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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 2) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของครู กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 340 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามการรับรู้การใช้อ านาจให้รางวัลมีค่าความ
เช่ือมั่น .982 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 
ด้านการใช้อ านาจความเช่ียวชาญ ด้านการใช้อ านาจอ้างอิง ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมาย ด้านการใช้อ านาจการให้
รางวัลอยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้อ านาจการบังคับอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 3) การรับรู้ของครูในวิธีการใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจการบังคับ การ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจอ้างอิง และ การใช้อ านาจเชี่ยวชาญ ร่วมกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และเมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า การรับรู้การใช้อ านาจ
เชี่ยวชาญมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้การใช้อ านาจอ้างอิง การรับรู้การใช้อ านาจการให้รางวัลการรับรู้การ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย และการรับรู้การใช้อ านาจการบังคับ ตามล าดับโดยตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมกันก าหนดค่า
ความแปรปรวนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 92  
ค าส าคัญ: การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา, การรับรู้, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
 

Abstract 
              The purposes of this research were to study: 1) the way of school administrators’ use of 
power as perceived by teachers; 2) the teachers’ job satisfaction; and 3) the relationship between 
the way of school administrators’ use of power as perceived by teachers and the teachers’ job 
satisfaction. The samples were 340 teachers working under the Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
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Educational Service Area Office 1 that were selected by random stratified sampling. The research 
instruments were the five-rating scale questionnaires, of which the questionnaire for the way of 
school administrators’ use of power as perceived by teachers had the reliability at .982 and that for 
the teachers’ jobs satisfaction had the reliability at .986. The statistical tools used for data analysis 
were mean, standard deviation Pearson’s correlation coefficient, multiple regression analysis and 
stepwise regression analysis. The results indicated that: 1) in overall, the way of school 
administrators’ use of power was at high level and when consideration each aspect the results 
showed that the expert power, referent power, reward power, legitimate power were found to be at 
high levels and only the aspect of coercive was shown to be at moderate level; 2) in overall, the 
teachers’ job satisfaction was found to be high ; 3) the aspects of reward power, coercive power, 
legitimate power, referent power and expert power altogether were shown to have relationship with 
teachers’ job satisfaction and, when considering the variables that influencing the teachers’ job 
satisfaction, the perception of expert power was found to have the highest influence, followed by 
perception of referent power, reward power, coercive power and legitimate power. These 5 variables 
could determine approximately 92% of the variation in the teachers’ job satisfaction.  
Keywords: Method of school administrators’ power, Perceived, Performances satisfaction of teachers 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     อ านาจเป็นกลไกส าคัญในการท าให้งานเคลื่อนที่ได้ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เพราะถ้าผู้บริหาร
มีความสามารถในการเลือกใช้อ านาจที่เหมาะสม ย่อม
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติ เป้าหมาย ความ
ต้องการ และค่านิยม ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ผู้บริหารต้องการได้ และย่อมเกี่ยวข้องกับขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจของครู ท า
ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ และเป็น
ผลให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา [1] ซึ่ง
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการแสดง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าให้ครูปฏิบัติตาม
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยม ให้
เป็นไปในทิศทางที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ เพื่อให้
เป้าหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้บรรลุผล ที่ผ่านมา
การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับ
จากนักวิชาการแนวคิดหนึ่ง คือ แนวคิดของ เฟรนซ์ และ
ราเวน [2] ได้แบ่งแหล่งที่เกิดอ านาจหรือฐานอ านาจ
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ อ านาจการให้รางวัล (Reward 
power) อ านาจการบังคับ (Coercive power) อ านาจ
ตามกฎหมาย (Legitimate power) อ านาจอ้างอิง 
(Referent power) และ อ านาจเช่ียวชาญ (Expert 
power)   

     การใช้อ านาจของผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงความ
พึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย [3] โดยความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมีผลต่อความส าเรจ็ของงานและองคก์าร 
เมื่อบุคลากรมีความสุขในการท างานก็ส่งผลบวกต่อการ
ปฏิบัติงาน ผลงานก็มีคุณภาพ ดังนั้นหากผู้บริหารของ
องค์การให้ความส าคัญกับการสร้างความผาสุก และความ
พึงพอใจในการท างานก็มักจะได้ผลลัพธ์ และผลการ
ด าเนินการเป็นที่น่าพอใจ ในทางตรงกันข้ามหากองค์การ
ใดพนักงานไม่มีความผาสุกและความพึงพอใจในการ
ท างานแล้ว ก็จะเป็นต้นเหตุประการหนึ่งที่ท าให้อัตราการ
ขาดงาน และการลาออกจากงานสูง มีปัญหาทางวินัย
และปัญหาอาชญากรรม ซึ่งส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานต่ า 
คุณภาพของงานลดลง และในที่สุดผลลัพธ์และผลการ
ด าเนินการขององค์การก็ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ [4] 
     ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน ทั้งสภาพการงานท่ีดี สวยงาม ระบบงานดี 
เพื่อนร่วมงานดี ผู้บังคับบัญชาดีจะก่อให้เกิดสภาพทาง
สังคมสูง และสามารถปรับบุคลิกภาพของตนให้เข้ากับ
สภาพสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การได้ ดังนั้น เมื่อ
บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การและสามารถตอบสนองความจ าเป็น
พื้นฐาน ย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถท างานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายของ
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องค์การทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงาน [5] โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะ
เกิดขึ้นได้นั้น มีผลมาจากปัจจัยหลายด้านที่เป็นสิ่งจูงใจ 
มนุษย์จะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อความต้องการของเขา
ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ  
     การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และการใช้
อ า น า จ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งอ านาจนี้เป็นอ านาจ
ที่ได้มาโดยต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา จากการ
วิจัยของ พสิษฐ์  รติสกุลดิลก [6] พบว่า การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม มีการใช้อ านาจ
อยู่ในระดับมาก โดยอ านาจการให้รางวัลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และอ านาจการบังคับมีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ แต่อย่างไรก็ดียังพบ
ปัญหาบางประการในการใช้อ านาจอย่างไม่เหมาะสม ดัง
จะเห็นได้จากสถิติการร้องเรียนของครูต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ในปี พ.ศ. 2557 
จ านวน 12 เรื่อง และในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 15 เรื่อง 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้อ านาจในทางมิชอบ [7] 
     ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นั้น  จากงานวิจัยของ พินิจนารถ  
ล าดวน [8] และบุญธรรม  ไวยมิตรา [9] พบว่า ครูใน
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แต่ที่ผ่านมายังพบปัญหา
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนครูผู้สอน ขาด
งบประมาณในการจ้างครูผู้สอน บุคลากรส่วนใหญ่ไม่
มั่นใจในการประกอบอาชีพ การท าผลงานเพื่อประเมิน
วิทยฐานะ ปัญหาการย้ายและเปลี่ยนแปลงงานของ
ข้าราชการครูในด้านคุณสมบัติต่าง ๆ และวิทยฐานะ ขาด
วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี สื่อ และระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่ อ ใ ช้อบรมบุคลากรในด้ านการ

บริหารงานบุคคล บุคคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
แนวปฏิบัติ  และความก้าวหน้าในวิถีทางราชการ 
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [10] 
     จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการใช้อ านาจใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาวิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครู  สั งกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 2,239 คน  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน จ านวน 340 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้อ าเภอเป็นหน่วยของการสุ่มแล้วจึงใช้
การสุ่มแบบง่าย  
 
 



74                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561           
 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
      3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การใช้อ านาจการ
ให้รางวัล 2) การใช้อ านาจการบังคับ 3) การใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย 4) การใช้อ านาจอ้างอิง และ 5) การใช้
อ านาจเชี่ยวชาญ   
     3 .2 .2  ตั วแปรตาม คือ ความพึงพอ ใจในการ
ปฏิบัติงานของครู  
  
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปร
อิสระ คือ การรับรู้การใช้อ านาจการให้รางวัล  การรับรู้
การใช้อ านาจการบังคับ การรับรู้การใช้อ านาจตาม
กฎหมาย การรับรู้การใช้อ านาจอ้างอิง และการรับรู้การ
ใช้อ านาจเชี่ยวชาญ  ตามแนวคิดของ เฟรนซ์ และราเวน 
[2] และ ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู ตามแนวคิดของ กิลเมอร์ และ เฮลเลอร์ (Gilmer 
& Haller) (อ้างถึงใน บุญชอบ  สุขบุญเหลือ) [11] แสดง
ดังรูปที่ 1 

 
      ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
     การใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจการบังคับ 
การใช้อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจอ้างอิง และ 
การใช้อ านาจเช่ียวชาญ ของผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกัน
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 2,239 คน [12] 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนดตัวอย่าง กรณีทราบ
จ านวนประชากรของ ยามาเน  [13] จ านวน 340 คน 
และใช้อ าเภอเป็นหน่วยของการสุ่มแล้วก าหนดสัดส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนของประชากรในแต่ละ

การใช้อ านาจการให้รางวัล (X1) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของครู (Y) 

การใช้อ านาจการบังคับ (X2) 

การใช้อ านาจตามกฎหมาย (X3) 

การใช้อ านาจอ้างอิง (X4) 

การใช้อ านาจเชี่ยวชาญ (X5) 
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อ าเภอ แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple random 
sampling)  
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นดังนี้  
     6.2.1 แบบสอบถามวิธีการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ ของครู  จ านวน 50 ข้ อ 
ประกอบด้วย การรับรู้อ านาจการให้รางวัล จ านวน 10 
ข้อ การรับรู้อ านาจการบังคับ จ านวน 10 ข้อ การรับรู้
อ านาจตามกฎหมาย จ านวน 10 ข้อ การรับรู้อ านาจ
อ้างอิง จ านวน 10 ข้อ การรับรู้อ านาจเช่ียวชาญ จ านวน 
10 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 
และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.982 ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปเก็บรวบรวม    
ข้อมูลได้  
     6.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู จ านวน 50 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item objective congruence : IOC) อยู่
ระหว่าง 0.8 - 1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.986 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ นกา ร เ ก็ บร วบร วมข้ อมู ล โ ดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเองทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองปิด
แสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 
เมษายน - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา จ านวน 
340 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
6.4การวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

     6.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ใช้สถิติ  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน 
(Pearson’s product - moment correlation 
coefficient), การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) และ วิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise regression 
analysis)  
 
7. สรุปผลการวิจัย 
     7.1 วิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด้านการใช้
อ านาจความเช่ียวชาญ ด้านการใช้อ านาจอ้างอิง ด้านการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย ด้านการใช้อ านาจการให้รางวัล 
อยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้อ านาจการบังคับอยู่ในระดับ
ปานกลาง     
     7.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสื่อสารเพื่อช่วย
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันให้แก่ผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ 
การสื่อสารความคิดและความต้องการระหว่างกันอยู่
เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้เงินรางวัลหรือ
โบนัสพิเศษให้เวลาสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีตามปฏิทิน  
     7.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 พบว่า การใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจการ
บังคับ การใช้อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจอ้างอิง 
และ การใช้อ านาจเช่ียวชาญ ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า การใช้อ านาจ
เชี่ยวชาญมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ การใช้อ านาจ
อ้างอิง การใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจตาม
กฎหมาย และการใช้อ านาจการบังคับ ตามล าดับ โดยตัว



76                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561           
 

แปรทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมกันก าหนดค่าความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 92 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 วิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในด้านการรับรู้
การใช้อ านาจการให้รางวัล การรับรู้การใช้อ านาจตาม
กฎหมาย การรับรู้การใช้อ านาจอ้างอิง และการรับรู้การ
ใช้อ านาจเช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการ
รับรู้การใช้อ านาจการบังคับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้อ านาจความ
เชี่ยวชาญ รองลงมา คือ การใช้อ านาจอ้างอิง และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การใช้อ านาจการบังคับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปุณยนุช  ยะสงคราม [14] เรื่อ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า การใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาเอกชนขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ โดย
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีอ านาจความเช่ียวชาญ 
โดยต้องมีความรู้  ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความ
ชัดเจนในข้อมูลข่าวสาร หรือมีทักษะในการท างานเป็นสิ่ง
ส าคัญ ประกอบกับส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
มาค่อนข้างมาก ซึ่งครูส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับงานที่ยากล าบากต่อการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มี
ทักษะในการแนะน าและถ่ายทอดความรู้ น าเสนอในสิ่งที่
เป็นประโยชน์และความก้าวหน้าให้กับครูได้เป็นอย่างดี   
 
     8.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 48 ข้อ และมี
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การสื่อสารเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกันให้แก่
ผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ การสื่อสารความคิดและความ
ต้องการระหว่างกันอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
การให้เงินรางวัลหรือโบนัสพิเศษให้เวลาสิ้นปีงบประมาณ
หรือสิ้นปีตามปฏิทิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภา    
จันทะบุตร [15] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
ใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในงาน
ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2  พบว่า ความพึงพอใจในงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษา และครู ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู ส่งผลให้มีการ
เพิ่มเงินเดือนครูเมื่อปี พ.ศ. 2554  ท าให้ครูในยุคปัจจุบัน
มีรายได้สูงกว่าครูยุคก่อนมาก นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ เป็นค่าตอบแทน เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ท าให้ครูในปัจจุบัน
ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ความสามารถ ได้รับ
การส่งเสริมวิทยฐานะ ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้สึกที่ดี เป็นแม่พิมพ์ที่ดี จึงมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจต่องานที่รับ
มอบหมายจนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีความสุข   
 
     8.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 พบว่า การรับรู้ของครูในเรื่องการใช้อ านาจการให้
รางวัล การใช้อ านาจการบังคับ การใช้อ านาจตาม
กฎหมาย การใช้อ านาจอ้างอิง และ การใช้อ านาจ
เ ช่ี ย ว ช า ญ  ขอ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั น มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเมื่อ
คัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน พบว่า การรับรู้การใช้อ านาจเช่ียวชาญมี
อิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้การใช้อ านาจ
อ้างอิง การรับรู้การใช้อ านาจการให้รางวัล การรับรู้การ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย และการรับรู้การใช้อ านาจการ
บังคับ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ 
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เพ็ญศรี  คมข า [3] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลัง
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง อ า น า จ ขอ งผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
ความสัมพันธ์  กับความพึงพอใจของครู ผู้ สอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา อ าเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการใช้พลังอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม และ
เป็นที่ยอมรับของครู ไม่ว่าจะเป็นอ านาจการให้รางวัล 
พิจารณาความดีความชอบ ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ
และสนใจช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  อ านาจการบังคับซึ่ง
เป็นการควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน วาง
ระเบียบและข้อบังคับ ลงโทษ และต าหนิอย่างเหมาะสม 
อ านาจตามกฎหมายซึ่งช้ีแจงบทบาทหน้าที่และขอบข่าย
งานให้ทราบ สั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางราชการ สั่งงานและมอบหมายงานตาม
ความรู้ ความสามารถ และความถนัด อ านาจอ้างอิงซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้
ความสามารถท่ีท าให้เลื่อมใส ช่ืนชม และยินดีร่วมมือดว้ย 
ท าให้ประทับใจในบุคลิกภาพ และ อ านาจเช่ียวชาญซึ่ง
เป็นความสามารถทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับ มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ซึ่ง
การใช้อ านาจเหล่านี้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลให้ครูเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทในการท างาน ท า
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษามีการใช้อ านาจไม่เหมาะสมหรือไม่ระมัดระวัง
แล้ว ก็จะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ยอมเป็นไปในทิศทางลบได้เช่นเดียวกัน 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 จากการวิเคราะห์วิธีการใช้อ านาจการบังคับ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู พบว่า การ
ใช้อ านาจการบังคับมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการใช้อ านาจการบังคับ

อย่างเหมาะสม เช่น การพิจารณาเงินเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษาควรพิจารณาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค  
     9.1.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
ให้เงินรางวัลหรือโบนัสพิเศษให้เวลาสิ้นปีงบประมาณ
หรือสิ้นปีตามปฏิทิน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญกับการให้รางวัลซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นของมีค่า 
แต่ควรเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนที่ปฏิบัติงาน
อย่างตั้งใจ  
     9.1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า การรับรู้
การใช้อ านาจการบังคับมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้
อ านาจการบังคับอย่างระมัดระวัง โดยก าหนดวิธีการ
ลงโทษที่สมเหตุสมผลต่อพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ 
หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์โกรธ ข่มขู่ หรือท าให้อาย เลือก
เฉพาะการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย ร่วมถึงกระตุ้นให้
เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
โดยไม่จ าเป็นท้ังหลาย  
 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     9.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางส่งเสริมความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     9.2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารงานสถานศึกษา
ด้านอื่น ๆ เช่น การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 
10. เอกสารอ้างอิง  
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