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บทคดัย่อ 

 การศึกษาการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอ าเภอศรีณรงค์
จงัหวดัสุรินทร์ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้อ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ครูผูส้อน และเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู ้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม 
วิทยฐานะของครูผูส้อน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ครูผูส้อน จ านวน 169 คน โดยใช้ตาราง 
เครจซ่ีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ
(Check-list) วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชอ้  านาจ ทั้ง 7 ดา้น สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร
ดว้ยค่าสถิติทดสอบ t –test เปรียบเทียบการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามประสบการณ์
ของการบริหารดว้ยค่าสถิติทดสอบ F-test เม่ือพบความแตกต่างในการใชอ้  านาจจึงท าการทดสอบ
รายคู่โดยวธีิของแอลดีเอส (LDS)  

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั
สุรินทร์โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นอ านาจจากการให้รางวลั ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้น
อ านาจจากความเช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นอ านาจตามกฎหมาย ล าดบัท่ี 4 คือ ดา้นอ านาจเช่ือมโยง
อ านาจแฝง ล าดบัท่ี 5 คือ ดา้นอ านาจจากการให้คุณให้โทษ ล าดบัท่ี 6 คือ ดา้นอ านาจบารมี และ
ล าดบัท่ี 7 คือ ดา้นอ านาจขอ้มูลข่าวสาร 
 2. การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั
สุรินทร์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาครูผูส้อนโดยรวมพบว่า การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีการใช้อ านาจสูงท่ีสุดโดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี
ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นอ านาจจากการให้รางวลั ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นอ านาจจากความเช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 3 คือ
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ดา้นอ านาจตามกฎหมาย ล าดบัท่ี 4 คือ ดา้นอ านาจเช่ือมโยง อ านาจแฝง ล าดบัท่ี 5 คือ ดา้นอ านาจจาก
การใหคุ้ณใหโ้ทษ ล าดบัท่ี 6 คือ ดา้นอ านาจบารมี และล าดบัท่ี 7 คือ ดา้นอ านาจขอ้มูลข่าวสาร  

3. การใช้อ านาจของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอ าเภอศรีณรงค์ จงัหวดั
สุรินทร์ จ าแนกตามวิทยฐานะของครูผูส้อน โดยรวมพบว่ามีการใช้อ านาจในการบริหารอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีการใชอ้  านาจมากท่ีสุดโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย
คือล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นอ านาจจากการใหร้างวลั ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นอ านาจจากความเช่ียวชาญ ล าดบัท่ี3
คือ ดา้นอ านาจตามกฎหมาย ล าดบัท่ี 4 คือ ด้านอ านาจเช่ือมโยง อ านาจแฝง ล าดบัท่ี 5 คือ ดา้น
อ านาจจากการให้คุณให้โทษ ล าดบัท่ี 6 คือ ดา้นอ านาจบารมี และล าดบัท่ี 7 คือ ดา้นอ านาจขอ้มูล
ข่าวสาร 
 4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายคู่การใชอ้  านาจทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตอ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะของ
ครูผูส้อน โดยรวมรายด้าน 7 ดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชอ้  านาจทางการบริหาร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูผูช่้วย และครูคศ. 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การใช้อ านาจทางการบริหารแตกต่างกนัอย่างนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ 
ดว้ยวิธี LSD พบว่า ครูผูช่้วย และครู คศ.1 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้อ านาจทางการบริหาร
แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ทั้งหมด 6 ดา้นคือ ดา้นอ านาจจากการให้คุณ 
ให้โทษ ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจจากความเช่ียวชาญ ด้านอ านาจบารมี ด้านอ านาจ
ขอ้มูลข่าวสาร เม่ือเปรียบเทียบระหว่างครูผูช่้วย กบัครู คศ.2 และครู คศ.1 กบัครู คศ.2 มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการใช้อ านาจทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกันทั้ง 7 ด้าน 
ส่วนดา้นอ านาจจากการให้รางวลั ครูผูช่้วย ครู คศ.1 และครู คศ.2 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
อ านาจทางการบริหารแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05  


