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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  2) ศึกษา
ระดับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ภายในของการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 และ 4) ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จ านวนทั้งสิ้น 438 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 103 คน 
และครู 335 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนขนาดของประชากรตามต าแหน่งงาน  
และการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลครบตามจ านวน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .993 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับขั้นตอน   
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.63)  เมื่อพิจารณา 
รายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย มีการใช้อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล อ านาจการบังคับ อ านาจอ้างอิง 
อ านาจเชี่ยวชาญ และอ านาจตามกฎหมาย ในระดับมาก ส่วนอ านาจการให้รางวัลและอ านาจจากการเชื่อมโยง 
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 2.  สมรรถนะของครู ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 4.13) เมื่อพิจารณารายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านความร่วมมือ ด้านความเป็นสากล ด้านการบริหาร
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จัดการชั้นเรียน ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง  และด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ตามล าดับ 
 3.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง 
 4.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ านาจจากการเชื่อมโยง (X2) อ านาจการบังคับ (X1) 
อ านาจเชี่ยวชาญ (X7) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) อ านาจตามกฎหมาย (X4) และอ านาจอ้างอิง (X5)  
เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของสมรรถนะของครู 
(Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .619 และ 
ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ .383 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  คือ 

 tot  =  3.297 + .151(X2) + .094(X1) + .225(X7) - .238(X6) + .120(X4) - .068(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 tot  =  .304(Z2) + .150(Z1) + .453(Z7) – .371(Z6) + .199(Z4) - .130(Z5) 
 

ค าส าคัญ: การใช้อ านาจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, สมรรถนะของครู,  
  

ABSTRACT 
 This purpose of this research were to study: 1) the level of exercise of power by 
school administrators; 2) the level of teacher competency in the 21st century; 3) the level of 
relationship between the exercise of power by school administrators and teacher 
competency in the 21st century; and 4) the exercise of power by school administrators 
affecting teacher competency in the 21st century. The research sample was 103 school 
administrators and 335 teachers, totaling 438, under the Secondary Educational Service Area 
Office 10. It covered the schools in 4 provinces which are Samut Sakhon, Samut Songkhram, 
Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan. The sample were derived by proportional stratified 
random sampling according to population size of position; and simple random sampling. The 
instrument for collecting the data was a five-rating scale questionnaire with the reliability 
equal to .993. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple regression. 
 The results of the study were as follows:  
 1.  Overall the exercise of power by school administrators was at a high level (  = 
3.63). When considering each aspect, in the descending order, the administrators exercised 
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information power, ecological power, referent power, expert power, and legitimate power in 
a high level; whereas reward power and connection power were exercised in a moderate 
level. 
 2.  Overall and in specific aspect, the teacher competency was at a high level (  = 
4.13). When considering each aspect, the aspect were professional development, 
collaboration, globalization, classroom management, technology, making content relevant to 
real life, and critical thinking, respectively 
 3.  The exercise of power by school administrators and the teacher competency had 
a positive relationship at a moderate level with statistical significance at .01.  

4.  The exercise of power by school administrator in the aspects of connection power 
(X2), ecological power (X1), expert power (X7), information power (X6), legitimate power (X4), 
and referent power (X5) were selected to be variables of the regression equation. These 
variables could explain the variance of the teacher competency (Ytot) with statistical 
significance at .05. The multiple correlation coefficient (R) was equal to .619, and the 
prediction coefficient (R2) was .383. The equations could be shown as follows: 
 The unstandardized scores equation: 

 tot  =  3.297 + .151(X2) + .094(X1) + .225(X7) - .238(X6) + .120(X4) - .068(X5) 
 The standardized scores equation: 
 tot  =  .304(Z2) + .150(Z1) + .453(Z7) – .371(Z6) + .199(Z4) - .130(Z5) 
 

Keywords: exercise of power, school administrator, teacher competency  
 

บทน า 
 เมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการสร้างพลเมืองให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข
และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการศึกษาที่ท าให้เกิดทักษะส าคัญ เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งการ
จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะได้ ครูคือกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนเกิดทักษะเหล่านี้ แต่ครูในปัจจุบัน   
ยังไม่สามารถปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และไม่มีสมรรถนะ ครูจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาและได้รับการกระตุ้นจากบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจที่ใกล้ชิดกับครูมากที่สุด ซึ่งก็คือ
ผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้อ านาจที่ตนมี มาพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ 
ของครู และคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นครูที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ  
มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการและ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ในการเข้าสู่โลกของการท างานในศตวรรษที่ 21 (พิมพันธ์  เดชะคุปต์  และ 
พรทิพย์  แข็งขัน, 2555: 16-23) ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการให้
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สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรที่วางไว้ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญของความเป็นผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็นบุคคลที่จะสร้างเสริมให้ครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เกิดขวัญก าลังใจ เกิดพลังสร้างบรรยากาศในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างราบรื่น มีความรักสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะใช้อ านาจอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้บริหารแต่ละคนจะพึงเลือกใช้ให้
เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับและปฏิบัติตาม  ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะอยู่ในภาวะ
เสี่ยงหากใช้อ านาจในทางที่ผิด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ในการ
ใช้อ านาจทั้งหลายให้มากขึ้นแล้วพัฒนาความช านาญในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ และน าไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานบริหาร (Duckworth, 2005: 10) ถ้าผู้บริหารมีอ านาจเพียงพอย่อมหมายถึงมีความสามารถที่จะมี
อิทธิพลมากพอที่จะท าให้กิจกรรมของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประสานกัน เพ่ือให้องค์กรมีบทบาท
และก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เจติยา  ดากระบุตร, 2554: 16) ทั้งนี้ Hersey, Blanchard & Johnson 
(2013: 352) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารงานของผู้บริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่ อ านาจการให้
รางวัล (reward power) อ านาจบังคับ (coercive power) อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) 
อ านาจอ้างอิง (referent power) อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 
(information power) และอ านาจการเชื่อมโยง (connection power) ตามอ านาจดังกล่าวถ้าผู้บริหารไม่
สนใจและไม่รู้จักใช้อ านาจที่มีอยู่นั้น อ านาจต่าง ๆ ที่มีย่อมไม่เกิดผล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องมีและสามารถน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้งาน
บรรลุเป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
โดยให้เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน โดยได้วางทิศทาง  
การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 2557: 1-2) โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการปฏิรูประบบ
ความรู้ของสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วย การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต ารา
แห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม 
การอ่านพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ 
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  
เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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 จากการศึกษารายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ปีการศึกษา 2553-2556 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ค่าคะแนนความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของสถานศึกษา ยังไม่
พบว่ามีค่าคะแนนความส าเร็จสูงขึ้น และลดลงแต่อย่างใด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2555: 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 10 จึงต้องหาแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมต่อไป  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Constance (2012: 56) ที่กล่าวถึงสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องปรับ
การจัดการเรียนรู้ สร้างทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถให้ท างานร่วมมือ
กับบุคคลอ่ืน เพ่ือน าเทคโนโลยีเข้าสู่ชั้นเรียน โดยต้องการให้ครูมีสมรรถนะ 7 สมรรถนะ ดังนี้ 1) การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 2) การจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง 3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4) เทคโนโลยี   
5) ความเป็นสากล 6) ความร่วมมือ และ 7) การพัฒนาวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานี้ นับได้ว่าเป็นบทบาทและภารกิจส าคัญที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จของการพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็นครู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงผู้เรียนนั่นเอง จะเป็นสิ่ง 
บ่งบอกหรือเป็นสัญญาณของการสะท้อนภาพการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็น  
การตอบโจทย์ส าคัญที่สังคมต่างมุ่งเป้าหมายใหญ่ไปที่ “ครู” และ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ในด้านประสิทธิภาพ 
และศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  
        ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษ 
ที่ 21 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 
2.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 
3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ภายในของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู 

ในศตวรรษท่ี 21 
4.  เพ่ือศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครู ในศตวรรษที่ 21 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
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สมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

 1.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
อยู่ในระดับปานกลาง  
 2.  สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยู่ใน
ระดับปานกลาง  

3.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ภายในกับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
ในทิศทางบวก ในระดับปานกลาง   
 4.  การใช้อ านาจของผู้บริหารส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 

วิธีด าเนินการ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 60 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 133 คน และ
ครูผู้สอนจ านวน 2,520 คน จ านวนทั้งสิ้น 2,653 คน 

1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  Krejcie & 
Morgan (1970: 608-610) ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 438 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 103 คน และครู 
335 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (proportional stratified random sampling) ตามสัดส่วน
ขนาดของกลุ่มประชากร ตามต าแหน่งงานและการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผู้ให้ข้อมูลครบตามจ านวน    

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
2.1  ตัวแปรต้น คือ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษาจากแนวคิดของ Hersey, 

Blanchard & Johnson (2013: 352) ที่แบ่งการใช้อ านาจเป็น 7 แบบ ได้แก่ 
2.1.1  อ านาจการบังคับ 
2.1.2  อ านาจจากการเชื่อมโยง 
2.1.3  อ านาจการให้รางวัล 
2.1.4  อ านาจตามกฎหมาย 
2.1.5  อ านาจอ้างอิง 
2.1.6  อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 
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2.1.7  อ านาจเชี่ยวชาญ 
     2.2  ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Constance 
(2012: 56) ซึ่งมีการก าหนดสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
 2.2.1  การบริหารจัดการชั้นเรียน   
 2.2.2  การจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง  
 2.2.3  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2.4  เทคโนโลยี   
 2.2.5  ความเป็นสากล 
 2.2.6  ความร่วมมือ  
 2.2.7  การพัฒนาวิชาชีพ  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการศึกษา
เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ขนาดสถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบ
แนวคิดของ Hersey, Blanchard & Johnson (2013: 352) ใน 7 ด้าน จ านวน 35 ข้อ 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในศตวรรษ ที่ 21 ตามกรอบแนวคิดของ Constance 
(2012: 56) ใน 7 ด้าน จ านวน 50 ข้อ  

โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating 
scale) ของ Likert (1964 อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2547: 114-115) โดยก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วง
น้ าหนักเป็น  5 ระดับ  
 วิธีการสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.  ศึกษาคู่มือการสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม  
2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของผู้บริหารและสมรรถนะของครู  

ในศตวรรษ ที่ 21  แล้วก าหนดขอบเขตของค าถาม  
3.  ก าหนดนิยามตัวแปรปฏิบัติการ ตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อก าหนดเนื้อหา ของข้อค าถาม  
4.  ร่างแบบสอบถาม แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบในเบื้องต้นและให้

ข้อเสนอแนะ  
5.  น าแบบสอบถามที่สร้างและผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยการน าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
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ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC: Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งข้อค าถามมีความตรง
เนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00   

6.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนหรือครู 
ที่รับผิดชอบด้านการสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาไปวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่ น

(reliability) โดยใช้วิธีการหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1974: 
161) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .993 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 438 ชุด โดยส่งไปทางไปรษณีย์และ
ส่วนหนึ่งผู้วิจัยน าไปส่งด้วยตนเอง และก าหนดวันที่เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา
ทั้งหมดจ านวน 438 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้มาท าตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปตามล าดับ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ด้วยการแจกแจงความถี่ () และร้อยละ (%) 
2. วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ Best (1970: 84)   
ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของ Pearson (Pearson’ product moment correlation coefficient) โดยก าหนดเกณฑ์การแปรความหมาย 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2545: 108) 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ความหมาย  
น้อยกว่า  0.30  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับต่ า  
0.31–0.70      หมายถึง  มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับปานกลาง  
0.71–ขึ้นไป    หมายถึง  มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับสูง 

4.  วิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
(stepwise multiple regression analysis)  
 

ผลการวิจยั 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นครู ร้อยละ 76.50 และผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 23.50  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 29.00 เพศหญิง ร้อยละ 71.00 เป็นผู้มีวุฒิศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 55.30 มีอายุ
มากกว่า 45 ปี ร้อยละ 37.90  และมีประสบการณ์ท างาน 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.40 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน  คือ อ านาจ 

การบังคับ อ านาจจากการเชื่อมโยง อ านาจการให้รางวัล อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง อ านาจการให้
ข่าวสารข้อมูล อ านาจเชี่ยวชาญ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดัง
แสดงในตารางที ่1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา                            

ในภาพรวม  
            (n = 438) 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
  S.D. ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. อ านาจการบังคับ (X1) 
2. อ านาจจากการเชื่อมโยง (X2 ) 
3. อ านาจการให้รางวัล (X3)           
4. อ านาจตามกฎหมาย (X4) 
5. อ านาจอ้างอิง (X5) 
6. อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) 
7. อ านาจเชี่ยวชาญ (X7) 

3.89 
3.34 
3.38 
3.54 
3.71 
3.98 
3.61 

0.56 
0.70 
0.59 
0.58 
0.67 
0.54 
0.70 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
7 
6 
5 
3 
1 
4 

รวมเฉลี่ย 3.63 0.62 มาก  
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จากตารางที่ 1 พบว่าการใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.63,  
S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 7 ด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 
(  = 3.98 , S.D. = 0.54) อ าน าจการบั งคั บ  (  = 3.89, S.D. = 0.56) อ าน าจ อ้างอิ ง (  = 3.71,  
S.D. = 0.67) อ าน าจ เชี่ ย วช าญ  (  = 3.61, S.D. = 0.70) และอ าน าจตามกฎ หมาย  (  = 3.54,  
S.D. = 0.587) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนอ านาจการให้รางวัล (  = 3.38, S.D. = 0.59) และอ านาจ
จากการเชื่อมโยง (  = 3.34, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21  
การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านการบริหาร

จัดการชั้นเรียน ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านเทคโนโลยี 
ด้านความเป็นสากล ด้านความร่วมมือ และด้านการพัฒนาวิชาชีพ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของสมรรถนะของครูในศตวรรษที่  21  

ในภาพรวม            
          (n = 438) 

สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
  

 

S.D. ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (Y1) 
2. ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง (Y2) 
3. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Y3)     
4. ด้านเทคโนโลยี (Y4 ) 
5. ด้านความเป็นสากล (Y5) 
6. ด้านความร่วมมือ (Y6) 
7. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ (Y7) 

4.11 
4.05 
3.97 
4.06 
4.17 
4.25 
4.32 

0.43 
0.42 
0.45 
0.50 
0.35 
0.47 
0.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
6 
7 
5 
3 
2 
1 

รวมเฉลี่ย 4.13 0.34 มาก  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.13, 

S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  
(  = 4.32, S.D. = 0.43) ด้านความร่วมมือ (  = 4.25, S.D. = 0.47) ด้านความเป็นสากล (  = 4.17, 
S.D. = 0.35) ด้านการบริหารจัดการชั้น เรียน (  = 4.11, S.D. = 0.43) ด้านเทคโนโลยี  (  = 4.06,  
S.D. = 0.50) ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง (  = 4.05, S.D. = 0.42) และด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (  = 3.97, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาและ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21   

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในภาพรวม (Xtot) และ
จ าแนกรายด้าน คือ อ านาจการบังคับ (X1) อ านาจจากการเชื่อมโยง (X2) อ านาจการให้รางวัล (X3) อ านาจตาม
กฎหมาย (X4) อ านาจอ้างอิง (X5) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) และอ านาจเชี่ยวชาญ (X7) กับสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่  21 (Ytot) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s 
correlation coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 108) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู 

ในศตวรรษท่ี 21  

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) 
กับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 (Ytot) ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในทิศทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .460) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้าน (X1 – X7) กับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่  21 (Ytot) พบว่า  
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า-ปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .183 ถึง .512  
 

ตัวแปร Xtot X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Ytot 
Xtot 1 .394** .791** .648** .867** .806** .803** .872** .460** 

X1  1 .334** .106** .269** .148** .079** .175** .336** 

X2   1 .489** .660** .522** .457** .584** .512** 
X3    1 .447** .381** .531** .441** .185** 

X4     1 .691** .662** .767** .451** 
X5      1 .667** .729** .270** 

X6       1 .792** .183** 

X7        1 .420** 
Ytot .        1 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครู         
ในศตวรรษที่ 21  

การวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา (X1 – X7) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษ
ที่  21 (Ytot) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดั บขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้     

 
ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะ  

ของครูในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม (Ytot)  
 

ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ
ตามล าดับการคัดเลือกเข้า 

R R2 S.E. สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

t Sig 

B Beta 

อ านาจจากการเชื่อมโยง (X2) 
อ านาจการบังคับ (X1)   
อ านาจเชี่ยวชาญ  (X7) 
อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) 
อ านาจตามกฎหมาย (X4)   
อ านาจอ้างอิง  (X5)  

.512 

.541 

.563 

.606 

.613 

.619 

.262 

.293 

.316 

.367 

.376 

.383 

.303 

.297 

.292 

.281 

.280 

.278 

.151 

.094 

.225 
-.238 
.120 
-.068 

.304 

.150 

.453 
-.371 
.199 
-.130 

5.769** 
3.695** 
5.895** 
-5.762** 
2.937** 
-2.206* 

.000 

.000 

.000 

.000 

.003 

.028 

ค่าคงท่ี    3.297  24.657** .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    Residual = 3.453 
*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05    F  =  44.566 
       Sig F = .000 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ านาจจากการเชื่อมโยง (X2) 
อ านาจการบังคับ (X1) อ านาจเชี่ยวชาญ (X7) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) อ านาจตามกฎหมาย (X4) และ
อ านาจอ้างอิง (X5) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .619 และค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ .383 ซึ่งแสดงว่าอ านาจจากการเชื่อมโยง 
อ านาจการบังคับ อ านาจเชี่ยวชาญ อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจอ้างอิง ส่งผล
ต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 38.30 และมีค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่า ร้อยละ 27.80 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
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 tot   =  3.297 + .151(X2) + .094(X1) + .225(X7) - .238(X6) + .120(X4) - .068(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

tot  =  .304(Z2) + .150(Z1) + .453(Z7) – .371(Z6) + .199(Z4) - .130(Z5) 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยขอน าประเด็นข้อค้นพบจากผลการวิจัยมาอภิปรายเปรียบเทียบกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารมีอิทธิพลมากพอที่จะท าให้บทบาทหน้าที่ของบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประสานกัน 
เพ่ือให้องค์กรมีบทบาทและก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของเจติยา  ดากระบุตร 
(2554: 16) ที่กล่าวว่า อ านาจนอกจากจะเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อองค์กรดังกล่าวแล้ว อ านาจที่มี
อยู่ในตัวบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารองค์กรในระดับต่าง ๆ ก็มีความส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะหน้าที่
ของนักบริหาร คือ การค้นคิดริเริ่มการวางแผน จัดตั้ งองค์กร การจูงใจให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชาท าตาม  
การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจ ควบคู่ไปกับการควบคุม เพ่ือให้ทุกอย่างด าเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้   
ถ้าผู้บริหารมีอ านาจเพียงพอ ย่อมหมายถึงมีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลมากพอที่จะท าให้กิจกรรมของบุคคลอ่ืน 
ซึ่งเป็นผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาประสานกัน เพ่ือให้องค์กรมีบทบาทและก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภชัย  ถามั่งมี (2551: 52) ที่ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มทับเทา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยผลวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีการใช้อ านาจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการใช้อ านาจตามกฎหมาย อ านาจการให้รางวัล และด้านอ านาจเชี่ยวชาญ
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพจน์  บดสันเทียะ (2551: 97) ที่ศึกษาปัจจัยการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อบรรยากาศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  บุนประสิตร์ (2552: 77) ที่ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอ านาจอ้างอิง ด้านอ านาจเชิงสัมพันธ์ ด้านอ านาจ 
ความเชี่ยวชาญ ด้านอ านาจข่าวสาร ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจการให้รางวัล และด้านอ านาจ 
การบังคับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณวีร์  ค าแผลง (2555: 102) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย คือ 
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อ านาจอ้างอิง อ านาจความเชี่ยวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจการให้รางวัล และอ านาจการบังคับ 
ตามล าดับ 
 2.  สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมรรถนะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Liz (2001: 
20) ได้วิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ถูกต้องที่ควรได้รับ พบว่า สมรรถนะ
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวชี้ทิศทางและเป็นตัววัดความเจริญเติบโตของบุคคลซึ่งเป็น
ทุนมนุษย์ อันเป็นตัวเสริมหน้าที่ในการบริการ และเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการติดตามงานและเป็นตัวขับเคลื่อน
ความส าเร็จที่ส าคัญขององค์กร ประกอบด้วย 1) ความสามารถให้เกิดอิทธิพล 2) ทักษะระหว่างบุคคล  
3) ความรู้ทางเทคนิค และ 4) ความสามารถในการจัดการกับความคลุมเครือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เชาวนี  นาโควงศ์ (2551: 107-112) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง และการพบปะผู้ปกครองของผู้เรียนที่มี ความบกพร่อง
ให้เข้าใจและยอมรับความบกพร่องของผู้เรียน ทุกตัวบ่งชี้มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์  ค าหว่าง (2559: 88-90) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาทักษะครู
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมมีสภาพ
ทักษะครูอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะด้านด้านการจัด
บทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริงและทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนารี  ท าดี (2559: 91-92) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 กับการปฏิบัติงานวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 โดยผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง  ด้านการจัดการเรียนรู้  และด้านเทคโนโลยี 
ตามล าดับ 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
โดยภาพรวม มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้อ านาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษาไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีอ านาจและรู้จักการใช้อ านาจเพ่ือควบคุมให้ผู้อ่ืนเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตาม อีกทั้งการใช้อ านาจยังเป็นสิ่งที่สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้ครูพัฒนาการท างานและการปฏิบัติตน 
(เนื้อน้อง  ไชยโชติ, 2559: 79) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  ม่วงสวย (2559: 92) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การของครู ด้านการยอมรับในเป้าหมายขององค์การ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีเป้าหมายรายละเอียดและ
ขอบเขตของงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน นโยบายและการบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะท าความเข้าใจกับครู 
เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของสถานศึกษา จึงเลือกใช้อ านาจที่มีอยู่เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงาน 
ในสถานศึกษาด้วยความยุติธรรมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยวดี  
ศรีทิพย์อาสน์ (2561: 56) ที่พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับขวัญ
และก าลังใจของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 
 4.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ านาจจากการเชื่อมโยง อ านาจการบังคับ อ านาจ
เชี่ยวชาญ อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจอ้างอิง  ส่งผลต่อสมรรถนะของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยขอน าข้อค้นพบมา
อภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
  4.1  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจจากการเชื่อมโยงของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยผู้บริหารควรใช้อ านาจ 
การเชื่อมโยง เมื่อครูเริ่มเคลื่อนจากระดับวุฒิภาวะต่ า ไปยังวุฒิภาวะปานกลาง ผู้บริหารใช้การออกค าสั่งและ
ให้ความช่วยเหลือหรือพูดชักชวนจนเห็นดี เพ่ือให้ครูยินยอมปฏิบัติตาม และรายงานผลความก้าวหน้า เป็น
ระยะตามที่ผู้บริหารก าหนดไว้ อ านาจการติดต่อเชื่อมโยงนี้ จะท าให้ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดี กับครูและ
สามารถช่วยเหลือไกล่เกลี่ยครูที่ประสบปัญหาในโรงเรียนได้ โดยหลีกเลี่ยงการลงโทษหรือต้องการได้รับสิ่งตอบแทน
จากอ านาจนี้ (พิกุล  ดีพิจารณ์, 2550: 35) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของรักชนก  ค าวัจนัง (2551: 25) ที่กล่าวว่า 
อ านาจเชื่อมโยงเป็นอ านาจมาจากบุคคลอ่ืน หรือ ผู้บริหารที่มีอิทธิพลมีชื่อเสียงมีความสามารถ และเป็นผู้ที่
กว้างขวางมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจมีอิทธิพล ผู้บริหารระดับสูง บุคคลส าคัญทั้งภายในองค์การ
และภายนอกองค์การที่ท าให้บุคคลอ่ืนยอมรับและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  แสงอุไร (2559: 125) ที่พบว่า การใช้
อ านาจจากการเชื่อมโยงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เช่นเดียวกัน 
  4.2  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยอ านาจบังคับเกิดจากความกลัวถูกลงโทษ 
บุคลากรอาจจะไม่เต็มใจยินยอมให้กับผู้ใช้อ านาจแบบนี้ แต่เขาก็กลัวจะต้องตกงาน หรือไม่ได้รับการยอมรับ
หรือเขาอาจไม่ได้รับรางวัลที่เขาต้องการ อ านาจบังคับธรรมดาแล้วมีผลเกิดขึ้นทันทีทันใดจากบุคคลผู้ที่เป็น
เป้าหมาย บ่อยครั้งที่ผู้บริหารใช้อ านาจบังคับทันทีกับบุคคลที่ก่อความร าคาญหรือความไม่สงบ (ประชุม  โพธิกุล, 
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2554: 4-8) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุกัญญา  ไกรสุต (2559: 69) ที่พบว่า การใช้อ านาจด้านอ านาจ
บังคับของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอแก่งหางแมว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชชา  มากะเต 
(2558: 81) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ด้านอ านาจบังคับ โดยรวม และรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร 
ได้แจ้งให้ทราบถึงระเบียบ และข้อบังคับของทางโรงเรียน ผู้บริหารเร่งรัดให้ครูปฏิบัติงานให้ทันก าหนดเวลา
และผู้บริหารแจ้งให้ทราบถึงโทษจากการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของทางโรงเรียน 
  4.3  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะและ
ความรู้ จะได้รับการยกย่องนับถือท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายอมกระท าตาม เพราะเชื่อว่าผู้บังคับบัญชา  
มีความสามารถเหนือตน French & Raven (1959: 150-167) สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาณัฐ  นาคะตะ 
(2551: 99-101) ได้ศึกษาการใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจจากความเชี่ยวชาญบ่อยครั้ง โดยการให้ค าแนะน าแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน แสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการใช้ความรู้
ความสามารถทางการบริหารในการปฏิบัติงาน และใช้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของทับทิม  เอ่ียมแสง (2554: 103) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจจากความเชี่ยวชาญส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เช่นเดียวกัน 
  4.4  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยต าแหน่งผู้บริหารส าคัญ 
ในองค์การบางต าแหน่งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเฉพาะบุคคล จึงท าให้บุคคลนั้น มีอ านาจมากขึ้นและ
สามารถน าข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวได้เช่นกัน เพราะมีอ านาจในการควบคุมการอนุญาต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่ตนเห็นสมควร Yukl (2006: 148) ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของไสว  พังคะบุตร 
(2553: 97-98) ที่ศึกษาพบว่า สภาพการใช้อ านาจข่าวสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  แสงอุไร (2559: 
125) ที่พบว่า การใช้อ านาจจากการได้รับหรือการเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
เช่นเดียวกัน 
  4.5  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยอ านาจตามกฎหมายเป็น



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย   ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                           207 
   

 

ความสามารถของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่ง หรืออ านาจอันชอบธรรมที่จะมีอิทธิพลเหนือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อ านาจตามกฎหมายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากต าแหน่งที่ผู้ใช้อ านาจครองอยู่ สามารถใช้อ านาจใน
รูปแบบของค าสั่งการบังคับบัญชา ซึ่งท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมท าตาม โดยปราศจากข้อค าถามใด ๆ ทั้งสิ้น 
French & Raven (1959: 150-167) และสอดคล้องกับงานวิจัยของกษิภณ  ชินวงศ์ (2550: 101-102)  
ที่พบว่าการใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน มีการใช้อ านาจด้านการบังคับแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตตก์  พิศิฏฐศักดิ์ (2551: 83) ที่พบว่า 
การใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในระดับมาก เป็นล าดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  แสงอุไร (2559: 
125) ที่ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เช่นเดียวกัน 
  4.6  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจอ้างอิงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะ 
ของครูในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยอ านาจอ้างอิงเป็นคุณลักษณะที่ผู้มีอ านาจ
เป็นที่ชื่นชมของบุคคลจนประสงค์ที่จะมีลักษณะเช่นนั้นบ้าง ความเข้มแข็งของอ านาจอ้างอิงจะมีมากขึ้นตาม
ความชื่นชมหรือความอยากเป็นเหมือนผู้มีอ านาจของบุคคลนั้นเพ่ิมมากขึ้น (Schermerhorn, 2008 อ้างถึงใน 
วันชัย  มีชาติ, 2555: 225-226) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  บุนประสิตร์ (2552: 87-88) ที่พบว่า 
การใช้อ านาจอ้างอิงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี  คาดการณ์ไกล (2556: 150) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดย
ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านอ านาจอ้างอิง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เช่นเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอ านาจการให้รางวัล และอ านาจ
จากการเชื่อมโยง ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการใช้
อ านาจการให้รางวัล เพราะการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติงานที่มอบมายส าเร็จ จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาภูมิใจในความส าเร็จของงาน ซึ่งจะยิ่งท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในตัว
ผู้บริหารสถานศึกษา และจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานตามค าสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการใช้
อ านาจจากการเชื่อมโยงนั้น เนื่องจากผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอ านาจเหนือกว่าตน เพ่ือน าไป
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยอมรับมากขึ้น 
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 2.  จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในการวางแผนบทเรียนและการสอนเพ่ือให้  ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ทั้งนี้เพราะครูสามารถ
สร้างผู้เรียนให้มีทักษะความคิดชั้นสูงและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อีกด้วย  
 3.  การใช้อ านาจด้านการให้รางวัล เป็นเพียงด้านเดียวที่ไม่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูนั่นหมายความว่า 
การให้รางวัลอาจเป็นสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับตามระเบียบการปฏิบัติราชการอยู่แล้ว เช่น การเลื่อนขั้น  
การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนหน้าที่ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผู้บริหารสถานศึกษาอาจใช้วิธีอ่ืน ๆ ในการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ 
 2.  ควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
 3.  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21  
 

สรุป 
 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  
ใช้อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล อ านาจการบังคับ อ านาจอ้างอิง อ านาจเชี่ยวชาญ และอ านาจตามกฎหมาย  
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนอ านาจการให้รางวัล และอ านาจจากการเชื่อมโยง อยู่ในระดับปานกลาง  
สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรียงอิทธิพลจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) อ านาจจาก 
การเชื่อมโยง 2) อ านาจการบังคับ 3) อ านาจเชี่ยวชาญ 4) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 5) อ านาจตาม
กฎหมาย และ 6) อ านาจอ้างอิง เป็นปัจจัยที่ส่งผลสมรรถนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยนี้พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งได้แก่ อ านาจจากการเชื่อมโยง อ านาจการบังคับ อ านาจเชี่ยวชาญ อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 
อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจอ้างอิง สามารถท านายสมรรถนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ได้ร้อยละ 38.30 
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