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  5) อํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ  สงผลตอประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของครู

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา  การจัดการและการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

สถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตามท่ีตนใหความเชื่อถือวา ผูนั้นมีความรู 

มีความสามารถ มีประสบการณในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับ

แนวทางการปฏิบัติงานไดถูกตอง มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการ สาขาเฉพาะนั้นๆ  สอดคลองกับ 

เฟร็นช และเรเวน (Frence & Raven, 1959, pp. 150-159) ไดกลาวถึงฐานอํานาจจากการมีความรู

ความชํานาญ ซ่ึงเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีไดมาจากการเปนผูท่ีมีความนาเชื่อถือความไววางใจได

และเปนผูท่ีมีความรอบรูหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะอยาง ซ่ึงผูใตบังคับบัญชายอมรับในความสามารถ

ของบุคคลนั้น สวนในดาน เชตตี้  (Shetty, 1978, pp. 178-181) ไดศึกษาเก่ียวกับเรื่องของอํานาจ

ความเปนผูเชี่ยวชาญไววาเปนอํานาจท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศของความไววางใจอิทธิพลของผูบริหาร

จะทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับและจะมีแนวโนมกอใหเกิดการเขาใจกันไดในทัศนคติมีการปรั บ

ในเรื่องของทัศนคติเขาหากันการมีแรงดลใจในการทํางานก็จะเกิดจากภายในนอกจากนี้อํานาจ

ผูเชี่ยวชาญจะมีสวนเก่ียวของหรือสัมพันธกับสภาพความไมเปนกันเองหรือความเปนสวนตัวและ

ยังมีลักษณะเปนแบบเนนงานมากกวาเนนคนการท่ีจะใชอํานาจนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยูกับ

สภาพการท่ีความสําเร็จของงานเปนของสําคัญอยางยิ่งจากเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําใหอํานาจจาก

ความเปนผูเชี่ยวชาญ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 5.2.9 ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจตามกฎหมาย  

และอํานาจจากการอางถึง ไมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยมีประเด็นการอภิปรายแตละประเด็นดังนี้ 

  1) ดานอํานาจตามกฎหมาย ไม สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครู สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอํานาจตามกฎหมาย เปนอํานาจท่ีมุงใหบรรลุวตัถุประสงค

ของสถานศึกษา โดยครูในสถานศึกษา มีการยอมรับและปฏิบัติตาม ผูบริหารสถานศึกษาใชอํานาจ

มีความชอบธรรม ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิหรือกฎระเบียบท่ีวางไวรวมกัน มีการใชอํานาจตามสิทธิ 

และหนาท่ีภายในขอบเขตท่ีมี มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหครูปฏิบัติตาม  สอดคลอง กับ 

เฟร็นช และเรเวน  (Frence & Raven, 1959, pp. 150-167) ไดกลาวถึง ดานอํานาจตาม กฎหมาย 

เปนอํานาจท่ีไดมาอยางถูกตองตามทํานองครองธรรม โดยปกติ ฐานอํานาจชนิดนี้ไดมาจากวัฒนธรรม

หรือองคการกําหนดข้ึนมาภายในองคการมักจะมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีเปนสายการบังคับบัญชา

ตามลําดับข้ันผูท่ีอยูในสายการบังคับบัญชาลําดับข้ันต่ํากวาจะตองยอมรับในอํานาจและอิทธิพล ของ
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ผูท่ีอยูในสายการบังคับบัญชาลําดับข้ันท่ีสูงกวาขอบขายของอํานาจตามกฎหมายนี้ ในขณะท่ีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คือการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานในการประเมิน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีการสอน และการปฏิบัติ ตน

ของครู ซ่ึงจะเห็นไดวาท้ังสองประเด็นมีความสอดคลองกันอยู จึงอาจไมสงผลกัน โดยตรง แตถือไดวา

อํานาจตามกฎหมาย มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จึงอาจจะสงผลกันในทางออม 

  2) อํานาจจากการอางถึง ไมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในดานอํานาจจากการอางถึง เปนความสามารถในการจัดการ 

และการบริหารงานของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  โดยผูใตบังคับบัญชา

ในองคการใหการยอมรับตอใครก็ตามใหความเลื่อมใสศรัทธา อยากจะทําตามหรือเลียนแบบ  ชื่นชม

ในคุณงามความดี และความมีบารมีเปนท่ียกยองไดรับการยอมรับจากสังคมท่ัวไปดวยการ อางถึง

บุคคลนั้น เพ่ือใหบุคคลอ่ืนเกิดความเชื่อถือ หรือยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทํา สอดคลองกับ แบลนชารด

และจอหนสัน  (Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) กลาว วา อํานาจจากการอางถึ ง 

เปนการจัดการและการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา

โดยครูในสถานศึกษาใหการยอมรับตอใครก็ตามท่ีตนใหความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมในคุณงาม

ความดีและความมีบารมี  เปนท่ียกยอง  ไดรับการยอมรับจากสังคมท่ัวไปดวยการอาง ถึงบุคคลนั้น

เพ่ือใหบุคคลอ่ืนเกิดความเชื่อถือหรือยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทํา ในสวนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ถือไดวาเปนการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานในการ ประเมิน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีการสอน และการปฏิบัติตนของครู             

จากสองประเด็นดังกลาว จะเห็นไดวาอาจจะไมมีความสอดคลองกันโดยตรง จึงอาจทําใหอํานาจจาก

การอางถึง ไมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

  1) จากการศึกษาพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานอํานาจจากการใหรางวัล มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นหนวยงานตนสังกัดของ

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา และผูบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล  ควรสงเสริม

ในดานการข้ึนเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษเม่ือครูมีผลงานดีเดน สนับสนุนใหครูไดมีโอกาสเลื่อนตําแหนง 

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ใหโอกาสครูรับผิดชอบงานท่ีสําคัญอยางเต็มท่ีท่ัวถึง ยกยองชมเชย

และประกาศเกียรติคุณแกครูท่ีมีผลงานดีเดนเปดโอกาสใหครูท่ีมีผลงานดีเดนไดเขารวมกิจกรรม
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ทางวิชาการ หรือแสดงผลงานในระดับตาง  ๆเพ่ือยกยองชมเชยหรือใหเกียรติกับครูท่ีมีผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง 

  2) จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบ าล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา การวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน ดังนั้นหนวยงานตนสั งกัด 

ผูบริหาร และครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรพิจารณาถึงสาเหตุ ในดานการพัฒนา

เครื่องมือวัด และ ประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล  มีการวัด และ

ประเมินผล สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของครูท้ังในระดับเทศบาลเอง หรือรวมกับหนวยงานการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือใหครู ไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณและไดเปรียบเทียบศักยภาพกับครูในสังกัดอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหครูไดนํามาเปนแนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพของตนตอไป 

  3) จากการศึกษาพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู  ดังนั้น ตน สังกัดของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด ฉะเชิงเทรา  

ผูบริหารสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ควรใหความสําคัญในเรื่องการจัดการและการบริหารงาน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยอาศัยการใชอํานาจ  จํานวน 7 ดาน ไดแก อํานาจจาก

การใหรางวัล อํานาจจากการบังคับขูเข็ญ อํานาจตามกฎหมายอํานาจจากการอางถึง อํานาจ จาก

ความเปนผูเชี่ยวชาญอํานาจจากการเชื่อมโยง และอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของ ขอมูล

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ประสบผลสําเร็จเกิดประโยชนสูงสุด  

  4) จากการศึกษาพบวา0 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ควรจัดอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหมีความรู  มีศักยภาพ 

ในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  เพ่ือนําไปสูความสําเร็จและประสิทธิภาพในการบริหาร

สถานศึกษาตอไป 

 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสราง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3) ควรศึกษากลยุทธในการเสริมสรางดานการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึก ษา 

ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  4) ควรศึกษาทักษะใน ดานอํานาจจากการใหรางวัล ท่ี สงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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  5) ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  และ ผูบริหา รของทองถ่ิน กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการวิจัย 
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(สําเนา) 
 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๕๕                         บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                 ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ และประสบการณ 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๕๕                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                         ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณพนมไพร  คําขจร 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ และประสบการณ 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 
 
 
 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๕๕                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                        ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณตรีรัตน  รัตนวิโรจน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ และประสบการณ 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 
 
 

 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๕๕                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                        ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณอิทธิกร  แกวแสนสุข 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ และประสบการณ 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 
 
 

 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๕๕                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                         ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร. ลินดา   นาคโปย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ และประสบการณ 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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(สําเนา) 
 
 
 

 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว๖๒                               บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                          ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ 
                  การปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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(สําเนา) 
 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว๖๒                               บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                          ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง  เทศบาลตําบลบางคลา 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม " การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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(สําเนา) 
 
  

(สําเนา) 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๗๖                        บัณฑิตวิทยาลัย  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                             อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
         

                    ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตใหเก็บ
ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
      
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน
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(สําเนา) 
 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๗๖                        บัณฑิตวิทยาลัย  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                             อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต (สุตตสุนทร) 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตใหเก็บ
ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
      
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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(สําเนา) 
 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๗๖                        บัณฑิตวิทยาลัย  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                             อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตใหเก็บ
ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
       
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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(สําเนา) 
 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๗๖                        บัณฑิตวิทยาลัย  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                             อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตใหเก็บ
ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
      
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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(สําเนา) 
 
 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๗๖                        บัณฑิตวิทยาลัย  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                             อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ บางวัว 
 

 ดวย นางอุรุชา  หอณรงคศิริ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตใหเก็บ
ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
      
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 

 

 เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 

 ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน   0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  

 ใหคะแนน  -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

  สูตร IOC=  
N

R∑    

   เม่ือ   R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

         N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

เกณฑการตัดสิน 

 คา  IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 

 คา  IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหม

ใหดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

153 
 

แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
ดานการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ดานการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

 ดานอํานาจจาการใหรางวัล         

1 ผูบริหารใหรางวัลโดยการข้ึนเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ

เม่ือครูมีผลงานดีเดน 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

2 ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสเลื่อนตําแหนงและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

3 ผูบริหารมอบหมายงานนอกเหนือจากหนาท่ีการสอน 
เพ่ือใหครูมีผลงานทางดานอ่ืนๆ 

1 0 0 -1 1 1 0.2 ใชไมได 

4 ผูบริหารใหโอกาสครูรับผิดชอบงานท่ีสําคัญอยางเต็มท่ี
ท่ัวถึง 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

5 ผูบริหารยกยองชมเชยและประกาศเกียรติคุณแกครู 
ท่ีมีผลงานดีเดน 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

 ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ         

6 ผูบริหารเรียกครูมาตักเตือนดวยวาจาในกรณีกระทํา
ผิดเล็กนอย 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

7 ผูบริหารลงโทษครูท่ีประพฤติผิดวินัยเปนลายลักษณ
อักษร เม่ือเรียกมาตักเตือนแลวครูยังไมปรับปรุงแกไข

ดวยตนเอง 

1 1 0 -1 1 2 0.4 ใชไมได 

8 ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการตัดเงินเดือน 1 1 0 -1 1 2 0.4 ใชไมได 

9 ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการลด 
ข้ันเงินเดือน 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

10 ผูบริหารสืบสวนหาขอเท็จจริงและสาเหตุของความผิด

กอนใชวิธีการลงโทษ 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

 ดานอํานาจตามกฎหมาย         

11 ผูบริหารมีการจัดการและบริหารงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีวางไว 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

12 ผูบริหารใชอํานาจโดยชอบธรรมและตามสิทธิภายใต
ขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ดานการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

13 ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงความถูกตองและ
เหมาะสมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

14 ผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบ
และกฎเกณฑท่ีวางไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 ผูบริหารมีคําสั่งมอบหมายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร
ใหครูปฏิบัติตาม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานอํานาจจากการอางถึง         

16 ผูบริหารวางตัวเหมาะสมตามโอกาสตางๆ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีใหกับครูและบุคคลท่ัวไป 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 ผูบริหารปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับของครูในโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

21 ผูบริหารมีความมุงม่ันในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ผูบริหารมีความสามารถสรางแรงจูงใจใหครูอุทิศตน 

ในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
ท่ีกําหนดไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารเสนอวิสัยทัศนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา 

        

 ดานอํานาจจากความเปนผูเช่ียวชาญ         

24 ผูบริหารนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีใหมๆ มาใช
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ผูบริหารนําความรูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน
แกปญหางานไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ผูบริหารนําเสนอในสิ่งท่ีเปนประโยชนและ

ความกาวหนามาสูครูและบุคคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

27 ผูบริหารใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติงานไดถูกตอง 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

28 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานดานงาน
วิชาการดานงานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารท่ัวไปเปนอยางดี 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

155 
 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ดานการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

 ดานอํานาจจากการเช่ือมโยง         

29 ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมวางตัวเปนกลาง  

มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 ผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับผูปฏิบัติงาน 

ในระดับเดียวกันไดอยางดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

31 ผูบริหารมีความสามารถในการสรางเครือขาย 
ทางการศึกษาอยางกวางขวาง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

32 ผูบริหารมีความสามารถในการเชิญบุคคลสําคัญมารวม
กิจกรรมของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

33 ผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับผูปฏิบัติงาน 
ในระดับเหนือกวาไดเปนอยางดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล         

34 ผูบริหารแสวงหาขาวสารท่ีเปนประโยชนแก
สถานศึกษาดวยความเต็มใจอยางสมํ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ผูบริหารใหขาวสารท่ีทันเหตุการณและถูกตองแก 
ครูผูปฏิบัติงานอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ผูบริหารจัดใหมีระบบและวิธีการในการแจงขอมูลหรือ
เผยแพรขาวสารภายในองคการใหครูรับรูอยางท่ัวถึง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

37 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
คุณภาพโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

38 ผูบริหารใหคําปรึกษาแกครูในเรื่องของการปฏิบัติงาน

ตางๆ สงเสริมสนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในระดับ 
ท่ีสูงข้ึน 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 
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แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน         

1 ทานมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ทานมีการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนกับ

แผนการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ทานมีการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
กับแผนการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 ทานมีการเชื่อมโยงหลักสูตรของสถานศึกษากับ
แผนการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ทานมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 ทานมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนดานความรู

ดานทักษะกระบวนการ ดานสมรรถนะสําคัญ 
ในการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ทานมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุม

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคในแผนการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล         

8 ทานมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 ทานมีการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 ทานมีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 ทานมีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาหรือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ทานมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 ทานมีการสงตอขอมูลสารสนเทศผูเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การออกแบบและจัดการเรียนรู         

14 ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
15 ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

ตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ทานมีการเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
17 ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัด 

การเรียนรูท่ีกําหนดไว 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 ทานมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการ 
ทางดานสติปญญา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การใชส่ือและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและ
ภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ 

        

19 ทานมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยเีปนปจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 ทานมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ทานมีการวางแผนจัดทําจัดหาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ทานมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

                

23 ทานมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ 
วัยของผูเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 ทานมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ทานมีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช 
ในการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ทานมีการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ทานมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
 การวัดและประเมินผล         

28 ทานมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน
ท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ทานมีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม 

ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ รวม 
คา 

IOC 

แปล

ผล 
1 2 3 4 5 

30 ทานมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

31 ทานมีการตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนน
พัฒนาการ  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา 
ใหแกผูเรียน 

        

32 ทานมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลอยางท่ัวถึง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

33 ทานมีการชวยเหลือผูเรียนตามความตองการ 

เปนรายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34 ทานมีการใหคําแนะนําคําปรึกษาแกผูเรียนทุกคน 
อยางเสมอภาค 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ทานมีการแกไขปญหาผูเรียนดวยความเสมอภาค 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของ 

ในการดูแลชวยเหลือผูเรียนในดานการเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

37 ทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของ 

ในการดูแลชวยเหลือผูเรียนในดานคุณภาพชีวิต 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

38 ทานมีการรายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคล 
ใหผูปกครองทราบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู         

39 ทานมีการศึกษาคนควาแสวงหาความรูเพ่ือการศึกษา 

วิจัยอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

40 ทานมีความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

41 ทานมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง 
ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

42 ทานมีการนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหา
ผูเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

43 ทานมีการนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนา

ผูเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

44 ทานมีการเผยแพรผลงานวิจัย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี         

45 ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 

ท่ีตนนับถือ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ

ท่ี 

ขอคําถาม 

ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ รวม 
คา 

IOC 

แปล

ผล 
1 2 3 4 5 

46 ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

47 ทานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต 
ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

48 ทานมีการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

49 ทานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

50 ทานใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

51 ทานมีความรักสามัคคีในหมูคณะ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

52 ทานรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย         

53 ทานปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมาย
ครบตามเวลาท่ีกําหนด 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

54 ทานมีการเตรียมการสอนกอนเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

55 ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กําหนด 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

56 ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

57 ทานมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

คําช้ีแจง 

 

 1.  ผูตอบแบบสอบถาม  คือ ครูปฏิบัติการสอน สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

                2.  แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา มี 7 ดาน คือ 1) ดาน อํานาจ

จากการใหรางวัล2) ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ 3) ดานอํานาจตามกฎหมาย  4) ดานอํานาจจากการอางถึง  

5) ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 6) ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง และ 7) ดานอํานาจจากการไดรับหรือ

การเปนเจาของขอมูล 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู มี 9 ตัวชี้วัด คือ 1) การกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียน 2) การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 3) การออกแบบและจัดการเรียนรู 4) การใชสื่อ

และเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ  5) การ วัดและประเมินผล                   

6) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน 7) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู                 

8) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 9) การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายขอมูลท่ีไดจะ

นําไปใชเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น ไมกระทบตอผูตอบแบบสอบถามใดๆ ท้ังสิ้น กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบ

ทุกขอและตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนในการวิจัยและนําผลวิจัยไปใช 

 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือดวยดี และขอขอบพระคุณทานผูตอบแบบสอบถามไว 
ณ โอกาสนี้ 
 

ขอขอบคุณเปนอยางสูง 
 
 
 
 

นางอุรุชา  หอณรงคศิริ 
นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

 
คําช้ีแจง       โปรดกาเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา
ของทานเก่ียวกับการใชอํานาจในการบริหารสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับใด ดังนี้  
 
 5  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

 4  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

             1  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ตัวอยาง 

ขอ การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
* ใชมาตรการตามระเบียบ กฎหมายแกผูใตบังคับบัญชา 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 
  

√ 
   

  

คําอธิบาย     จากขอ * ผูตอบทําเครื่องหมาย √ ลงในชองหมายเลข 4 ซ่ึงเปนชองระดับการใช

มาตรการตามระเบียบ กฎหมาย แกผูใตบังคับบัญชาโดยไมเลือกปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 

ขอ การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 ดานอํานาจจาการใหรางวัล      

1 ผูบริหารใหรางวัลโดยการข้ึนเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ 
เม่ือครูมีผลงานดีเดน 

  
 

   

2 ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสเลื่อนตําแหนงและ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

     

3 ผูบริหารใหโอกาสครูรับผิดชอบงานท่ีสําคัญอยางเต็มท่ีท่ัวถึง      
4 ผูบริหารยกยองชมเชยและประกาศเกียรติคุณแกครูท่ีมีผลงาน

ดีเดน 
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ขอ การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ      
5 ผูบริหารเรียกครูมาตักเตือนดวยวาจาในกรณีกระทําผิดเล็กนอย      
6 ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการตัดเงินเดือน      
7 ผูบริหารลงโทษครูท่ีกระทําผิดวินัยโดยการลดข้ันเงินเดือน      
8 ผูบริหารสืบสวนหาขอเท็จจริงและสาเหตุของความผิดกอนใช

วิธีการลงโทษ 
     

 ดานอํานาจตามกฎหมาย      
9 ผูบริหารมีการจัดการและบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ

สถานศึกษาท่ีวางไว 
     

10 ผูบริหารใชอํานาจโดยชอบธรรมและตามสิทธิภายใตขอบเขต 
ท่ีกฎหมายบัญญัติ 

     

11 ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสม
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

     

12 ผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบและกฎเกณฑ
ท่ีวางไว 

     

13 ผูบริหารมีคําสั่งมอบหมายงานท่ีเปนลายลักษณอักษรใหครู 
ปฏิบัติตาม 

     

 ดานอํานาจจากการอางถึง      
14 ผูบริหารวางตัวเหมาะสมตามโอกาสตางๆ      
15 ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีใหกับครูและบุคคลท่ัวไป      
16 ผูบริหารปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับของครูในโรงเรียน      
17 ผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     

18 ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา      
19 ผูบริหารมีความมุงม่ันในการทํางาน      
20 ผูบริหารมีความสามารถสรางแรงจูงใจใหครูอุทิศตน 

ในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
     

21 ผูบริหารเสนอวิสัยทัศนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา 
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ขอ การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 ดานอํานาจจากความเปนผูเช่ียวชาญ      

22 ผูบริหารนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีใหมๆมาใชปฏิบัติงาน      
23 ผูบริหารนําความรูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงานแกปญหา

งานไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 
     

24 ผูบริหารนําเสนอในสิ่งท่ีเปนประโยชนและความกาวหนามาสู 
ครูและบุคคลากรในสถานศึกษา 

     

25 ผูบริหารใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดถูกตอง      
26 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานดานงานวิชาการ 

ดานงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ 
ดานการบริหารท่ัวไปเปนอยางดี 

     

 ดานอํานาจจากการเช่ือมโยง      
27 ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมวางตัวเปนกลาง มีความยุติธรรม

ในการปฏิบัติหนาท่ี 
     

28 ผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับ
เดียวกันไดอยางดี 

     

29 ผูบริหารมีความสามารถในการสรางเครือขายทางการศึกษา 
อยางกวางขวาง 

     

30 ผูบริหารมีความสามารถในการเชิญบุคคลสําคัญมารวมกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

     

31 ผูบริหารมีความสัมพันธในการติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับ
เหนือกวาไดเปนอยางดี 

     

 ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล      
32 ผูบริหารแสวงหาขาวสารท่ีเปนประโยชนแกสถานศึกษา 

ดวยความเต็มใจอยางสมํ่าเสมอ 
     

33 ผูบริหารใหขาวสารท่ีทันเหตุการณและถูกตองแกครูผูปฏิบัติงาน
อยูเสมอ 

     

34 ผูบริหารจัดใหมีระบบและวิธีการในการแจงขอมูลหรือเผยแพร
ขาวสารภายในองคการใหครูรับรูอยางท่ัวถึง 

     

35 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพโดยอาศัย
ขอมูลสารสนเทศ 

     

36 ผูบริหารใหคําปรึกษาแกครูในเรื่องของการปฏิบัติงานตางๆ
สงเสริมสนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในระดับท่ีสูงข้ึน 
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ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

 

คําช้ีแจง       โปรดกาเครื่องหมาย √  ลงในชองท่ีตรงกับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทาน 
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
ของสถานศึกษา มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับใด ดังนี้ 
 

 5 หมายถึง   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ตัวอยาง 

ขอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
* มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  √    

 

คําอธิบาย     จากขอ * ผูตอบทําเครื่องหมาย √ ลงในชองหมายเลข 4 ซ่ึงเปนชองระดับมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก 

 

ขอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน      
1 ทานมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     

2 ทานมีการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนกับ 
แผนการจัดการเรียนรู 

     

3 ทานมีการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรกับ
แผนการจัดการเรียนรู 
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ขอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
4 ทานมีการเชื่อมโยงหลักสูตรของสถานศึกษากับ 

แผนการจัดการเรียนรู 
     

5 ทานมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู      
6 ทานมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนดานความรู 

ดานทักษะกระบวนการ ดานสมรรถนะสําคัญ 
ในการจัดการเรียนรู 

     

7 ทานมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุม 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคในแผนการจัดการเรียนรู 

     

 การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล      
8 ทานมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล      
9 ทานมีการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู       
10 ทานมีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผน 

จัดการเรียนรู 
     

11 ทานมีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปญหาหรือพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ 

     

12 ทานมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน      
13 ทานมีการสงตอขอมูลสารสนเทศผูเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน      
 การออกแบบและจัดการเรียนรู      

14 ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 

     

15 ทานมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     

16 ทานมีการเลือกใชวิธีสอนเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย      
17 ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีกําหนดไว 
     

18 ทานมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
สติปญญา 

     

 การใชส่ือและเทคโนโลยีผนวกกับการนําบริบทและ 
ภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ 

     

19 ทานมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเปนปจจุบัน 
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ขอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
20 ทานมีการสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ินและบริบทของทองถ่ินท่ีเปนปจจุบัน 
     

21 ทานมีการวางแผนจัดทําจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

     

22 ทานมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 

     

23 ทานมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน 

     

24 ทานมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ
การจัดการเรียนรู 

     

25 ทานมีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัด 
การเรียนรู 

     

26 ทานมีการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู 

     

27 ทานมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ      
 การวัดและประเมินผล      

28 ทานมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมี
คุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล 

     

29 ทานมีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

     

30 ทานมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน      
31 ทานมีการตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนน

พัฒนาการ  
     

 การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน      
32 ทานมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลอยางท่ัวถึง      
33 ทานมีการชวยเหลือผูเรียนตามความตองการเปนรายบุคคล      
34 ทานมีการใหคําแนะนําคําปรึกษาแกผูเรียนทุกคน 

อยางเสมอภาค 
     

35 ทานมีการแกไขปญหาผูเรียนดวยความเสมอภาค      
36 ทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแล

ชวยเหลือผูเรียนในดานการเรียน 
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ขอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
37 ทานมีการประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของในการดูแล

ชวยเหลือผูเรียนในดานคุณภาพชีวิต 
     

38 ทานมีการรายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ      
 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู      

39 ทานมีการศึกษาคนควาแสวงหาความรูเพ่ือการศึกษาวิจัย 
อยูเสมอ 

     

40 ทานมีความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน      
41 ทานมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง 

ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ 
     

42 ทานมีการนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปญหาผูเรียน      
43 ทานมีการนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาผูเรียน      
44 ทานมีการเผยแพรผลงานวิจัย      
 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี      

45 ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
ท่ีตนนับถือ 

     

46 ทานยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู       
47 ทานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตท้ังตอ

ตนเอง ครอบครัว และสังคม 
     

48 ทานมีการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ      
49 ทานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย      
50 ทานใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา      
51 ทานมีความรักสามัคคีในหมูคณะ      
52 ทานรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา      
 การจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย      

53 ทานปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระท่ีไดรับมอบหมาย 
ครบตามเวลาท่ีกําหนด 

     

54 ทานมีการเตรียมการสอนกอนเสมอ      
55 ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กําหนด 
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ขอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
56 ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด 
     

57 ทานมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล       นางอุรุชา หอณรงคศิริ 
วันเดือนปเกิด       02 มีนาคม 2521 
สถานท่ีเกิด       อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 
ท่ีอยู   68/1 หมู 1 ตําบลบางกะไห อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

        จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท 089-544-5197 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน     ขาราชการครู 
สถานท่ีทํางาน   โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร  

   (นอย อาจารยางกูร)  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ประวัติการศึกษา       ครุศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  พ.ศ. 2544 
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