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บทคัดย่ อ
การศึกษาการใช้อานาจของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอาเภอศรี ณรงค์
จังหวัดสุ รินทร์ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้อานาจของผูบ้ ริ หารในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้อานาจของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ครู ผูส้ อน และเปรี ย บเที ย บการใช้อ านาจของผู้บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน จ าแนกตาม
วิทยฐานะของครู ผสู้ อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคื อ ครู ผสู ้ อน จานวน 169 คน โดยใช้ตาราง
เครจซี่ และมอร์ แกน เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถามชนิ ดเลื อกตอบ
(Check-list) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้อานาจ ทั้ง 7 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ( x ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรี ยบเทียบการใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร
ด้วยค่าสถิติทดสอบ t –test เปรี ยบเทียบการใช้อานาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามประสบการณ์
ของการบริ หารด้วยค่าสถิติทดสอบ F-test เมื่อพบความแตกต่างในการใช้อานาจจึงทาการทดสอบ
รายคู่โดยวิธีของแอลดีเอส (LDS)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอาเภอศรี ณรงค์ จังหวัด
สุ ริ น ทร์ โ ดยรวม อยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า อยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านอานาจจากการให้รางวัล ลาดับที่ 2 คือ ด้าน
อานาจจากความเชี่ยวชาญ ลาดับที่ 3 คือ ด้านอานาจตามกฎหมาย ลาดับที่ 4 คือ ด้านอานาจเชื่อมโยง
อานาจแฝง ลาดับที่ 5 คือ ด้านอานาจจากการให้คุณให้โทษ ลาดับที่ 6 คือ ด้านอานาจบารมี และ
ลาดับที่ 7 คือ ด้านอานาจข้อมูลข่าวสาร
2. การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอาเภอศรี ณรงค์ จังหวัด
สุ รินทร์ จาแนกตามวุฒิการศึกษาครู ผูส้ อนโดยรวมพบว่า การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการใช้อานาจสู งที่สุดโดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ลาดับที่ 1 คือ ด้านอานาจจากการให้รางวัล ลาดับที่ 2 คือ ด้านอานาจจากความเชี่ยวชาญ ลาดับที่ 3 คือ

ข
ด้านอานาจตามกฎหมาย ลาดับที่ 4 คือ ด้านอานาจเชื่อมโยง อานาจแฝง ลาดับที่ 5 คือ ด้านอานาจจาก
การให้คุณให้โทษ ลาดับที่ 6 คือ ด้านอานาจบารมี และลาดับที่ 7 คือ ด้านอานาจข้อมูลข่าวสาร
3. การใช้อานาจของผูบ้ ริ หารในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในเขตอาเภอศรี ณรงค์ จังหวัด
สุ รินทร์ จาแนกตามวิท ยฐานะของครู ผูส้ อน โดยรวมพบว่ามี การใช้อานาจในการบริ หารอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีการใช้อานาจมากที่สุดโดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย
คือลาดับที่ 1 คือ ด้านอานาจจากการให้รางวัล ลาดับที่ 2 คือ ด้านอานาจจากความเชี่ยวชาญ ลาดับที่3
คือ ด้านอานาจตามกฎหมาย ลาดับที่ 4 คือ ด้านอานาจเชื่ อมโยง อานาจแฝง ลาดับที่ 5 คือ ด้าน
อานาจจากการให้คุณให้โทษ ลาดับที่ 6 คือ ด้านอานาจบารมี และลาดับที่ 7 คือ ด้านอานาจข้อมูล
ข่าวสาร
4. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบรายคู่การใช้อานาจทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐานในเขตอ าเภอศรี ณรงค์ จัง หวัดสุ ริ นทร์ จ าแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและวิทยฐานะของ
ครู ผูส้ อน โดยรวมรายด้าน 7 ด้า น พบว่า มีค วามคิดเห็น เกี่ย วกับ การใช้อานาจทางการบริ หาร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู ผชู ้ ่วย และครู คศ. 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้อานาจทางการบริ หารแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ด้วยวิธี LSD พบว่า ครู ผชู ้ ่ วย และครู คศ.1 มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการใช้อานาจทางการบริ หาร
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ทั้งหมด 6 ด้านคือ ด้านอานาจจากการให้คุณ
ให้โทษ ด้านอานาจตามกฎหมาย ด้านอานาจจากความเชี่ ย วชาญ ด้านอานาจบารมี ด้านอานาจ
ข้อมูลข่าวสาร เมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่างครู ผูช้ ่ วย กับครู คศ.2 และครู คศ.1 กับครู คศ.2 มีความ
คิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การใช้อานาจทางการบริ หารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานไม่ แตกต่ า งกันทั้ง 7 ด้า น
ส่ วนด้านอานาจจากการให้รางวัล ครู ผชู ้ ่วย ครู คศ.1 และครู คศ.2 มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการใช้
อานาจทางการบริ หารแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

