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กลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ยศวริศ โชติการจักรรัตน์1* ไพรภ รัตนชูวงศ์2 พูนชัย ยาวิราช3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ กาหนดกลยุทธ์ และประเมินกลยุทธ์ การใช้อานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 มี 3 ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนแรกการศึกษาสภาพการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรู้ของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
3 โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสถิติ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ส่วนที่เป็นคาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์สภาพการใช้
อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู วิเคราะห์กาหนดเป็น จุดแข็งจุดอ่อน ขั้นตอนที่สองกาหนด
กลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 (ร่างที่ 1 ) นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ โดยจัดการสนทนากลุ่ม
และปรับปรุงกลยุทธ์ ขั้นตอนสุดท้ายประเมินกลยุทธ์ โดยใช้แบบสอบถาม ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของกลยุทธ์ โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวิฒิ ทาการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า (1) สภาพการใช้ อ านาจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของครู
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) กลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ คือ 1) มอบ
ให้ใบยอ (อานาจการให้รางวัล) 2) ส่งต่อไม้ไผ่ (อานาจบังคับ) 3) ธรรมเนียมทาได้ (อานาจตามกฎหมาย) 4) เพื่อ
ใช้อ้างอิง (อานาจอ้างอิง) 5) ทุกสิ่งล้วนประสบการณ์ (อานาจเชี่ยวชาญ) (3) ผลการประเมินกลยุทธ์ มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : กลยุทธ์ การใช้อานาจ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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STRATEGIES USING THE POWER OF SCHOOL ADMINISTRATORS. FOR OPPORTUNITY
EXPANSION SCHOOLS CHIANG RAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
Yotwarit Chotikanchakrarat1* Pairop Rattanachuwong 2 Phoonchai Yawirach3
Abstract
The purpose of this research was to study the state of strategy and evaluate the
strategy of using the power of the school administrators. School of Educational Opportunity
Expansion There are 3 stages of education in Chiangrai District 3. The first step is to study the
power usage of the administrators. By the teacher's perception School of Educational
Opportunity Expansion Chiangrai Provincial Primary Education Office, Region 3, by using the
questionnaire. Statistical analysis Frequency distribution is the percentage of questions in the
scale. Analyze by average And standard deviation The data were analyzed using the power of
the school administrators. By the teacher's perception Analysis is defined. Strengths, weaknesses
The second step is to determine the strategies used by the administrators. School of Educational
Opportunity Expansion (1). Group discussion and improve strategy. Final evaluation Strategy
Using the questionnaire Appropriateness and feasibility of strategy. By the opinion of the
gentleman. Analyze data by finding mean. And standard deviation.
The results of the study revealed that: (1) Based on the teacher's comments. (2)
Strategies for using the power of the school administrators. School of Educational Opportunity
Expansion Chiangrai Primary Education Office Area 3 consists of 5 main strategies, namely: 1)
giving credit cards (awarding power) 2) forwarding bamboo (mandatory) 3) (Legal authority) 4)
for reference. (Reference power) 5) all the experience (3) The results of strategic assessment are
most appropriate. And the highest possible level.
Keywords : Strategies using the power Opportunity Expansion Schools,
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บทนา
ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้อานาจยังไม่เป็นไปที่ตามจะควร หรือไม่เหมาะสมกับสภาพบริบทใน
สถานศึกษานั้นๆ การใช้อานาจมีทั้งคุณและโทษในตัวเอง ที่ว่าการใช้อานาจของผู้บริหารมีคุณ คือการใช้อานาจ
เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารการศึกษาจะนาไปใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ลุล่วงสาเร็จ ในส่วนของโทษนั่นคือ การที่
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อานาจไปในทางที่ผิด มักจะส่งผลให้งานปฏิบัติ ไม่สาเร็จแล้ว ยังเกิดผลทางลบต่อตัวของ
ผู้บริหารเองและเกิดความไม่ไว้วางใจกัน แตกแยกความสามัคคี ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อ ยลง
(Dumbam, 1984 : 7) ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้สอบถามและสารวจข้อมูลไปยังกลุ่มภารกิจงานวินัยและนิติการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่ามีการร้องเรียนว่ามีผู้บริหารสถานศึกษาใน
กลุ่ ม โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษามีก ารใช้ อ านาจไม่เ หมาะสมหรื อ มีก ารใช้ อ านาจในทางที่ ผิ ด ในปี
การศึกษา 2558 จานวน 4 คดี 4 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 คดี 2 โรงเรียน และปีการศึกษา 2560
จานวน 4 คดี จานวน 4 โรงเรียน รวมจานวนทั้งหมด 10 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ) จาก
จานวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3
ทั้งหมดจานวน 53 โรงเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.3 ก่อให้เกิดผลเสียต่อประสิ ทธิผลของสถานศึกษา ทาให้งาน
ต่างๆในสถานศึกษาไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหารจึงจาเป็นอย่า งยิ่งที่
จะต้องตระหนักถึงความสาคัญของการใช้อานาจ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
จากความสาคัญของการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยต้องศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อนาผลการวิจัยมาเป็นกลยุทธ์แนวทางให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้เลือกใช้อานาจอย่างที่ถูกต้อง
และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึ กษามี ความพึงพอใจในการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึ ก ษา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและพัฒนาประชาชนของ
ประเทศชาติให้มีศักยภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 กลุ่มเป้าหมายคือครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จานวน 291
คน จากประชากร จานวน 1,179 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ที่
ค่าความเชื่อมั่น .05 ได้จานวน 291 คน โดยใช้แบบสอบถาม แบบตรวจรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ (Retting Scale) โดยนาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเอง นาข้อมูลมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ และหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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โดยกาหนดค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปเป็นจุดแข็ง และ ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.50 เป็นจุดอ่อน
ขั้ น ตอนที่ 2 ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารใช้ อ านาจของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใช้แบบกาหนดกลยุทธ์ ได้กลยุทธ์
หลัก และกลยุทธ์รอง โดยผู้วิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยการสนทนากลุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 5 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่กาหนด
นาข้อมูล มาวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ (Content Analysis) และนาเสนอเป็นความเรียง
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่าการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวม
ทั้ง 5 ด้าน ตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยจากค่ามากไปหาค่าน้อย พบว่า การใช้อานาจด้านการให้รางวัล ( X =4.65) การใช้อานาจด้าน
อานาจการบังคับ ( X =4.47) การใช้อานาจด้านและอานาจตามกฎหมาย ( X =4.43) การใช้อานาจด้านอานาจ
ความเชี่ ย วชาญ ( X =4.40) และการใช้ อ านาจด้ า นอ านาจอ้ า งอิ ง ( X = 4.03) ตามล าดั บ และได้ น ามา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละด้าน พบว่า
1.1 การใช้อานาจด้านการให้รางวัล พบว่าข้อที่เป็นจุดแข็งได้แก่ 1.1) ผู้บริหารให้กาลังใจแก่ครูใน
การปฏิบัติงานเสมอ 1.2) ผู้บริหารมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูอย่างทั่วถึง 1.3) ผู้บริหารให้ประโยชน์
ตอบแทนแก่ครูทุกครั้งเมื่อปฏิบัติบรรลุผลสาเร็จ 1.4) ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้มีตาแหน่งที่สูงขึ้นอย่างทั่วถึง
1.5) ผู้บริหารปฏิบัติกับครูอย่างเสมอภาค ข้อที่เป็นจุดอ่อนได้แก่ 1.6) ผู้บริหารให้รางวัลตามผลงานของครู 1.7)
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า และ 1.8) ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบของครูอย่างยุติธรรม
1.2 การใช้อานาจด้านการบังคับ พบว่าข้อที่เป็นจุดแข็งคือ 2.1) วิธีการลงโทษของผู้บริหารโดยรวม
มีความเหมาะสมทุกกรณี 2.2) ผู้บริหาร ใช้กฎ ระเบียบในการบังคับ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 2.3) ผู้บริหาร
ตรวจสอบการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นเพื่อความยุติธรรม 2.4) ผู้บริหาร ยึดกฎ ระเบียบ ในการบังคับบัญชา และ
การปฏิบัติงาน 2.5) ผู้บริหาร ลงโทษครูที่มีความผิด โดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง ข้อที่เป็นจุดอ่อนได้แก่ 2.6)
ผู้ บ ริ ห ารลงโทษบุ ค ลากรที่ ก ระท าความผิ ด ตามสมควรกั บ ความผิ ด 2.7) ผู้ บ ริ ห ารตั ก เตื อ นครู ที่ ก ระท าผิ ด
กฎระเบียบและ 2.8) ผู้บริหารลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบและกระทาความผิด
1.3 การใช้อานาจด้านอานาจตามกฎหมาย พบว่าข้อที่เป็นจุดแข็งคือ 3.1) เมื่อผู้บริหารใช้อานาจ
ตามกฎหมายแล้วจึงบังคับ การปฏิบัติตามกฎ 3.2) ผู้บริหาร ศึกษาและเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ตรวจสอบการปฏิบัติของครูให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 3.3) ผู้บริหาร นากฎ ระเบียบ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้งานบรรลุความสาเร็จ 3.4) ผู้บริหารสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ เพื่อความเป็นเอกภาพใน
การดาเนินการบริหาร และกากับการทางานของครู 3.5) ผู้บริหารมีและสร้างความชอบธรรมในการสั่งการจากตาแหน่ง
ครู 3.6) การใช้อานาจของผู้บริหารโดยรวมแล้วยึดกฎหมายเป็นมาตรฐานมากกว่าทาตามความพึงพอใจ ข้อที่เป็น
จุดอ่อนได้แก่ 3.7) เมื่อมีคาสั่งใด ๆ ให้ครูต้องปฏิบัติ ผู้บริหาร จะชี้แจงเหตุผลของคาสั่งด้วยเสมอ และ 3.8)
ผู้บริหารสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ เพื่อความเป็นเอกภาพในการดาเนิน การบริหารและกากับการทางานของครู

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 69

1.4 การใช้อานาจด้านอานาจอ้างอิง พบว่าข้อที่เป็นจุดแข็งคือ 4.1) ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครู
อุ ทิ ศ ตนในการท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ 4.2) ผู้ บ ริ ห ารใช้ ค วามสามารถในการท างานร่ ว มกั บ
ผู้บังคับบัญชาและใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 4.3) ผู้บริหารห่วงใย และไวต่อความรู้สึก พร้อมจะให้คาชมเชย
หรือช่วยเหลือ 4.4) ผู้บริหารเข้าใจความต้องการการทางานของครู 4.5) ผู้บริหารพูดแสดงความคิดเห็นจูงใจให้
ครูยอมรับ ข้อที่เป็นจุดอ่อนได้แก่ 4.6) ผู้บริหารไว้วางใจและปกป้องผลประโยชน์ของครูเสมอ 4.7) ผู้บริหารมี
ความประพฤติดีงาม มีศีลธรรมและวางตัวได้เหมาะสมเป็นแบบอย่างแก่ครู และ 4.8) ผู้บริหารมีบุคลิกภาพ
น่าเชื่อถือ ศรัทธา และน่ายกย่อง
1.5 การใช้อานาจด้านอานาจความเชี่ยวชาญ พบว่าข้อที่เป็นจุดแข็งคือ 5.1)ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลและนาวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติเกิดความกาวหน้า เป็นที่ยอมรับของครู 5.2) ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ
ในการให้คาแนะนาแก่ครูได้เป็นอย่างดี 5.3) ผู้บริหาร ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 5.4)
ผู้บริหารเป็นผู้คิดริเริ่มงานใหม่ที่เป็นประโยชน์สาหรับโรงเรียน 5.6) เมื่อผู้บริหารพูดให้คามั่นสัญญาต่อผู้ร่วมงาน
จะรักษาคาพูดของตนเสมอ 5.7) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเป็นที่ศรัทธาของผู้ร่วมงาน
5.7) ผู้บริหารมีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจในการทางานอย่างฉับไว ข้อที่เป็นจุ ดอ่อนได้แก่ 5.8) ผู้บริหารปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่พึ่งของครู
2. ผลการกาหนดกลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนแรกการ
จัดทาร่าง กลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 14 กลยุทธ์ และ
โครงการ 13 โครงการ ในภาพที่ 1 ดังนี้
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ยศวริศ โชติการจักรรัตน์และคณะ

รูปภาพที่ 1 กลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้กลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของกลยุทธ์หลัก ภาพรวมมีระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด กลยุทธ์รอง ภาพรวมมี
ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สภาพการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2)
กลยุทธ์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ คือ 1) มอบให้ใบยอ (อานาจการให้
รางวัล) 2) ส่งต่อไม้ไผ่ (อานาจบังคับ) 3) ธรรมเนียมทาได้ (อานาจตามกฎหมาย) 4) เพื่อใช้อ้างอิง (อานาจ
อ้างอิง) 5) ทุกสิ่งล้วนประสบการณ์ (อานาจเชี่ยวชาญ) (3) ผลการประเมินกลยุทธ์มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด และมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
จากผลสรุ ป การวิ จั ย ที่ ค้ น พบน ามาสู่ ก ารอภิ ป รายผลตามกลยุ ท ธ์ ก ารใช้ อ านาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงรายรายเขต 3 ดังนี้
1. กลยุ ท ธ์ ม อบให้ ใ บยอ การใช้ อ านาจด้ า นการให้ รางวั ล ในการบริ ห ารสถานศึก ษา จุ ด แข็ ง 1)
ผู้บริหารมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูอย่างทั่วถึง 2) ผู้บริหารปฏิบัติกับครูอย่างเสมอภาค 3) ผู้บริหารให้
การสนับสนุนให้มีตาแหน่ งที่สู งขึ้น อย่า งทั่ว ถึง 4) ผู้บริหารให้กาลังใจแก่ครู ในการปฏิบัติ งานเสมอ และ 5)
ผู้บริหารให้ประโยชน์ตอบแทน แก่ครูทุกครั้งเมื่อปฏิบัติบรรลุผลสาเร็จ จุดอ่อน 1) ผู้บริหารให้รางวัลตามผลงาน
ของครู 2) ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบของครูอย่างยุติธรรม 3) ผู้บริหารส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า ทั้งนี้
เนื่องจาก การใช้อานาจการให้รางวัล เกิดจากความสามารถของผู้บริหารที่จะให้รางวัลตอบแทนผู้อื่น ที่ย อม
ปฏิบัติตาม รางวัลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ การให้รางวัลเป็นวัตถุ การช่วยเหลือการสงเคราะห์ให้ได้เข้าสูต่ าแหน่ง
การมอบหมายความรับผิดชอบ การให้คาชมเชย การให้อภัย การไปเยี่ยมเยียนให้กาลังใจ การไปร่วมงาน การ
โอภาปราศรัยและสนทนาด้วย การให้เกียรติข้าราชการบานาญ เป็นต้น สอดคล้องกับ นวลจันทร์ บุนประสิตร์
(2552, : 25-26) กล่าวถึงอานาจการให้รางวัลว่า ความแรงของอานาจที่ เกิดจากการให้รางวัลขึ้นอยู่กับการที่
ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่า ผู้บริหารจะจัดหารางวัลที่ต้องการมาให้ได้ด้วยในระบบราชการของไทยเรา การได้
เงินเดือนขึ้น 2 ขั้น เป็นรางวัลที่ มีประสิทธิภาพสูงมาก ดังนั้นผู้บริหารที่ สามารถบันดาลสิ่งเหล่านี้ให้ครูได้ก็จะมี
อานาจเหนือครูคนนั้นได้มากทีเดียว ขอบข่ายของอานาจอันเกิดจากการให้รางวัลนี้จะครอบคลุมทุกพฤติกรรม
หรือทุกสภาพทางจิตวิทยาของบุคคลที บุคคลรับรู้ว่าถ้ายอมทาตาม หรือเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จะได้รับรางวัลที่
ต้องการ
2. กลยุทธ์ส่งต่อไม้ไผ่ (อานาจบังคับ) การใช้อานาจด้านการบังคับในการบริหารสถานศึกษา จุดแข็ง
1) ผู้บริหารตรวจสอบการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นเพื่อความยุติธรรม ก่อนการลงโทษครู 2) ผู้บริหาร ลงโทษครูที่
มีความผิด โดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง 3) ผู้บริหาร ยึดกฎ ระเบียบ ในการบังคับบัญชา และการปฏิบัติงาน4)
ผู้บริหาร ใช้กฎ ระเบียบในการบังคับ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 5) วิธีการลงโทษของผู้บริหารโดยรวมมีความ
เหมาะสมทุกกรณี จุดอ่อน 1) ผู้บริหารลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบและกระทาความผิด 2) ผู้บริหารตักเตือนครูที่
กระทาผิดกฎระเบียบ 3) ผู้บริหารลงโทษบุคลากรที่กระทาความผิดตามสมควรกับความผิด ทั้งนี้เนื่องจาก
อ านาจด้ า นการบั ง คั บ ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เกิ ด จากความสามารถของผู้ บ ริ ห ารที่ ส ามารถท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษโดยอานาจที่เขามีอยู่ ความเข้มของอานาจการบังคับหรือ
การลงโทษนี้จะมากขึ้น เมื่ อบุคคลรับรู้ว่าผู้ใช้อานาจมีอานาจที่จะบังคับหรือลงโทษเขาได้จริงและโดยตรง วิธีที่
ผู้บริหารจะใช้ฐานอานาจประเภทนี้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารก็คือ การตาหนิด้วยวาจาซึ่งแบ่งออกเป็นการ
ตาหนิเฉพาะตัวและการตาหนิโดยเปิดเผย การตาหนิโดยลายลักษณ์อักษร และการเงียบหรือการลงโทษด้วยการ
แสดงท่าทีไม่พอใจ เป็นต้น ฐานอานาจประเภทนี้ในการบริหาร ได้แก่ การตาหนิด้วยวาจา ซึ่งแบ่งออกเป็นการ
ตาหนิเฉพาะตัวและการตาหนิโดยเปิดเผย การตาหนิโดยลายลักษณ์อักษร และการเงียบหรือการลงโทษด้วยการ
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แสดงท่าทีไม่พอใจ สอดคล้องกับ มณีรัตน์ ยศสุรีย์ (2556 : 29) กล่าวว่าอานาจในการบังคับ (Coercive power)
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารที่ จะลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ ไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ หรือเป็นอานาจ
หน้าที่ ที่ ผู้บริหารสามารถทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ เป็นอานาจที่ สามารถ
ลงโทษผู้อื่นได้ อานาจนี้มีฐานมาจากความกลัวทั้งด้านร่างกายความมั่นคง และความปลอดภัยของผู้อื่น
3. กลยุ ท ธ์ ธรรมเนี ย มท าได้ (อ านาจตามกฎหมาย) การใช้ อ านาจตามกฎหมายในการบริหาร
สถานศึกษา จุดแข็ง 1) ผู้บริหาร ศึกษาและเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และตรวจสอบการปฏิบัติของครูให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 2) ผู้บริหาร นากฎ ระเบียบ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้
งานบรรลุความสาเร็จ 3) การใช้อานาจของผู้บริหารโดยรวมแล้วยึดกฎหมายเป็นมาตรฐานมากกว่าทาตามความ
พึงพอใจข้อ 4) เมื่อผู้บริหารใช้อานาจตามกฎหมายแล้วจึงบังคั บการปฏิบัติตามกฎ 5) ผู้บริหารสร้างระเบียบ
กฎเกณฑ์ เพื่อความเป็นเอกภาพในการดาเนินการบริหาร และกากับการทางานของครู 6) มีและสร้างความชอบ
ธรรมในการสั่งการจากตาแหน่งครู จุดอ่อน 1) เมื่อมีคาสั่งใด ๆ ให้ครูต้องปฏิบัติ ผู้บริหาร จะชี้แจงเหตุผลของ
คาสั่งด้วยเสมอ 2) ผู้บริหารสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ เพื่อความเป็นเอกภาพในการดาเนิน การบริหารและกากับ
การทางานของครู ทั้งนี้เนื่องจาก อานาจตามกฎหมายในการบริหารสถานศึกษา เกิดจากค่านิยมภายในของ
บุคคลที่สั่งสมมาจนยอมรับว่า ผู้มีอานาจมีสิทธิหรืออานาจอันชอบทาที่มีอานาจเหนือตน โดยทั่วไปอานาจตาม
กฎหมายหรือความชอบธรรมนี้เกิดขึ้นจากตาแหน่งที่ผู้ใช้อานาจครองอยู่ที่เรียกว่าอานาจหน้าที่ (Authority) แต่
ในบางกรณี อานาจจากฐานอานาจนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งก็ได้ หากแต่เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมและการ
ยอมรับที่บุคคลนั้นมีต่อผู้ผู้ใช้อานาจโดยตรง จุ ดสาคัญที่ผู้บริหารจะใช้ฐานอานาจประเภทนี้ให้เป็นประโยชน์ใน
การบริหารก็คือ การจัดโครงสร้างขององค์กร การจัดวางตัวบุคคล การพยายามกระจายอานาจ การเร่งปฏิบัติ
โดยไม่ชักช้า การเชื่อถือและให้เกียรติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การประนีประนอมประสานประโยชน์ ฐานอานาจ
ประเภทนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารก็คือ การจัดโครงสร้างขององค์กร การจัดวางตัวบุคคล การพยายาม
กระจายอานาจ การเร่งปฏิบัติโดยไม่ชักช้า การเชื่อถือและให้เกียรติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การเร่งปฏิบัติโดยไม่
ชักช้า และการประนีประนอมประสานประโยชน์ สอดคล้องกับ อมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ (2554 : 45) กล่าว
วา เกือบจะกล่าวได้ว่าอานาจตามกฎหมาย เป็นสิ่งเดียวกับอานาจหน้าที่ และจัดอยู่ ในกลุ่มเดียวกัน หรือใกล้ชิด
กับอานาจการให้สิ่งที่ เป็นคุณกับอานาจสิ่งตอบแทนเพราะว่า ผู้ที่อยู่ในตาแหน่งตามกฎหมายยอมให้สิ่งที เป็น
คุณ และโทษได้อย่างไรก็ตามอานาจตามกฎหมายนี่ขึ้นอยู่กับตาแหน่ง หรือบทบาทที่ ผู้นั้นดารงอยู่โดยไม่สัมพันธ์
กับ
4. กลยุทธ์เพื่อใช้อ้างอิง (อานาจอ้างอิง) การใช้อานาจอ้างอิงในการบริหารสถานศึกษา จุดแข็ง 1)
ผู้บริหารห่วงใย และไวต่อความรู้สึก พร้อมจะให้คาชมเชย หรือช่วยเหลือ 2) ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูอุทิศตน
ในการทางานได้อย่าง เต็มความสามารถ 3) ผู้บริหารใช้ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 4) ผู้บริหารพูดแสดงความคิดเห็นจูงใจให้ครูยอมรับ 5) ผู้บริหารเข้าใจความ
ต้องการการทางานของครู จุดอ่อน 1) ผู้บริหารมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ศรัทธา และน่ายกย่อง 2) ผู้บริหารมีความ
ประพฤติ ดี ง าม มี ศี ล ธรรมและวางตั ว ได้ เ หมาะสมเป็ น แบบอย่ า งแก่ ค รู 3) ผู้ บ ริ ห ารไว้ ว างใจและปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของครูเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้อานาจอ้างอิง เกิดจากคุณลักษณะของผู้ใช้อานาจที่เป็นที่ชื่น ชม
ของบุคคล จนประสงค์ที่จะมีลักษณะเช่นนั้นบ้าง ความเข้มของอานาจอ้างอิงจะมากยิ่งขึ้นตามความชื่นชมหรือ
ความอยากเป็ น เหมื อ นผู้ ใ ช้ อ านาจของบุ ค คลคนนั้ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารที่ ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาชื่นชมและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน อันเป็นผลทาให้ผู้บริหารสามารถใช้อานาจนี้เพื่อ
การบริหารงานได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย การมีวุฒิภาวะ การมีสติปัญญาสูง การมีบุคลิกภาพดี การมีอุปนิสัย
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และอัธยาศัยที่ดี การเป็นผู้มีความจงรักภักดี และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฐานอานาจจากการอ้างอิง ทาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาชื่นชมและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน สามารถใช้อานาจนี้เพื่อการบริหารงานได้อย่าง
ราบรื่นประกอบด้วยการมีวุฒิภาวะ การมีสติปัญญาสูงซึ่งประกอบด้วยการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความ
กระตือรือร้นในการทางาน สอดคล้องกับ วีระ เฉลิมศักดิ์ (2552 : 42-43) กล่าวว่า อานาจอ้างอิงเป็นอานาจที่
เกิดจากคุณลักษณะของผู้บริหารที ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือเอาเป็นแบบอยาง ในพฤติกรรมที ผู้บริหารแสดง
ออกมา ด้วยความรู้สึกประทับใจ ด้วยความรักใคร่ เคารพยกยองนับถือ ทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ทาให้เกิดความภูมิใจในตัวผู้บริหาร เช่น มีวุฒิภาวะสูง มีสติปัญญาสูง มีความขยันขันแข็ง
มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพดี มีอุปนิสัย และอัธยาศัยดีมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนดีมีครอบครัวที ดี มี
ความมุ่งมันพัฒนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ผู้บริหารควรใช้อานาจอ้างอิงนี้ทาให้บุคลากร เกิดความศรัทธา และ
ทุ่มเทการทางานเพื่อหน่วยงานหรือองค์กร
5. กลยุ ท ธ์ ทุ ก สิ่ งล้ ว นประสบการณ์ (อ านาจเชี่ ย วชาญ) การใช้ อ านาจเชี่ ย วชาญในการบริ ห าร
สถานศึกษา จุดแข็ง 1) ผู้บริหาร ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 2) ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะใน
การให้คาแนะนาแก่ ครูได้เป็นอย่างดี 3) ผู้บริหารเป็นผู้คิดริเริ่มงานใหม่ที่เป็นประโยชน์สาหรับโรงเรียน 4)
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเป็นที่ศรัทธาของผู้ร่วมงาน 5) ผู้บริหารมีความเชื่อมั่น กล้า
ตัดสินใจในการทางานอย่างฉับไว 6) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนาวิ สัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติเกิดความกาว
หน้า เป็นที่ยอมรับของครู 7) เมื่อผู้บริหารพูดให้คามั่นสัญญาต่อผู้ร่วมงานจะรักษาคาพูดของตนเสมอ จุดอ่อน 1)
ผู้บริหารปฏิบัติตนให้เป็นที่พึ่งของครู ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะและความรู้จนเป็นที่
ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป ฐานอานาจเช่นนี้ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมทาตาม เพราะเชื่อว่าผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถเหนือตน ผู้บริหารจะใช้ฐานอานาจข้อนี้ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ การสร้างการยอมรับในชุมชน การ
ทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย การศึกษากรณีทางวิชาการต่างๆก่อนมีส่วนร่วม การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ การ
เกษียนหนังสือราชการ เป็นต้น ฐานอานาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ ในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้างการยอมรับ
ในชุมชน การทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย การใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนวิชาการและสมาคมของชาวต่างประเทศ
สอดคล้องกับ มณีรัตน์ ยศสุรีย์ (2556 : 36) กล่าวว่า อานาจความเชี่ยวชาญ (Expert power) หมายถึง อานาจ
ที่ เกิดจากการที่ ผู้นามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการแกปัญหาและปฏิบัติงานที มีความสาคัญ
ได้ ผ ลเป็ น อย่ า งดี เป็ น อ านาจเฉพาะตั ว ของบุ ค คล มี พ รสวรรค์ ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งอย่ า งลึ ก ซึ้ ง โดยอ าจไม่
จาเป็นต้องมีตาแหน่งหน้าที่เป็นอานาจที่เกิดขึ้นจากความรู้ความชานาญได้มาจากการที่ คนๆ นั้นมีความรอบรู้
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างซึ่งบุคคลอื่น ยอมรับในความสามารถ ทางานได้ดีมีประสิทธิภาพเหนือผู้อื่น เป็น
อ านาจแบบไม่ เป็น ทางการ (Informal power) ไม่ ใ ช่ เ กิด จากตาแหน่งตามสายงานและความเชี่ ยวชาญนั้น
สามารถทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใช้
1. การใช้อานาจในแต่ละด้าน เลือกใช้ให้เหมาะสมคานึงถึงปัจจัยเกี่ยวข้องอื่น ศึกษาและทาความ
เข้าใจแนวทางการใช้อานาจอย่างรอบคอบโดยเฉพาะ อานาจการให้รางวัล
2. เลือกใช้อานาจการบังคับสาหรับบุคลากรบางส่วน ควรที่จะสื่อสารด้วยเหตุผลมากกว่าจะใช้การ
บังคับโดยไม่มีเหตุอันควร
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3. ควรให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมการใช้อานาจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาทุก ๆ ด้าน
เพื่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
4 ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดของบุคลากร
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ อ านาจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา เชียงราย เขต 3
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้อานาจการบังคับของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
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