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รูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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Abstract

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of principals’s stye of authority used in schools under 
the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1, 2) the level of efficiency of personnel management 
under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1, 3) the relationship between principals’s stye 
of authority used and efficiency of personnel management of those schools and 4) the prediction coefficients of 
the principals’s stye of authority used affecting to the efficiency of personnel management of those schools.  
The samples were 409 teachers and school administrators under the Office of Chachoengsao Primary Educational 
Service Area 1 in the academic year of 2556 B.E. The research instrument used for collecting data was a set of 5-item 
rating scale questionnaires. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson 
product moment correlation coefficient) and stepwise multiple regression analysis were employed for data analysis.
 The findings revealed as follow:
 1) The principals’s stye of authority used in schools under the Office of Chachoengsao Primary Educational 
Service Area 1 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were equally scores 
in the aspects of force authority, reference authority, reinforcement authority, legitimacy authority and expertise  
authority lastly.
 2) The efficiency of personnel management under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 
1 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of personnel 
and position planning, efficiency promotion in working, allocation and recruitment, discipline and preservation, and 
retirement. 
 3) The principals’s stye of authority used and the efficiency of personnel management in schools under the  
Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 was significantly positive correlation at the highest level  
(r

xy
 = .962) of .05 respectively. 

 4) The principals’s stye of authority used in schools affected to the efficiency of personnel  
management under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 which can be accounted for 
aspects of expertise authority, reinforcement authority, reference authority, legitimacy authority and force authority 
and could concurrently co-predicted for 95.40% on the efficiency of personnel management of those schools at a 
level of .05 respectively. It could be a written equation in standardized score as; 
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ 1) ศกึษาระดบัของรปูแบบการใช้อ�านาจของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 3) ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างรปูแบบการใช้อ�านาจของผู้บรหิารสถานศึกษากบัประสิทธภิาพการบรหิารงาน

บคุคลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 4) ศึกษารปูแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่ส่งผลกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ในปีการศึกษา 2556 จ�านวน 409 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) 

และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis)

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) รูปแบบการใช้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

มีค่าเฉลี่ย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ อ�านาจการบังคับ อ�านาจการอ้างอิง อ�านาจการ

ให้รางวัล กับอ�านาจตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและอ�านาจจากความเชี่ยวชาญ

 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การวางแผนอตัราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง  

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ

 3) รูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมากที่สุด (r
xy
 = .962) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4) รูปแบบการใช้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษา ที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร งานบุคคลของสถานศึกษา  

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คือ อ�านาจจากความเชี่ยวชาญ อ�านาจการให้รางวัล อ�านาจการ

อ้างอิง อ�านาจตามกฎหมาย อ�านาจการบังคับ ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 95.40 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 สามารถเขียน

เป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ
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ค�าส�าคัญ : รูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การบริหารงานขององค์กรให้ประสบผลส�าเร็จได้นั้นย่อม
ประสบปัญหาหลายประการ ซึง่อาจมสีาเหตจุากความแตกต่างของ
บุคคลในหน่วยงานและการใช้อ�านาจของผู ้บริหารระดับต่างๆ  
การใช้อ�านาจหน้าท่ีไม่เหมาะสมกับคนและงาน ย่อมท�าให้งาน
ประสบความล้มเหลว การใช้อ�านาจบังคับท่ีมีกฎเกณฑ์เคร่งครัด 
เข้มงวด ท�างานท่ีมุ่งงานมากเกินไปโดยไม่ค�านึงถึงผู้ร่วมงานย่อม 
ส่งผลต่อขวญัและก�าลงัใจ บางครัง้ใช้อ�านาจโดยอ้างข้อกฎหมาย หรอื
ระเบยีบต่างๆ มากเกนิไป คอื การใช้อ�านาจตามความพงึพอใจและอารมณ์ 
ประกอบกับการใช้อ�านาจที่มิชอบ ใช้อ�านาจเกินขอบเขต ไม่ใช้โดย
สุจริตและไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมท�าให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไม่สูงเท่าที่ควร (ศักดิ์ชัย ณรงค์หนู, 2543, หน้า 84) 
นอกจากนี้ อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2550, หน้า 1) กล่าวไว้ว่าการบริหาร

ในยุคปัจจุบันต้องปรับเปล่ียนวิธีการต่างๆ ไปพอสมควรเพื่อให้
องค์กรสามารถท�าหน้าที่ต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึนตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหาร เป็น 
กระบวนการทีส่�าคญัในการจดัการศกึษาดงัเช่น วโิรจน์ สารรตันะ (2548,  
หน้า 265) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาจะประสบความส�าเร็จ
มากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร นั่นคือ  
การมีภาวะผู้น�าหรือความเป็นผู้น�า (leadership)
 นอกจากน้ีสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 5 เรื่องการบริหารและการจัดการ 
ในส ่วนการบริหารและการจัดการศึกษาของ รัฐ ซึ่ ง เป ็น 
การกระจายอ�านาจการศึกษาโดยตรงนั้น แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ซึ่งใน 
สถานศึกษาแต่ละแห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล อ�านาจการตัดสินใจ 
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ส่วนใหญ่ท่ีได้รับมอบอ�านาจจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงอยู่ที ่

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้บังคับบัญชาและมีอ�านาจในการตัดสินใจ 

ด�าเนินงานด้านต่างๆ การใช้อ�านาจในการด�าเนินงาน จึงมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

(สรุชยั เรเรือง, 2554, หน้า 3) การใช้อ�านาจของผู้บรหิารสถานศกึษา 

นับว่ามีบทบาทที่ส�าคัญในการบริหารงานเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมให้

ผู ้ใต้บังคับบัญชาท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด�าเนินงานด้วย 

ความเรียบร้อย รวดเร็วและประหยัด ดังเช่น ธีระ รุญเจริญ (2550, 

หน้า 5) กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นกลไกที่ส�าคัญในการด�าเนินงานใน

สถานศกึษาเพราะสถานศกึษามีภารกจิหลกัในการจดัการศกึษา และ

การบริหารต้องใช้กระบวนการและปัจจัยหลายประการจึงจะบรรลุ

ผล ในกระบวนการต้องอาศัยผู้บริหาร และครู ผู้บริหารจึงต้องมี

ศักยภาพหลายด้านท่ีจะท�าให้สถานศึกษาประสบความส�าเร็จ  

ผู ้บริหารจึงเป ็นบุคคลส�าคัญและต้องมีความระมัดระวังใน 

การบรหิารงาน เพราะการบริหารงานทีข่าดประสทิธภิาพ ส่วนหนึง่

เกิดจากการใช้อ�านาจของผู้บริหาร ซึ่งต้องใช้อ�านาจในการตัดสินใจ 

ควบคมุ สัง่การ ชีแ้นะ บ�ารงุขวัญและก�าลงัใจให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกดิ

การกระตอืรือร้น และปฏบัิตงิานได้อย่างต่อเน่ือง (นติยา แสนใจกล้า, 

2548, หน้า 2-76) โดยท่ัวไปในการปฏิบัติงาน หากผู้บริหารไม่มี

อ�านาจ การท�างานในองค์กรหรอืการบรหิารบ้านเมอืงจะไร้ระเบียบ

เกิดความวุ่นวายไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งตรง

กนัข้ามกบัการท�างานกบัผูบ้รหิารทีมี่อ�านาจ ผูร่้วมงานมกัท�างานให้

กับผู้มีอ�านาจมากกว่าผู้ท่ีไม่มีอ�านาจ และผู้บริหารที่ไร้อ�านาจมักมี

แนวโน้มที่จะท�าตัวเป็นเผด็จการกับผู้ใต้บังคับบัญชา ท�าให้การ

ท�างานขององค์กรอาจไม่ประสบความส�าเรจ็ นอกจากผูบ้รหิารต้อง

ใช้อ�านาจในการท�างานแล้วยังต้องอาศัยการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่ง

การบริหารงานบุคคลที่ช่วยให้งานบรรลุความส�าเร็จได้ต้องอาศัย

กลุ่มบุคคลในองค์กรที่ท�างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์และความพอใจ

ในการท�างาน โดยมุ่งประสิทธิภาพของงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ผู้น�า 

ต้องสร้างให้เกิดในองค์กร (ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2551) สมาน  

รงัสโิยกฤษฎ์ (2541, หน้า 83) กล่าวไว้ว่า เมือ่มกีารสรรหา คัดเลอืก

คนดมีคีวามสามารถเข้ามาท�างานแล้ว กม็ไิด้มหีลกัประกนัว่าบคุคล

นั้นจะท�างานดีเสมอไป อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของ

วทิยาการ ตลอดจนเทคนคิการท�างานมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

คนทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าทีใ่นสมยัหนึง่

อาจกลายเป็นผู้หย่อนความสามารถในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพบุคลากร จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้

ปฏิบัติงานเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต�าแหน่งอยู่

เสมอ องค์กรท่ีประสบความส�าเร็จได้นัน้จ�าเป็นต้องมีการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพของบุคคลให ้ มีประสิทธิภาพในการท�างานม ี

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ดังน้ันการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่มี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดยประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลจะ

ประสบความส�าเรจ็และสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถานศึกษา มปัีจจยั

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน คือ มีการก�ากับติดตามของ 

ฝ่ายบริหาร โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศติดตาม

ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มีการด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุนของ 

ผู ้บริหารในเชิงรุก เพื่อพัฒนาระบบงาน โดยการจัดหารางวัล  

ค�าชมเชย ส�าหรับผู้ที่รับผิดชอบในการท�างาน จัดท�าข้อมูลอัตรา

ก�าลังบุคคลในระยะยาว เพื่อส�ารวจสภาพความขาดแคลนและ 

จดัท�าข้อมลูการพัฒนาบคุลากรทัง้โรงเรยีน (กญัญนนัท์ ภัทร์สรณ์สริ,ิ 

2552, หน้า 35) ณรงค์ศกัดิ ์เหมอืนชาต ิ(2547, หน้า 35) กล่าวไว้ว่า 

การบริหารงานจะส�าเร็จได้นั้นต้องอาศัยบุคคลอื่นเสมอ ดังนั้น 

ผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาบุคคลผู้อ่ืนให้สามารถ

ปฏิบัติตาม ผู้บริหารควรใช้อ�านาจในการบริหารงานด้วยความ

ระมดัระวงัมกีารกระจายอ�านาจและมอบอ�านาจให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา

โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยยึดวัตถุประสงค์และ

การยอมรบัจากสมาชกิในองค์กรท�าให้ผู้บรหิารสามารถใช้อ�านาจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันการบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐหรือเอกชน ต ้องปรับเปล่ียนวิธีการด�าเนินงานให้มี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลสงูสดุ เพือ่เพ่ิมความสามารถในการบรหิาร

งานแก่องค์กรให้มากขึน้ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของโลกที่

เปล่ียนแปลงไป ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องเปล่ียนรูปแบบการท�างาน

แบบเดิมที่ให้ความส�าคัญกับผู้น�าคนเดียว (one man show)  

มาเป็นการท�างานเป็นทีม (teamwork) ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกฝ่าย ให้ทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วมก�าหนดนโยบายและตดัสินใจ 

(ชาญชัย อาจิณสมาจาร, 2543; อ้างถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 

2551) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับ

สิทธิหน้าที่และอ�านาจเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติ

งานจนบรรลุเป้าหมาย อ�านาจแต่ละรูปแบบที่ผู้บริหารใช้นั้นผู้ใต้-

บังคับบัญชาจะตอบสนองต่ออ�านาจในแต่ละแบบที่แตกต่างกัน  

ผู้บริหาร จึงต้องทราบว่า ตนมีอ�านาจและใช้อ�านาจสอดคล้องกับ

การบริหารงานกับสมาชิกในองค์กร

 งานวิจัยหลายเรื่องช้ีให้เห็นว่า ผู ้น�ามีความส�าคัญต่อ 

การพัฒนาองค์กรและการจัดการในทุกระดับทั้งในภาครัฐ เอกชน 

ระดับโลก ชาติ หรือระดับท้องถิ่น ผู้น�าเปรียบเสมือนจุดรวมแห่ง

พลังของผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงในภาวะวิกฤติของระบบราชการองค์กรม ี

ความต้องการภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารทีม่คีวามเข้มแขง็ ตัง้ใจทีจ่ะแก้

ปัญหาอย่างกล้าหาญอดทนและต่อเน่ือง สามารถสร้างความมั่นใจ
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ให้เกิดการพัฒนาองค์กร ท�าให้การท�างานเดินไปสู่ทิศทางท่ีดีข้ึน  
เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กรจึงจะประสบ
ผลส�าเร็จ จากค�ากล่าวข้างต้นผู้น�าจึงมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของ
องค์กรได้  โดยมีอ�านาจ (power) นั่นเอง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, 
หน้า 265) จากการศึกษาและจัดอันดับการใช้อ�านาจในการปฏิบัติ
งานของผู ้บริหารสถานศึกษาน้ี พบว่า อ�านาจตามกฎหมาย  
และอ�านาจความเชี่ยวชาญ เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ส ่วนอ�านาจการบังคับมีความจ�าเป ็นน้อยที่ สุด  
(วรรณา บุญบันดาล, 2547, หน้า 9) ผู้บริหารบางคนใช้อ�านาจตาม
ความพึงพอใจของตน และบางคนสร้างอิทธิพลให้กับตนเอง  
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบุคคลในกลุ่มของตน ไม่ค�านึงถึงผล
ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและหลักคุณธรรม เช่น การพิจารณา
ความดคีวามชอบประจ�าปี จงึเป็นผลให้เกดิความขดัแย้งในหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ขาดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
นอกจากนี้ ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ 
สถานศกึษา จากผลการวิจยัพบว่า ผู้บรหิารมีรูปแบบการใช้อ�านาจมาก
ในด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ อ�านาจอ้างอิง อ�านาจตามกฎหมาย
และอ�านาจการให ้รางวัล (เจริญชัย บรรเลงรมย ์ , 2550,  
หน้า 108) นอกจากน้ีพบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคลของ 
สถานศึกษา ด ้านท่ีมีป ัญหาสูงสุด คือ ด ้านการเสริมสร ้าง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รองลงมาได้แก่ วินัยและ 
การรักษาวินัย และการวางแผนอัตราก�าลังการก�าหนดต�าแหน่ง  
และการออกจากราชการตามล�าดับ (วิทยา ศรีจันทร์หล้า, 2553, 
หน้า 63) 
 การกระจายอ�านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 
และกฎกระทรวง ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย 
อ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ให้กระทรวง
กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในขอบข่าย 
และภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บรหิาร งานงบประมาณ ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านการบรหิาร
ทัว่ไปนัน้ ถอืได้ว่าเป็นการพฒันาให้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ
สถานศกึษา มคีวามเป็นอสิระ ความคล่องตวัและสามารถรบัผิดชอบ
ในการด�าเนนิการได้อย่างมีประสทิธภิาพ และสอดคล้องกบักฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการกระจาย 
อ�านาจ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550,  
หน้า 14)
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส�าคัญที่มุ่ง
ส่งเสรมิให้สถานศกึษาสามารถปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนองภารกจิของ
สถานศึกษา เพื่อด�าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด 
ความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพฒันา มคีวามรู ้ความสามารถ มขีวญัก�าลงัใจ ได้รบัการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยผู้บริหาร
โรงเรยีน ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานต้องด�าเนนิการในภารกจิหลกั คอื 
การวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง การสรรหาและ 
การบรรจ ุแต่งต้ัง การเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิติัราชการ
วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ การบริหารและ
การจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งที่จะท�าให้การจัดและพัฒนา 
การศกึษาด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย บรรลจุุดมุง่หมายของการจัดการ 
ศึกษา โดยเฉพาะในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 
ต่อเนือ่ง ความส�าคัญด้านการบรหิารจดัการยิง่มคีวามส�าคญัมากขึน้
ตามล�าดับ (สมใจ ลักษณะ, 2549, หน้า 7) การบริหารงานบุคคล
เป็นงานที่ยุ ่งยากและซับซ้อนเพราะต้องท�างานเกี่ยวข้องกับคน  
ซึ่งมีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความส�านึกแตกต่างกัน และที่
ส�าคัญคนเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ผู้บริหารจึงต้องประสบกับ
ปัญหาต่างๆ ในการบรหิารบคุลากร ซึง่ปัญหาท่ีส�าคัญ ได้แก่ ปัญหา
การวางแผนการบริหารบุคลากร ปัญหาการสรรหาและการแต่งตั้ง
บคุลากร ปัญหาการพฒันาบคุลากรปัญหาการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ปัญหาการให้บุคลากรพ้นจากงาน และปัญหาการควบคุมก�ากับ
ตดิตาม และนเิทศบคุลากร (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546, หน้า 51-52)
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า สถานศึกษา
มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในด้านการวางแผนก�าลังคน  
การสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง และพัฒนาบุคคล เช ่น  
สถานศึกษามีขนาดเล็กจ�านวนมาก อัตราครูมีความขาดแคลน 
จ�านวนครูอัตราจ้างชั่วคราวมีจ�านวนจ�ากัด และอุปสรรคในการท�า
วิทยฐานะของครู (ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หน้า 17) เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ 
ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษารปูแบบการใช้อ�านาจของผูบ้ริหารสถานศกึษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ทั้งน้ีผลการศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท�างานของ 
ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อศึกษาระดับของรูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1
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 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหาร งานบุคคล 

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้อ�านาจ

ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1

 4. เพือ่ศกึษารปูแบบการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ทีส่่งผลต่อประสทิธิภาพการบรหิาร งานบคุคลของสถานศกึษา สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การศึกษารูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ประกอบด้วยขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้

 1. รูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัย

ศึกษาจากแนวคิดการใช้อ�านาจของเฟรนซ์ และราเวน (French & 

Raven, 1968, pp. 667-673) มีจ�านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1) อ�านาจการให้รางวลั 2) อ�านาจการบงัคบั 3) อ�านาจตามกฎหมาย 

4) อ�านาจการอ้างอิง 5) อ�านาจจากความเชี่ยวชาญ 

 2. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  

ผู ้วิจัยศึกษาจากแนวคิดขอบข่ายการบริหารงานบุคคลของ 

กฎกระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร (2546, หน้า 51-63) มีจ�านวน 5 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง 

2) ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 3) ด้านการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ด้านวินัยและการรักษาวินัย 

5) ด้านการออกจากราชการ

 ขอบเขตของประชากร

 1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปี

การศึกษา 2556 จ�านวน 142 โรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

จ�านวน 142 คน และครู จ�านวน 1,448 คน รวมประชากรทั้งหมด 

1,590 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปี

การศึกษา 2556 เป็นผู้บริหาร จ�านวน 103 คน และครู จ�านวน  

306 คน โดยการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของ

เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) 

แล้วน�ากลุ ่มตัวอย่างมาก�าหนดสัดส่วนจ�าแนกเป็นรายอ�าเภอ  

จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 409 คน

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 รูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน คือ 

 1. อ�านาจการให้รางวัล (reward power) 

 2. อ�านาจการบังคับ (coercive power)

 3. อ�านาจตามกฎหมาย (legitimate power)

 4. อ�านาจการอ้างอิง (referent power)

 5. อ�านาจจากความเชี่ยวชาญ (expert power)

 ประสิทธภิาพการบรหิารงานบคุคลของสถานศกึษา ม ี5 ด้าน 

คือ

 1. ด้านการวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง 

 2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

 3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 

 5. ด้านการออกจากราชการ

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นีเ้ป็น

แบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งเป็นแบบสอบถามเรื่องรูปแบบ

การใช ้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษา และแบบสอบถาม

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา แบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตวัของผู้

ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการใช้อ�านาจ

ของผู้บรหิารสถานศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพการบรหิาร

งานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือ ผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง 

และส่งผ่านสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเก็บ

รวบรวมให้ และการเกบ็แบบสอบถามผู้วจิยัเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

การเกบ็แบบสอบถามคนืนัน้ผูว้จิยัเก็บรวบรวมด้วยตนเอง และให้ผู้

บรหิารสถานศกึษา ส่งคนืสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
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ศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในช่องรบัคนืแบบสอบถาม ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะน�าไปวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวเิคราะห์ข้อมลูคร้ังนี ้ผูว้จัิยใช้สถิตสิ�าหรบัการวจิยั ดงันี้

 1. วิ เ คราะห ์ข ้ อ มูลสถานภาพส ่ วนตั วของ ผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถีแ่ละค�านวณเป็นค่าร้อยละ

 2. วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรปูแบบการใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson, s product moment correlation coefficient)

 5. วเิคราะห์รปูแบบการใช้อ�านาจของผูบ้ริหาร สถานศึกษา 

ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุคลของสถานศึกษา สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

โดยหาค่าสมการถดถอยพหคุณู แบบ stepwise (multiple regression 

analysis : stepwise)

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีมากที่สุด 

จ�านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 62.35 รองลงมา เพศชาย 154 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.65 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุดมี

จ�านวน 270 คน คดิเป็นร้อยละ 66.01 รองลงมา คอื ผูท้ีม่กีารศกึษา

ระดับปริญญาโท จ�านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 33.99 มี

ประสบการณ์ในการท�างาน 11-15 ปี มากที่สุด มีจ�านวน 118 คน 

คดิเป็นร้อยละ 28.85 รองลงมา คอื ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการท�างาน

ไม่เกิน 5 ปี มีจ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 24.94 ผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการท�างาน 6-10 ปี มีจ�านวน 99 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 24.21 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 16 ปีขึ้นไป จ�านวน 

90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 เป็นครูผู้ปฏิบัติการสอน มีจ�านวน  

306 คน คิดเป็นร้อยละ 74.82 และเป็นผู้บริหาร มีจ�านวน 103 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.18

 2. ผลของการศึกษารูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก 

 4. ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ พบว่า รปูแบบการใช้อ�านาจ

ของผู้บรหิารสถานศกึษา ทกุรปูแบบมคีวามสัมพนัธ์ กบัประสทิธภิาพ

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 คือ ด้านอ�านาจจากความเชี่ยวชาญ กับประสิทธิภาพ

การบรหิารงานบคุคลของสถานศกึษา (r
x5y 

= .955) ด้านอ�านาจการ

ให้รางวัล กับประสิทธิภาพการบริหาร งานบุคคลของสถานศึกษา 

(r
x1y

=.945) ด้านอ�านาจการอ้างอิงกับประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษา (r
x4y

= .920) ด้านอ�านาจการบังคับ กับ

ประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา (r
x2y

 = .916) 

และด้านอ�านาจตามกฎหมาย กบัประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุคล

ของสถานศึกษา (r
x3y

 = .899) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 5. ผลการศึกษารูปแบบการใช ้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร งานบุคคลของ

สถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า รูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร 

สถานศกึษา ทกุรูปแบบ คือ อ�านาจจากความเชีย่วชาญ (X
5
) อ�านาจ

การให้รางวัล (X
1
) อ�านาจการอ้างอิง (X

4
) อ�านาจตามกฎหมาย (X

3
) 

อ�านาจการบังคับ (X
2
) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษา (y) สามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิภาพ 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมได้ร้อยละ 95.40 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ใน

รูปคะแนนมาตรฐาน ได้คือ Z´y = .425X
5
 + .493X

1 
+.176X

4 
 - 

.261X
3 
+ .170X

2

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

 1. จากการศึกษารูปแบบการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า มค่ีาเฉลีย่โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินรัตน์ ปัญญวงศ์ 

(2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรยีนกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  

เขต 1-7 พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ แสงทับทิม (2547, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ�านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญของครู

ในสถานศกึษาเอกชน พบว่า การใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศึกษา

เอกชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

จุฬัมพา ผันประเสริฐ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหารกับความทุ่มเทใน

การปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บรหิาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านอ�านาจการบังคับ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และอยูใ่นอนัดบัที ่1 สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศิรนิรตัน์ 

ปัญญวงศ์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 1-7 พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน 

ด้านอ�านาจการบังคับอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ทิพวรรณ แสงทับทิม (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้

อ�านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน  

พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านการใช้

อ�านาจการบังคบัอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกบั ปารฉัิตตก์ พศิฏิฐศกัด์ิ 

(2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ�านาจของผู้บริหารใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า การใช้อ�านาจของผูบ้รหิารใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านอ�านาจการบังคับอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีมาตรการตักเตือน ต�าหนิครูและ

บคุลากรทีล่ะเลยในการปฏบิตัหิน้าที ่มกีารออกกฎระเบยีบแนวทาง

การปฏบิตัสิ�าหรบัครแูละบคุลากรอย่างแน่นอน มกีารก�ากบัตดิตาม

ครูและบคุลากรอย่างเข้มงวดให้ปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้ทนัตามก�าหนดเวลา 

มกีารลงโทษครทูีก่ระท�าความผดิตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั และ

มีการก�าหนดมาตรฐานในการลงโทษของครูและบุคลากรอย่าง

ชัดเจน ซึ่งครูในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มองเห็นว่าเป็นอ�านาจในทางลบ มีข้อก�าหนด

ผูกมัดหรือบทลงโทษ ซึ่งเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตาม จึงเกิดความ

เกรงกลัวที่จะถูกลงโทษ จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามค�าสั่งถ้าไม่มีบท

ลงโทษก็จะไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ปาริฉัตตก์ พิศิฏฐศักดิ ์

(2551, หน้า 25) กล่าวว่า อ�านาจการบังคับ เป็นอ�านาจที่ผู้บริหาร

สามารถให้โทษ บคุลากรเกดิการเกรงกลวัการถกูลงโทษ ในรปูแบบ

ต่างๆ ท�าให้ยอมปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย 

และการขู่บังคับให้ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติจะมีการลงโทษทางวินัยตาม

อ�านาจของผู้บริหารแล้วแต่กรณี คือ การต�าหนิ ว่ากล่าวตักเตือน 

การตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออกและไล่ออก ดังนั้นจาก

เหตุผลดังกล ่าวจึงท�าให ้รูปแบบการใช ้อ�านาจของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านอ�านาจการบังคับ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1  

 3. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านอ�านาจจากความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยโดย

รวมอยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในล�าดับสุดท้ายเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินรัตน์ ปัญญวงศ์ (2547, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

โรงเรยีนกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของข้าราชการคร ูสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 พบว่า การใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน ด้านอ�านาจจากความเชี่ยวชาญ อยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ แสงทับทิม  

(2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ�านาจของผู้บริหารที่

ส่งผลต่อขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน พบว่า การใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอ�านาจจากความเชี่ยวชาญ อยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับ ปาริฉัตตก์ พิศิฏฐศักดิ์ (2551, บทคัดย่อ) 

ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง การใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษา 

พบว่า การใช้อ�านาจของผู ้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ด้านอ�านาจจากความเชี่ยวชาญ  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากผู้บริหารบางท่าน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ยังมีผลการปฏิบัติงานท่ียังไม่เห็น

เป็นรปูธรรมเท่าทีค่วรในด้านการน�าทกัษะในการบรหิารงานวชิาการ

มาบริหาร รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างแก่ครูและ

บคุลากร การให้ค�าปรกึษาแนะน�าแนวทางการปฏบิตังิานแก่ครแูละ

บุคลากรที่ถูกต้อง การวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และอาจ

จะยงัไม่มกีารน�าแผนไปปฏบิตัไิด้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายเท่าท่ีควร และ

ในด้านการให้ค�าปรึกษาแนะน�าช่วยเหลือหาแนวทางการแก้ปัญหา

ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษายังไม่ส�าเร็จลุล่วงได้เท่าที่ควร 

ซึ่งในท�านองนี้ ประชุม โพธิกุล (2550, หน้า 5) ได้อธิบายถึงอ�านาจ

จากความเชี่ยวชาญว่า บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญสูงมีข้อมูลที่คนอื่น

ต้องการ บุคคลผู้นั้นย่อมมีอ�านาจ เช่น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษี  

นักกฎหมายเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ย่อมมีอ�านาจมากกว่าผู้อื่น  
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เพราะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ มีข้อมูลที่คนอื่นต้องการ บุคลากรที่รู้เรื่อง

เทคโนโลยี รู้ความซับซ้อนขององค์กร รู้เร่ืองเฉพาะต่างๆ จะเพิ่ม

อ�านาจจากความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ผู้บริหารได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็น

ผู้บริหารเพราะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขององค์การนั้นเพราะ

องค์การนัน้ๆ ขาดผูเ้ชีย่วชาญ ในท�านองเดยีวกนั ถ้าผู้ใต้บงัคับบญัชา

มคีวามเชีย่วชาญด้านทกัษะอืน่สงูกว่าผูบ้รหิาร ย่อมมีอ�านาจสงูเหนอื

ผูบ้งัคบับญัชา เพราะผูบ้งัคบับญัชาต้องพึง่พาพวกเขา ซึง่ปารฉิตัตก์ 

พิศฏิฐศกัดิ ์(2551, หน้า 26) ได้อธบิายว่า อ�านาจจากความเชีย่วชาญ

เป็นอ�านาจท่ีเกิดจากความรู ้ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล  

ทีผู่บ้รหิารมคีวามรูท้างการบรหิารเกดิความเชีย่วชาญในงานทีป่ฏบิตัิ

มปีระสบการณ์และความช�านาญในงานทีร่บัผดิชอบ มคีวามศรทัธา 

ให้ค�าแนะน�า ชี้แจงให้ถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

 4. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2546, หน้า 46-51) ได้อธิบายถึง การบริหารงานบุคคลใน 

สถานศึกษาไว้ว่า เป็นภารกิจส�าคัญที่มุ ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา

สามารถปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพือ่ด�าเนนิ

การด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้

กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถมี

ขวญัก�าลงัใจ ได้รบัการยกย่องเชิดชเูกยีรติ มคีวามมัน่คงและก้าวหน้า

ในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

เป็นส�าคญั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการบรหิาร

งานบคุคลถกูต้อง รวดเรว็เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ส่งเสรมิ

บุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถและมีจิตส�านึกในการปฏิบัติ

ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส�าเร็จตามหลักการบริหารแบบ  

มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ

งานเตม็ตามศกัยภาพ โดยยดึมัน่ในระเบยีบวนิยั จรรยาบรรณ อย่าง

มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

มคีวามมัน่คงและความก้าวหน้าในวชิาชพี ซึง่จะส่งผลต่อการพฒันา

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

 5. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านการวางแผนอัตราก�าลัง และก�าหนดต�าแหน่ง มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในล�าดับที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา 

ภัทรก�าจร (2546, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษา 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  

พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง  

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบ้รหิารสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

มคีวามรู้ความสามารถในการวางแผนอตัราก�าลงั ก�าหนดต�าแหน่งครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา 

มกีารแผนการปฏบิตังิานเพือ่เป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบอตัรา

ก�าลังของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง มีการน�าแผนอัตราก�าลังมาก�าหนด

ต�าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูและ

บคุลากรทางการศึกษาเลือ่นวทิยฐานะตามความพร้อมอย่างเสมอภาค 

และมีแนวทางส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได ้ รับ 

การพัฒนาตามศักยภาพของตนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ เสนาะ  

ติเยาว์ (2543, หน้า 63) กล่าวว่า การวางแผนอัตราก�าลัง เป็น 

กระบวนการที่จะช่วยให้องค์การจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับ 

ความต้องการในการใช้คนทีจ่ะท�าให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้และ

รวมถึงการคาดคะเนความต้องการบุคลากร การเปรียบเทียบ 

ความต้องการที่จะใช้คนในอนาคตกับก�าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ก�าหนดจ�านวนและคุณสมบตัขิองคนทีจ่ะรบัเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆ 

 6. ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ด้านการออกจากราชการมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่น

ระดับน้อย และอยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นิตยา นิลรัตน์ (2547, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคล

ของผู ้บริหารโรงเรียน ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

ขนาดเล็ก ด้านการออกจากราชการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง

 จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการออกจากราชการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับน้อยนั้น แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันมีข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษาปฏิบติัตน ทีจ่ะกระท�าความผดิจนถงึขัน้ออก

จากราชการน้ันน้อยมาก และเน่ืองจากครูได้ให้ความส�าคัญกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎระเบียบในด้านการออกจากราชการ  

ของกระทรวงศกึษาธกิาร (2546, หน้า 60–61) อย่างเคร่งครดั ทัง้นี้

ผู้บรหิารยงัมกีารวางระบบการจดัท�าทะเบยีนเพือ่ควบคมุ ตรวจสอบ

การเกษยีณอายขุองครแูละบุคลากรในสถานศกึษา พจิารณาอนญุาต

หรอืยบัยัง้การลาออกของครแูละบคุลากร  โดยยดึผลประโยชน์ของ

ทางราชการทีส่�าคญัจากค่าเฉลีย่ท่ีอยูใ่นระดบัน้อยนัน้แสดงให้เห็นว่า 

ในด้านการออกจากราชการนั้น ไม่มีบุคลากรในสถานศึกษากระท�า
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ผดิระเบยีบวนิยัเลย และอาจจะไม่มคีรแูละบุคลากรทีไ่ม่อาจปฏบิตัิ

หน้าที่ราชการต้องออกจากราชการ

 7. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาทุกรูปแบบ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬัมพา ผันประเสริฐ (2549, 

บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2  

พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บริหารกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

ของครูผู ้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก

ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระ เฉลิมศักดิ์ (2552, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย 

การอาชีพบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่าการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในวิทยาลัย 

การอาชีพบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ในทางบวกใน

ระดบัสงูทีส่ดุ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เจริญชัย บรรเลงรมย์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อดุรธาน ีพบว่า การใช้อ�านาจในการบรหิารงานของผูบ้ริหารโรงเรยีน

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับ 

ปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 

ภารกิจโดยทั่วไปของผู้บริหาร หวังมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

บุคลากร เพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์

ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่จะส่งผลส�าเรจ็ต่อเป้าหมายขององค์การ 

(ธงชัย สันติวงษ์, 2548, หน้า 3) ซ่ึงสอดคล้องกับ ประชุม  

รอดประเสริฐ, 2547, หน้า 59) ทีก่ล่าวว่า คน นบัเป็นปัจจยัทีส่�าคัญ

และแตกต่างไปจากปัจจัยอื่นๆ เพราะคนเป็นปัจจัยเดียวที่มีชีวิต

จติใจ และมคีวามรูส้กึเป็นผูส้ร้าง เป็นผูใ้ช้ปัจจยั หรอืทรพัยากรอืน่ๆ 

ขององค์การโดยในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ อาจก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์ หรือเป็นการท�าลายย่อมเป็นไปได้ทั้งสองทาง ฉะนั้น 

คนในองค์การจึงเป็นไปได้ทั้งผู้สร้างองค์การให้ก้าวหน้า หรืออาจ

เป็นผู ้ท�าลายองค์การ หากคนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง  

การจดัการเกีย่วกบับคุคลทีป่ฏบิตังิานในองค์การ ในกจิกรรมทัง้ปวง

ทีจ่ะท�าให้ปัจจยัด้านบคุคลอนัเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ถูกน�าออกมาใช้จนส่งผลส�าเร็จต่อการปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุด 

(ประสงค์ เอี่ยมเวียง, 2548, หน้า 10) การบริหารงานบุคคลจึงเป็น
ภารกิจที่ส�าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงาน เพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด�าเนินการด้านการบริหาร
บุคคลเพื่อให้เกิดความคล่องตัว อิสรภาพใต้กฎหมาย ระเบียบเป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวัญก�าลังใจ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู ้ เรียนเป็นส�าคัญ 
(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546, หน้า 51) ในส่วนของการใช้อ�านาจถอื
ได้ว่าเป็นความสามารถที่จะให้ใครท�าอะไรในส่ิงที่ตนเองต้องการ 
การที่บุคคลเข้ามาอยู่ในองค์การ จึงเป็นระบบของความร่วมมือกัน
ในทางกิจกรรม ซึ่งเป็นเร่ืองของการต่อรองเพ่ืออ�านาจของกันและ
กัน อ�านาจจึงได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้น และเป็นสิ่งส�าคัญในหน้าที่
ของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้คือ  
การตัดสินใจ ภาวะผู ้น�าและการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีองค์การ 
สมัยเดิมเน้นย�้าเรื่องของการมีเหตุผล ลักษณะของธรรมชาติใน
องค์การ ในทฤษฎีพฤติกรรมองค์การร่วมสมัยเน้นย�้าเรื่องอ�านาจ 
และการเมืองในองค์การเพื่อการควบคุมพฤติกรรมในองค์การ 
(ประชุม โพธิกุล, 2550, หน้า 4) การใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 
สถานศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นการใช้อ�านาจของผู้บังคับบัญชาตาม 
สายงาน ซึง่มคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะของงาน และพฤตกิรรม
ของบุคคลน้ัน ตามสถานการณ์ว่าควรใช้อ�านาจประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมเพื่อควบคุมองค์กรให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย และการใช้อ�านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของครูภายในโรงเรียน 
ในเชงิบวกหรอืในเชงิลบ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึต้องพิจารณาในการ
เลอืกใช้อ�านาจอย่างระมดัระวงั เพือ่ให้ครแูละบคุลากรปฏบิตังิานได้
อย่างเต็มความสามารถ และท�าด้วยความเต็มใจอันน�าไปสู  ่
ความส�าเรจ็ บรรลเุป้าหมายของการจดัการศกึษาของชาติ สอดคล้อง
กับ บัญชา อึ๋งสกุล (2545, หน้า 26) กล่าวว่า การใช้อ�านาจเพื่อ 
การจัดการของผู้บริหารย่อมขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานของผู้บริหาร
ว่ามองผูร่้วมงานในแง่ใด ถ้ามองในไม่แง่ด ีการใช้อ�านาจบงัคบับญัชา
ในการศึกษาก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การบริหารงาน
ทีม่ปีระสิทธภิาพผู้บรหิารจะต้องค�านงึถงึการใช้อ�านาจในการจดัการ
เป็นส�าคญั  โดยให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการจดัการ และมกีารกระจาย 
อ�านาจมากยิง่ขึน้ผูบ้ริหารจ�าเป็นต้องปฏบิตัหิน้าท่ีในฐานะผูบ้รหิาร 
ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกน้อง ทั้งน้ีเพราะการใช้อ�านาจ 
การจัดการในการบริหารเป็นงานส�าคัญที่จะช่วยให้คนท�างานอย่าง
ได้ผล และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรู ้จักใช้คนให้เป็นไปตาม 
ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ผูบ้รหิารต้องพยายามใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
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 8. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ 
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่ารูปแบบการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร 
สถานศกึษา ด้านทีม่อี�านาจพยากรณ์ คอื อ�านาจจากความเช่ียวชาญ 
(X

5
) อ�านาจการให้รางวัล (X

1
) อ�านาจการอ้างอิง (X

4
) อ�านาจตาม

กฎหมาย (X
3
) และอ�านาจการบังคับ (X

2
) ซึ่งอธิบายเป็นรายด้านได้

ดังนี้ คือ
  1) อ�านาจจากความเชีย่วชาญ เป็นอ�านาจทีเ่กิดจากการ
ที่ผู้น�ามีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาและปฏบัิตงิานทีม่คีวามส�าคญัได้ผลเป็นอย่างด ีเป็นอ�านาจ
เฉพาะตวัของบคุคลโดยไม่จ�าเป็นต้องมตี�าแหน่งหน้าที ่เช่นเดยีวกบั 
ประชุม โพธิกุล (2550, หน้า 5) ได้อธิบายถึง อ�านาจจาก 
ความเชี่ยวชาญว่าบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญสูง มีข้อมูลที่คนอื่นต้องการ  
บุคคลผู้นั้นย่อมมีอ�านาจ เช่น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษี นักกฎหมาย 
เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ย่อมมีอ�านาจมากกว่าผู้อื่น เพราะ  
ผู้เชี่ยวเหล่านี้มีข้อมูลเฉพาะท่ีคนอื่นต้องการ จะเพิ่มอ�านาจจาก
ความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น 
  2) อ�านาจการให้รางวัล เป็นอ�านาจของบุคคลที่อยู่ใน
ต�าแหน่งระดับสูง มีอ�านาจที่จะควบคุมทรัพยากรของหน่วยงานสูง 
ผู้บริหารสูงสุดมีอ�านาจอนุมัติและตัดสินใจต่อการจัดสรรทรัพยากร
ในหน่วยงานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ รวมทัง้มอี�านาจทบทวนในการ
ปรับเพิ่มหรือปรับลดทรัพยากรในหน่วยงานระดับล่างได้ตามความ
เหมาะสม และเป็นสิ่งกระตุ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ  
ปาริฉัตตก์ พิศิฏฐศักดิ์ (2551, หน้า 25) กล่าวว่า อ�านาจการให้
รางวลัเป็นอ�านาจทีผู่บ้รหิารสามารถให้ผลตอบแทนเป็นรางวลั หรอื
ก�าลังใจ เช่น โอกาสการเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง ส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้ก้าวหน้า การให้เงิน สิ่งของ สวัสดิการในการท�างาน 
รวมถึงการยกย่องสรรเสริญและชมเชย 
  3) อ�านาจการอ้างอิง เป็นอ�านาจของบุคคลที่ไม่มี
อ�านาจจากต�าแหน่งแต่สามารถท�าให้ผู้อื่นพอใจต้องการเลียนแบบ 
หรือดึงดูดใจให้มีพฤติกรรมเลียนแบบจากผู้ที่ศรัทธา บุคคลผู้มี
อ�านาจบารมีมักจะเป็นผู ้มีความส�าเร็จสูงในอาชีพของเขาและ 
มีการด�ารงชีวิตเป็นที่ถูกใจของผู้อื่น ในทางตรงกันข้ามไม่ใช้ผู ้ที่
ประสบความส�าเรจ็ในชวีติทกุคนทีม่อี�านาจอ้างองิหรอือ�านาจบารมี 
บุคคลที่จะมีอ�านาจบารมีต้องมีลักษณะเฉพาะและมีส่ิงที่น่าช่ืนชม 
ซึ่งณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (2547, หน้า 18) กล่าวว่า อ�านาจอ้างอิง 
เป็นอ�านาจที่เกิดจากการเคารพ เชื่อฟัง ความรัก ความศรัทธา  
ความชื่นชม ความไว้วางใจนิยมยกย่อง การมีบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์
เป็นทีด่งึดดูใจ ความพงึพอใจในรปูลกัษณ์ ก่อให้เกดิความประทบัใจ
ต่อผู้พบเห็นจนต้องการที่ปฏิบัติตาม หรือเลียนแบบตามแบบอย่าง

ของผู้มีอ�านาจ 

  4) อ�านาจตามกฎหมาย เป็นอ�านาจที่ถูกก�าหนดตาม
กฎหมาย เป็นอ�านาจจากการบงัคบับัญชาตามสายงานบงัคบับญัชา
ซึง่ขึน้อยูก่บัต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานหรอือาจได้รบัการมอบหมายจาก
ผูม้อี�านาจเหนอืขึน้ไปให้ใช้อ�านาจตามกฎหมายกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ได้ภายใต้ขอบข่ายของงาน ซึง่คนทัว่ไปยอมรบัว่าถกูต้อง ชอบธรรม 
และควรเช่ือฟังหรอืปฏิบตัติาม สอดคล้องกบั ปารฉัิตตก์ พศิฏิฐศกัดิ์ 
(2551, หน้า 25) กล่าวว่า อ�านาจตามกฎหมาย หมายถึง อ�านาจที่
ผูบ้รหิารใช้กฎหมายทีร่ะบไุว้ชดัเจน เป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมาย
ตามสิทธิหน้าที่ ซึ่งเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุ่มเป็นที่ยอมรับ
กันว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแก่การปฏิบัติตาม โดยสามารถมีอิทธิพล
เหนือเขาเหล่านั้นได้และรู้สึกเป็นหน้าที่ที่ต้องยอมรับอ�านาจนี้ 
  5) อ�านาจการบังคับ เป็นอ�านาจที่เกิดจากก�าลังกาย 
ก�าลังอาวุธ หรือก�าลังทางใจ บีบคั้นให้ผู้อื่นยอมตามหรือหวาดกลัว 
แต่อ�านาจประเภทน้ีจะพบน้อยมากในองค์การ เนื่องจากเป็น 
การกระท�าที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นอ�านาจที่พึงประสงค์น้อยที่สุด 
สอดคล้องกับ ณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (2547, หน้า 14) กล่าวว่า 
อ�านาจบังคับเป็นอ�านาจที่อาศัยข้อก�าหนดผูกมัดหรือบทลงโทษ  
ซึ่งเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตาม อ�านาจนี้เกิดจากความเกรงกลัวที่
จะถูกลงโทษ จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามค�าส่ังถ้าไม่มีบทลงโทษก็จะ
ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง บทลงโทษอาจเป็นการใช้ก�าลังท�าร้าย หรือว่า
กล่าวตักเตือน การตัดเงินเดือนหรือรายได้ และไล่ออก 

ข้อเสนอแนะ
 1. จากการศกึษาพบว่า รปูแบบการใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีรูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่รูปแบบการใช้อ�านาจของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาด้านอ�านาจจากความเชีย่วชาญมค่ีาเฉลีย่อยูใ่น

ล�าดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารควรมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

ในด้านทักษะการบริหารงานวิชาการ รวมถึงมีการปฏิบัติตนให้เป็น

แบบอย่างแก่ครูและบุคลากร ให้ค�าปรึกษาแนะน�าการปฏิบัติงานที่

ถูกต้อง วางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ สามารถสร้างความ

ศรัทธา และให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องจนสามารถแก้ปัญหาได้

 2. จากการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุคล

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถาน

ศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก แต่ประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาด้านการออกจากราชการ  

มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับสุดท้าย ดังน้ันผู้บริหารควรมีการก�าหนด 

กฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั เพือ่ควบคมุ ตรวจสอบการกระท�าผดิของครู

และบุคลากรในสถานศึกษา โดยยึดผลประโยชน์ของทางราชการ  
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ทีส่�าคญัจากค่าเฉล่ียทีอ่ยูใ่นระดับน้อยนัน้แสดงให้เหน็ว่า ในด้านการ

ออกจากราชการนั้น ไม่มีครูและบุคลากรที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ราชการต้องออกจากราชการจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ด้านการออกจากราชการ มค่ีาเฉล่ีย

โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และอยู่ในล�าดับสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นผลดี

 3. จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศกึษา ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา 

 เขต 1 ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรพจิารณาเลอืกใช้อ�านาจอย่าง

ระมัดระวัง เพื่อให้การบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ ครูและ 

บคุลากรปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ท�าด้วยความเต็มใจ และน�า 

ไปสู่ความส�าเร็จ พัฒนาหน่วยงานของตนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น
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