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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   จําแนกตามตําแหนง
และขนาดสถานศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูบริหารและครูผูสอน จํานวน  331  คน  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1   ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales) 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด , มาก , ปานกลาง , นอย , นอยที่สุด และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูบริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่กําหนดไว 
 2.  ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยดวยตนเอง 
 3.  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  
หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว  2  สัปดาห 
 4.  ในกรณีที่ไมไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยกลับมารับแบบสอบถามอีกใน 1  สัปดาห 
 5.  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน  331  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตามขั้นตอน
ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑกําหนดความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด  ทําการวิเคราะห
ขอมูล ดานคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ดวยคารอยละ  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยใชการทดสอบคาที (t-test)  และวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว  (One-Way  ANOVA) 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหาร  จํานวน  22  คน คิดเปนรอยละ  6.64  และเปนครู  
จํานวน  309  คน  คิดเปนรอยละ  93.36  และสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  46  คน   คิดเปนรอยละ  
13.90  สถานศึกษาขนาดกลาง  จํานวน  96  คน  คิดเปนรอยละ  29.00  และสถานศึกษาขนาดใหญ  
จํานวน 189  คน  คิดเปนรอยละ  57.10 
 5.1.2  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มาก  5  ดาน  คือ  อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจการใหรางวัล  อํานาจการบังคับ  อํานาจความ
เชี่ยวชาญ  อํานาจอางอิง  ตามลําดับ  อยูในระดับปานกลาง  2  ดาน  คือ  อํานาจขาวสาร  อํานาจ
พึ่งพา  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  1.  อํานาจตามกฎหมาย  2.  อํานาจการใหรางวัล  3.  อํานาจการ
บังคับ และดานอํานาจพึ่งพา เปนลําดับสุดทาย 
 1)  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ดานอํานาจตามกฎหมาย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารควบคุมเรงรัดใหครู
ปฏิบัติงานใหทันตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  ผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่วางไว  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารออกระเบียบขอบังคับใหครูถือ  ปฏิบัติตาม  
ผูบริหารมอบหมายหนาที่ใหครูรับผิดชอบตามความเหมาะสม ผูบริหารใชอํานาจตามตําแหนง
หนาที่ที่มีอยูในการบริหารงานอยางมีเหตุผล  ผูบริหารสั่งงานตามสายการบังคับบัญชา   
 2)  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ดานอํานาจการใหรางวัล อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมาก 9  ขอ อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  ผูบริหาร
ยกยองชมเชยครูที่ทําความดีตามโอกาส  ผูบริหารใหรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกครูที่มีผลงาน
ดีเดน  ผูบริหารสนใจ สนับสนุนและดูแลการปฏิบัติหนาที่ของครูอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง  ขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ผูบริหารจัดสวัสดิการดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและเปนกําลังใจในการทํางาน
ใหแกครู ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสเลื่อนตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
ผูบริหารมอบหมายงานนอกเหนือจากหนาที่การสอนเพื่อใหครูมีผลงานทางดานอื่นๆ   
 3)  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ดานอํานาจการบังคับ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  เมื่อครูกระทําผิดผูบริหารดําเนินการ
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สอบสวนทางวินัยทันที  ผูบริหารเรียกครูมาตักเตือนดวยวาจา ในกรณีกระทําผิดเล็กนอย  ผูบริหาร
ปลดครูออกจากตําแหนงหนาที่เมื่อครูละเลย ไมปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ  ผูบริหารแนะนําใหออกจากงานในกรณีที่ครูปฏิบัติผิดกฎ ระเบียบวินัย รายแรง    
ผูบริหารลงโทษครูที่กระทําผิดวินัยโดยการตัดเงินเดือน  ผูบริหารไมขึ้นเงินเดือนในรอบปแกครูที่
กระทําผิดวินัย   
 4)  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ดานอํานาจความเชี่ยวชาญ  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  ผูบริหารนําเสนอในสิ่งที่เปน
ประโยชนและความกาวหนามาสูครูและบุคลากร ผูบริหารมีทักษะในการแนะนําและถายทอด
ความรูใหแกครูและบุคคลทั่วไป  ผูบริหารนําความรูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถบริหารงานใหเกิดความพึงพอใจแกครู  ผูบริหารมี
ทักษะในการบริหารงานดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน (ดานวิชาการ , ดานงบประมาณ , ดานบุคคล , ดาน
บริหารทั่วไป)  ผูบริหารแกปญหางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 5)  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ดานอํานาจอางอิง  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุก
ขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  ผูบริหารยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ  ทําใหครูกลาที่
จะปรึกษาปญหาเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี  ผูบริหารวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส  เวลา  สถานที่  
ผูบริหารใหความยุติธรรมและความเสมอภาคแกครูทุกคน ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ผูบริหารมีความ
มั่นคงทางอารมณ ไมเกรี้ยวกราดเมื่อพบเห็นครูกระทําผิด ผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดของ
ครูทุกคน ผูบริหารทักทายปราศรัยและเปนกันเองกับทุก ๆ คน   
 6)  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ดานอํานาจขาวสาร  อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ อยูในระดับปานกลาง 6 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  ผูบริหาร
ตัดสินใจโดยใชขอมูลสารสนเทศอยางพอเพียง  ผูบริหารแสวงหาขาวสารที่เปนประโยชนแกครูดวย
ความเต็มใจอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารใหขาวสารที่ทันเหตุการณและถูกตองแกครูผูปฏิบัติงานอยู
เสมอ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ครูพึ่งพาผูบริหารในเรื่องของความรูที่ไมเขาใจได   ผูบริหารจัดใหมี
ระบบและวิธีการในการแจงขอมูลหรือเผยแพรขาวสารภายในองคการใหครูรับรูอยางทั่วถึง 
ผูบริหารใหคําปรึกษาแกครูในเรื่องของงานตางๆได   
 7)  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ดานอํานาจพึ่งพา  อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
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ทุกขออยูในระดับปานกลาง  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถเชิญบุคคล
สําคัญมารวมกิจกรรมได  ผูบริหารมีความสามารถขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นและไดรับความ
รวมมืออยางดี  ผูบริหารมีความสัมพันธติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับเหนือกวาไดอยางดี  ขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธสามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกหนวยงานและไดรับ
ความรวมมืออยางดี  ผูบริหารมีความสัมพันธติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับต่ํากวาไดอยางด ี
ผูบริหารมีความสัมพันธอันดีกับชุมชนและผูอุปการะอยางสม่ําเสมอ  
 5.1.3  เปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามตําแหนงโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 5.1.4  เปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและดานอํานาจขาวสาร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  ยกเวนดานอํานาจการใหรางวัล  
อํานาจการบงัคับ   อํานาจตามกฎหมาย  อํานาจอางอิง  อํานาจความเชี่ยวชาญ  และอํานาจพึ่งพา  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 1)  เปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยรวม  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดกลางใชอํานาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญมีการใชอํานาจ 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใชอํานาจมากกวา
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง 
 2)  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานอํานาจขาวสาร พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดกลาง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
กับสถานศึกษาขนาดใหญและผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติโดยผูบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กใชอํานาจขาวสารมากกวา
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง 
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5.2  อภิปรายผล 
 
 5.2.1  การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  อุทัย  โนภาศ ( 2547,  
บทคัดยอ ) ที่ศึกษาเรื่อง  การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อเสริมประสิทธ์ิผลของ
การทํางานในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธาน ีเขต 3  พบวา  การใชอํานาจ
ทั้ง 5 ดาน  ของผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  สอดคลองกับ จวน  สุดใจรัก (2544,  
หนา 24) ที่ศึกษาการใชอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ กลาง  เล็ก  พบวา  
มีการใชอํานาจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  อารี  ชินสวุรรณ (2543,  บทคัดยอ) 
ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  พบวา  การใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหาร
สตรีโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับทรงวุฒิ  แนนหนา (2542, หนา 32) ที่พบวาอํานาจของ
ผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับประทีป  ศรีรักษา (2547,  หนา 26) ที่พบวา ฐานอํานาจของ
ผูอํานวยการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน อําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก  จากงานวิจัยนี้พบวา  ผูบริหารใชอํานาจตามกฎหมายมากกวาอํานาจ
ความเชี่ยวชาญ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสตาโชวิช  (Stachowich, 1982, p. 33)  ที่ครูใหญใชอํานาจความ
เชี่ยวชาญมากกวาอํานาจตามกฎหมาย ทั้งนี้เปนเพราะระยะเริ่มแรกของการปฎิรูปการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการนั้น  ตองมีผูบริหารท่ีเอาจริงเอาจัง  นําพา
โรงเรียนของตนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การใชอํานาจตามกฎหมายเพิ่มอํานาจตามชอบธรรมที่
ผูบริหารตางนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคอพส  (Copes, 1982, p. 
421)  ที่พบวา  ครูใหญใชมูลฐานอํานาจอันชอบธรรมทําใหระเบียบบริหารของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  การใชอํานาจตามกฎหมายทําใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  ผูปฏิบัติงาน
ทุกคนรูและเขาใจไดตรงกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของอานันท  รองพล  (2543, หนา 59)  ที่ศึกษา
การใชอํานาจทางการบริหารของหัวหนาสถานศึกษา  จังหวัดชัยภูมิ  พบวา  ผูบริหารใชอํานาจตาม
กฎหมายมากที่สุด โดยหัวหนาสถานศึกษาใหเหตุผลวาเปนฐานอํานาจที่มีความชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติไดตามอํานาจที่มีอยูกับตําแหนงของผูบังคับบัญชา ระเบียบกฎหมายที่ เปนกรอบให
ผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของแตละคนทุกฝายเขาใจ    
สบายใจ สอดคลองกับอากาศ  กองพิธี  (2542, หนา 48) ที่ศึกษาการใชอํานาจในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม สามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด พบวา อาจารยในโรงเรียนมี
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ความเห็นวาผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจตามกฎหมาย สอดคลองกับสุขชัย  ขันอัศวะ (2541,  
บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม  พบวา  การใชอํานาจตามกฎหมายของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลอง
กบัชนิดา  อินตะปญญา  (2547, บทคัดยอ)  ที่พบวา ผูชวยผูบริหารเห็นวาผูบริหารไดใชฐานอํานาจ
ตามกฎหมายในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด  ทั้งนี้อาจเพราะการเขาสูตําแหนงของผูบริหาร
โรงเรียน  จะตองมีการสอบคัดเลือก รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง ตองผานการ
อบรมหลักสูตรผูบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 
ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินจากภายนอกเพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพ ทั้งทางดานคุณภาพผูเรียน 
คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพการบริหาร ทําใหผูอํานวยการโรงเรียนตื่นตัวตลอดเวลาและ
พัฒนาตนเองและสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด มีการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศรวมทั้งกลยุทธตาง ๆ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการดูแลบุคลิกภาพของตนเอง  เพราะการมี
บุคลิกภาพที่ดี แตงกายดี สุภาพเรียบรอยเขากับผูอ่ืนไดดี ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา
เชื่อถือ และนําไปเปนแบบอยาง ผูบริหารโรงเรียนตองพบปะกับบุคคลตาง ๆ ทั้งในหนวยงาน
เดียวกันตางหนวยงานเพื่อประสาน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา การเปนแบบอยางที่
ดี ทําใหเกิดความประทับใจ ชวยใหการติดตอประสานงานสะดวกยิ่งขึ้น จึงทําใหผูอํานวยการ
โรงเรียนใชฐานอํานาจอยูในระดับมาก  
 5.2.2  เปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จําแนกตามตําแหนงโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองกับคเชนสกี้ (Kshensky , 1990 , 
p .185 – A)  เชื่อวา การใชอํานาจในทางที่ดีจะชวยทําใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนําที่เหมาะสม
กับทุกสถานการณ นอกจากนี้ การใชอํานาจที่ดียิ่งจะชวยสรางประสิทธิภาพใหแกโรงเรียนอีกดวย 
เขาจึงทําการวิจัยโดยเลือกศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของนิวยอรก จํานวน 34  
โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูใหญ 34 คน ผูชวยครูใหญ 113 คน และครู375 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของกลุมตัวอยาง  แบบประเมินพฤติกรรมของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ในเรื่องการใชพฤติกรรมบังคับ การใชอํานาจหนาที่และการใชอิทธิพลอ่ืน ๆ 
แบบสํารวจความตองการพื้นฐานของโรงเรียน ในเรื่องวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน 
ภาวะผูนํา บรรยากาศในโรงเรียน การสื่อสารระหวางครู การสื่อสารกับผูอํานวยการโรงเรียน และ
การปฏิบัติงานของคร ูผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียนมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนใชทั้งอํานาจหนาที่และอิทธิพล
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ในการบริหารโรงเรียน ครูใหญที่เปนผูนําอยางชาญฉลาดและเหมาะสมกับสถานการณเสมอ  ทั้งนี้
เนื่องจากวา ผูบริหารโรงเรียน สามารถที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียนไดตามกรอบงานและแนวทางการ
บริหารที่ใหครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงาน  มีการยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
รวมทั้งสรางพฤติกรรมที่จะทําใหครูในโรงเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง หนึ่งในวิธีการที่จะทํา
ไดนั้นอาจทําไดโดยการใหรางวัล หรือส่ิงจูงใจในทางรูปธรรมแกครูในโรงเรียน ซ่ึงพฤติกรรม
ดังกลาว  จะมีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ ที่ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุม
ทุก ๆ เดือน และมีการวางโครงสรางและระบบการทํางานไมซับซอน มีสายการบังคับบัญชาที่มี
ระบบ บุคลากรมีจํานวนพอเพียงกับความตองการ ผูอํานวยการโรงเรียนจะทราบปญหาและรับฟง
ความคิดเห็น ขอติชมจากครูไดมาก ครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
บริหารมากขึ้น  
 5.2.3  เปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว โดยสถานศึกษาขนาดเล็กผูบริหารมีการใช
อํานาจมากกวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง  สอดคลองกับจวน สุดใจรัก (2544, หนา 24) ได
ศึกษาการใชอํานาจของผู อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอศรีราชา พบวา การใชอํานาจของผูอํานวยการโรงเรียนจําแนกตามประสบการณ
การบริหารงานและจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางใชอํานาจมากกวาโรงเรียน     
ขนาดใหญ ไมสอดคลองกับอากาศ กองพิธี (2542, หนา 48) ที่ศึกษาการใชอํานาจในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบวา ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับวราภรณ  มิ่งไทยสงค  (2543, บทคัดยอ)  พบวา การใช
อํานาจของผูบริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ไมแตกตางกัน  สอดคลองกับสาลินี  ศรีสงา  (2542, หนา 36) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบวา อยูในระดับปานกลางและ  
การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกันและสถานที่ตางกัน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากวา  โรงเรียนขนาดเล็กมีขอจํากัดทั้งในดานการบริหาร บุคลากร  
ภาระงานที่จะตองปฏิบัติเหมือนกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  ประกอบกับจํานวน
บุคลากรที่นอย  ภาระงานมากกวาซึ่งครูนอกจากสอนแลวยังตองรับผิดชอบหนาที่มาก  จึงจําเปน
จะตองมีการปฏิสัมพันธกับผูบริหารโดยตรง  ซ่ึงสภาพดังกลาวสงผลใหผูบริหารรับทราบถึงปญหา
และสามารถใหคําแนะนําแกไขปญหาได  รวมทั้งครูไดรับรูถึงทัศนคติ  แนวคิดที่สําคัญในการ
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บริหารงานของผูบริหาร  รวมทั้งผูบริหารไดแสดงความสามารถในการบริหารงานจนทําใหครูเกิด
ความพึงพอใจ ยอมรับ   นับถือ  เชื่อมั่นในตัวผูบริหาร   
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1)  ผูบริหารควรมีการยกยองชมเชยครูที่ทําความดีตามโอกาส  โดยการมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแกครูที่มีผลงานดีเดนและควรใหการสนับสนุนและดูแลการปฏิบัติหนาที่ของครู
อยางสม่ําเสมอและทั่วถึง     
 2)  ผูบริหารควรเรียกครูมาตักเตือนดวยวาจา ในกรณีกระทําผิดเล็กนอย  หรือการให
ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ทดแทน 
 3)  ผูบริหารควรหาแนวทางใหครูปฏิบัติงานใหทันตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  หรือ
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑที่วางไว   
 4)  ผูบริหารควรเปนผูมีทาทางยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ  ทําใหครูกลาที่จะปรึกษาปญหา
เร่ืองตาง ๆ ไดเปนอยางดี  มีการวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส  เวลา  สถานที่  และใหความยุติธรรม
และความเสมอภาคแกครูทุกคน  
 5)  ผูบริหารควรนําเสนอในสิ่งที่เปนประโยชนและความกาวหนามาสูครูและบุคลากร  
และสามารถแนะนําและถายทอดความรูใหแกครูและบุคคลทั่วไป  รวมทั้งนํามาใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
 6)  ผูบริหารควรตัดสินใจโดยใชขอมูลสารสนเทศอยางพอเพียง  รูจักแสวงหาขาวสาร
ที่เปนประโยชนแกครูดวยความเต็มใจอยางสม่ําเสมอ  และใหขาวสารที่ทันเหตุการณและถูกตองแก
ครูผูปฏิบัติงาน 
 7)  ผูบริหารควรเชิญบุคคลสําคัญมารวมกิจกรรม  และขอความรวมมือจากหนวยงาน
อ่ืน  รวมทั้งมีความสัมพันธติดตอกับผูปฏิบัติงานในระดับเหนือกวาได 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  ศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู  
 2)  ศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจากตัวแปรวุฒิการศึกษา  
ชวงชั้น  ประสบการณ  และภูมิลําเนา  
 


