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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
                 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2               
กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 จํานวน 100 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษา และแบบสอบถามประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษา             
สรุปไดดังนี้      
               วัตถุประสงคของการวิจยั 
                      1) เพื่อศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
                 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
         3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
                สมมุติฐานของการวิจยั 
  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2  
                วิธีดําเนนิการวิจัย 
                       ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 จํานวน 123 โรงเรียน รวมประชากรทั้งหมดจํานวน 
135 คน  
                    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดมาโดยการสุมตัวอยางจากตารางกําหนดกลุมตัวอยาง
ของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1993, pp. 607-610; อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543,
หนา 303) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 100 คน 
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                   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 
                ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดจําแนกการใชอํานาจของผูบริหาร ออกเปน 
7 ดาน ไดแก ดานอํานาจจากการใหรางวัล ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ ดานอํานาจตามกฎหมาย  
ดานอํานาจจากการอางถึง ดานอํานาจจากความเปนผูเช่ียวชาญ ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง และ
ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(rating scales) 5 ระดับ ไดกําหนดน้ําหนักคะแนนตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) (Best & Kahn, 
1993, p. 246) รวม 35 ขอ 
                 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดจําแนกประสิทธิผลออกเปน 4 ดาน ไดแก                            
ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
และดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษาของ มอทท (Mott, 1972, p. 373; citing 
Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scales) 
5 ระดับ ไดกําหนดน้ําหนักคะแนนตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 246) 
รวม 20 ขอ 

            การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
                  1) บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ออกหนังสือ           
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
                  2) สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองใหกลุมตัวอยางที่อยูใกล 
สําหรับกลุมตัวอยางที่อยูไกล สงทางไปรษณียพรอมกับแนบซองเปลาติดแสตมป จาหนาซองถึงผูวิจัย 
                 3) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง                           
ในกลุมตัวอยางที่อยูใกล สําหรับกลุมตัวอยางที่อยูไกลคอยรับทางไปรษณีย 
                  4) ในกรณีไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยไดนัดโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง                
เพื่อไปรับแบบสอบถามคืนภายใน  1  สัปดาห 
                  5) ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมา จํานวน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
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             การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน แลวแปลผลและนําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
              ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปไดดังนี้ 
    5.1.1  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศกึษาดานอํานาจตามกฎหมายอยูในระดับมากที่สุด ดานอื่นๆอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ดานอํานาจตามกฎหมาย ดานอํานาจจากการอางถึง และ
ดานอํานาจจากการใหรางวัล สวนการใชอํานาจจากการบังคับขูเข็ญอยูในระดับนอย   
               1) ดานอํานาจที่เกิดจากการใหรางวัล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการใหรางวัล อยูในระดับมาก 
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครู              
ไดมีโอกาส เล่ือนตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น ผูบริหารสถานศึกษา ยกยองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณแกครูที่มีผลงานดีเดน ผูบริหารสถานศึกษา ใหโอกาสครูรับผิดชอบงานที่สําคัญ
อยางเต็มที่ทั่วถึง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัลโดยการขึ้นเงินเดือน
ใหเปนกรณีพิเศษเมื่อครูมีผลงานดีเดน 
         2) ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ                           
พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานอํานาจจากการบังคับขูเข็ญ อยูในระดับนอย              
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สืบสวนหาขอเท็จจริง 
และสาเหตุของความผิดกอนใชวิธีการลงโทษ ผูบริหารสถานศึกษาเรียกครูมาตักเตือนดวยวาจา   
ในกรณีกระทําผิดเล็กนอย และผูบริหารสถานศึกษาลงโทษครูที่ประพฤติผิดวินัยเปนลายลักษณ
อักษร เมื่อเรียกมาตักเตือนแลวครูยังไมปรับปรุงแกไขตนเอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก  
ผูบริหารสถานศึกษาลงโทษครูที่กระทําความผิดวินัย โดยการลดขั้นเงินเดือน   
         3) ดานอํานาจตามกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ                           
พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจตามกฎหมาย อยูในระดับมากที่สุด               
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีคําสั่งมอบหมายงาน
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ที่เปนลายลักษณอักษรใหครูปฏิบัติตาม ผูบริหารสถานศึกษาใชอํานาจตามสิทธิและหนาที่ภายใน
ขอบเขตที่มี และผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานดวยความเสมอภาคเทาเทียม เปนธรรม สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ ถูกตองและเหมาะสม 
ในการใชอํานาจหนาที่ของ ผูบริหารตามที่กฎหมายบัญญัติ   
                     4) ดานอํานาจจากการอางถึง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการอางถึง อยูในระดับมาก 
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาใหเกียรติและเคารพ
ความคิดของครูทุกคน ผูบริหารสถานศึกษา วางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส เวลา สถานที่ แตงกาย
เหมาะสม สุภาพเรียบรอย เปนแบบอยางที่ดีใหกับครูและบุคคลทั่วไป และผูบริหารสถานศึกษา
เสนอวิสัยทัศน และสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา               
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา มีภาวะความเปนผูนํา มีความมุงมั่น                   
ในการทํางาน สามารถสรางแรงจูงใจใหครูอุทิศตน ในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 
                   5) ดานอํานาจจากความเปนผูเชี่ยวชาญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการจากความเปนผูเชี่ยวชาญ 
อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา นําเสนอ
ในสิ่งที่เปนประโยชน และความกาวหนามาสูครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดถูกตอง และผูบริหารสถานศึกษา นําความรูมาใช
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน แกปญหางานไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา นําแนวคิดหลักการและทฤษฏีใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน                
              6) ดานอํานาจจากการเชื่อมโยง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการเชื่อมโยง อยูในระดับมาก โดยเรียง
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตนไดเหมาะสมวางตัว
เปนกลาง มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธในการติดตอกับ
ผูปฏิบัติงานในระดับเดียวกันไดอยางดี และผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการสรางเครือขาย
ทางการศึกษาอยางกวางขวาง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการเชิญบุคคลสําคัญมารวมกิจกรรมของสถานศึกษา 
      7) ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการไดรับหรือ
การเปนเจาของขอมูล อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก  
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ผูบริหารสถานศึกษาแสวงหาขาวสารที่เปนประโยชนแกสถานศึกษาดวยความเต็มใจอยางสม่ําเสมอ  
ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษาแกครูในเรื่องของการปฏิบัติงานตางๆ สงเสริมสนับสนุนใหครู         
มีความกาวหนาในระดับที่สูงขึ้น และผูบริหารสถานศึกษาใหขาวสารที่ทันเหตุการณและถูกตอง     
แกครูผูปฏิบัติงานอยูเสมอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ                
               5.1.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต  2 โดยรวมอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3 ลําดับแรก  ไดแก                      
ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการแกปญหา
ภายในสถานศึกษา และดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา                 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
                          1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยรวม 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานความสามารถ            
ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก                 
ไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
นักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน
ใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนของ
นักเรียนใหสูงขึ้นและผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            
ที่เนนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรม การประกวดผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิชาการ  
   2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยรวมอยูใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียน มีจริยธรรม 
คานิยมที่พึงประสงคและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยอยางเหมาะสม ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุน
ใหครูจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม 
และผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการในการกําหนด
กฎเกณฑ ระเบียบตางๆที่นักเรียนควรประพฤติปฏิบัติ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียน   
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                        3) ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา โดยรวมอยูใน          
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางหลากหลาย ตอเนื่องทันกับเหตุการณในปจจุบัน ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการและความสามารถของผูเรียน และผูบริหารสถานศึกษา
สามารถใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไดอยางลงตัว ประหยัด และคุมคา 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงสรางองคกรและมีการบริหารงานอยางเปนระบบ                 
 4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก            
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษา อยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการปองกันดูแล และชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษา มีการออกแบบเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน
ใหมีบรรยากาศที่ดีอยูเสมอ  และผูบริหารสถานศึกษากําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตามเพื่อพัฒนาการใชหลักสูตรภายในสถานศึกษา  
           5.1.3  ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ
กันทางบวก ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายดาน พบวา            
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูลกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวาดานอื่นๆ รองลงมาคือ ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจ
จากการเปนเจาของขอมูลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถในการแกปญหาภายใน
สถานศึกษา และความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการเปน
เจาของขอมูลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ
ทางบวก สวนความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานอํานาจจากการใหรางวัล
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กับประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
มีความสัมพันธนอยที่สุด 
              

5.2  อภิปรายผล 
 
         จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีประเด็น
ที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
   5.2.1  ผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วณิภา ปรียานนท (2545, หนา 64) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
การใชอํานาจกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา การใชอํานาจในการบริหารของผูบริหารสตรี ทั้งโดยรวม
และทุกลักษณะอํานาจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคศักดิ์  เหมือนชาติ (2547, 
หนา 78) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร พบวา การใชอํานาจ
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษามีการใชอํานาจรูปแบบตางๆ โดยรวมและแตละรูปแบบ
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา  แสนใจกลา (2548, หนา 98) ไดศึกษาการใช
อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา การใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะอํานาจ มีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา ดังที่ ยูลค (Yulk, 1998, p. 18) กลาวไววา เปนความสามารถในการมีอิทธิพลตอบุคคลอื่น 
หรือกลุมบุคคลอื่นใหมีพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติไปในทิศทางที่ตองการ รังสรรค  ประเสริฐศรี 
(2544, หนา 121) ไดกลาววาอํานาจเปนศักยภาพดานความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม หรือ
ผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอ่ืน โดยเปนแหลงที่มาของความสามารถของผูนําที่สามารถชักชวน
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามได และสุขชัย  ขันอัศวะ (2541, หนา 11) ไดกลาววา อํานาจเปน
ความสามารถของบุคคลที่จะผลักดัน บังคับ โนมนาว ใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
การกระทําตามที่ตนเองตองการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา นําความรูมาใชในการวางแผน 
การปฏิบัติงาน แกปญหางานไดอยาง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา 
มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป ไดเปนอยางดี 
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ผูบริหารสถานศึกษา มีภาวะความเปนผูนํา มีความมุงมั่นในการทํางาน สามารถสรางแรงจูงใจใหครู
อุทิศตน ในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมในการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
เพื่อใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่วางไว   
     เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ดานอํานาจ               
ตามกฎหมายอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ กษิณ ชินวงศ (2550, หนา 86)               
ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
พบวา 1) การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ อํานาจตามกฎหมาย 
อํานาจอางถึง อํานาจเชี่ยวชาญ อํานาจการใหรางวัล และอํานาจการบังคับ 2) การใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่มีประสบการณในการบริหาร
ตางกัน มีการใชอํานาจในการบริหารโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ยกเวนการใชอํานาจดานการบังคับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ 3) การใช
อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่บริหารสถานศึกษา
ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ  มีการใชอํานาจในการบริหารโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ริงโรส (Ringrose, 1998, p. 59 - A) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการรับรูของครูกับฐานอํานาจครูใหญ พบวา ฐานพลังอํานาจ
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด พลังอํานาจตามกฎหมาย และสอดคลองกับ แบลนชารด และจอหนสัน 
(Blandchard & Johnson, 2001, p. 274) ที่กลาวถึงอํานาจตามกฎหมายไววาเปนความสามารถ
ในการจัดการและการบริหารงานของผูอํานวยการสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
โดยครูในสถานศึกษา ยอมรับและปฏิบัติตาม เนื่องจากยอมรับวาผูใชอํานาจมีความชอบธรรม
ในการใชคําสั่งและจะตองยอมปฏิบัติตามไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถบริหารงานตามสิทธิและหนาที่ภายในขอบเขตที่มี ไดตรงตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่วางไว มีคําส่ังมอบหมายงานที่เปนลายลักษณอักษร ใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติ
ตามไดถูกตอง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม 
โดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสม ในการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารตามที่กฎหมายบัญญัติไว       
               5.2.2  ผลการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัตน  
มโนวัฒนา (2549, หนา 76) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผล
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ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี จํานวน 107 โรงเรียนเปนครูผูสอนจํานวนทั้งสิ้น 815 คน 
พบวา ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีเพ็ชร  จันทรสองศรี (2548, หนา 81) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครอยุธยา เขต 1 และ 2 กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 201 คน พบวา ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับ งานวิจัยของ จันทนา  มั่นคง (2546, หนา 67) ไดศึกษา
เร่ืองความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สนับสนุนการบริหารคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเชิด  ขําชุม (2547, หนา 85) ไดศึกษาเรื่องการศึกษา
การบริหารการจัดการศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา 
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการบริหารงาน
อยางเปนระบบ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและความสามารถ
ของผูเรียน และครูสามารถใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการพัฒนาระดับ
คุณภาพการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น สนับสนุนใหผูเรียนมีความรู มีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย                    
อยางเหมาะสม 
            เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาแตละดาน ผูวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล  
ดังนี้      
                   1) ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  อยู ลําดับแรก  คือ                       
ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษา                 
เปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการในการกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบตางๆ        
ที่นักเรียนควรประพฤติปฏิบัติ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักเรียน                
มีจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยอยางเหมาะสม และสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนมีความรู มีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหนักเรียน
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สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนมีจิตสาธารณะ นักเรียนมองเห็นคุณคาของตนเอง และ
ผูอ่ืน รักและเคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผูอ่ืน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของโรงเรียนและสิ่งสําคัญที่สุดคือ นักเรียนเปนคนดี และใชชีวิตอยูในของสังคมไดอยางมีความสุข 
สอดคลองกับแนวคิดของ พนัส  หันนาคินทร (2544, หนา 267) ที่กลาววา ผูบริหารตองเปนผูริเร่ิม
และเปดโอกาสใหครู อาจารย รวมทั้งบุคคลในโรงเรียน ไดรวมกันกําหนดนโยบายหรือเปาหมาย
หลักของสถานศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักเรียน
มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนา ผูบริหารตองมีบทบาทในการเปนนักวางแผนกิจกรรม และสรางประสบการณ
ที่จะทําใหมีโปรแกรมที่เหมาะสมในอันที่จะนําไปสูเปาหมายของการเรียนการสอน 3 ดาน คือ 
การพัฒนาดานความรู ความคิด พัฒนาการดานจิตใจ และพัฒนาการดานทักษะทางกายภาพ ผูบริหาร
จะตองมีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานการทํางานที่เหมาะสมและแสวงหาวิถีทางที่จะตรวจและ
ติดตามผลงานโครงการและกิจกรรม ผูบริหารตองวางแผนหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม
และการรักษาวินัยของนักเรียนเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ผูบริหาร
ตองสรางขวัญและบรรยากาศที่ดีทั้งครู อาจารย และนักเรียนจะสามารถทํางานดวยกันอยางสงบสุข
และมีความสุข  และสอดคลองกับแนวคิดของ ฮอลตัน (Halton, 2001; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 
2548, หนา 324) ที่กลาวถึง ปจจัยที่เปนองคประกอบใหสถานศึกษา มีประสิทธิผล คือ การมีจุดมุงหมาย 
คานิยม ความเชื่อรวมกัน มีการกําหนดจุดหมายที่ชัดเจนมีภาวะผูนําทางดานการสอน มีการติดตาม
ความกาวหนาของนักเรียนสม่ําเสมอ ครูไดรับการพัฒนาอยูเสมอ มุงเนนดานการสอนและหลักสูตร 
นักเรียนมีพฤติกรรมทางบวก ไดรับการสนับสนุน และการยอมรับจากชุมชนและผูปกครอง           
                   2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูเปนลําดับสุดทาย คือ              
ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษา          
ไมเห็นความสําคัญในการสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการ หรือจัดกระบวนการเรียนรู                    
ที่หลากหลาย อยางตอเนื่อง ทันกับเหตุการณในปจจุบัน สถานศึกษายังไมสามารถจัดทําหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการและความสามารถของผูเรียนไดอยางแทจริง ผูบริหาร
สถานศึกษาไมเห็นความสําคัญในการสนับสนุนใหครูพัฒนาและผลิตสื่อที่เหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู 
ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสําหรับครูผูสอนและผูเรียนยังไมเพียงพอ ผูบริหารสถานศึกษา
ยังไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดอยางเปนระบบ และการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู หรือแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษายังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร สอดคลองกับแนวคิดของ 
คารดเวล และสพิงส (Caldwell & Spinks, 2004, p. 108) ที่กลาวถึงเกณฑการประเมินความมีประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ตองกําหนดจุดหมายของการศึกษาที่ชัดเจน มีการวางแผนพัฒนานักเรียนใหมีทักษะ
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ตามที่ตองการอยางเปนระบบ ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจ สถานศึกษา
มีทรัพยากรที่เพียงพอ และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูไดรับการพัฒนา
อยูเสมอ มีการตรวจสอบแผนงานอยางตอเนื่อง  สามารถวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 
มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหรมรื่น นาอยู นาเรียน ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารงานที่ยืดหยุน 
มีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลง                  
            5.2.3  ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธกัน
ทางบวก ในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัตน  มโนวัฒนา (2549, หนา 76)               
ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วณิภา  ปรียานนท (2545, หนา 64) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
การใชอํานาจกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา การใชอํานาจในการบริหารของผูบริหารสตรี ทั้งโดยรวม
และทุกลักษณะอํานาจอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคศักดิ์  เหมือนชาติ 
(2547, หนา  78) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร พบวา 
ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสัมพันธกันทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากการวิจัยคร้ังนี้เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา 
ความสัมพันธของการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาดานการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นๆ แสดงวาการใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษา ดานอํานาจจากการไดรับหรือการเปนเจาของขอมูล สงผลใหครูสามารถ
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ครูสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ครูสามารถจัดกิจกรรมการประกวด
ผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิชาการ ครูสามารถจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
ใหกับนักเรียนไดอยางเพียงพอ สงผลใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่ตรงตามความสามารถความสนใจ 
และความถนัด นักเรียนประสบความสําเร็จจากการเขาแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานอื่น นักเรียน
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สามารถแสดงออกทางดานความคิดไดอยางสรางสรรค นักเรียน มีทัศนคติทางบวก มองโลกในแงดี 
และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมตองการ และสงผลใหประสิทธิผลของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังที่ คเชนกี้ (Kshensky, 2001, p. 185-A) กลาวไววา การใชอํานาจในทางที่ดี
จะชวยทําใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนําท่ีเหมาะสมกับทุกสถานการณ และการใชอํานาจที่ดี
จะชวยสรางประสิทธิภาพใหแกโรงเรียน 
                 

5.3  ขอเสนอแนะ 
               
    จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษาที่จะบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
            5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
                        1) ผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารงานดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม  
 ใชอํานาจตามสิทธิหนาที่ภายในขอบเขตที่ม ีและมีคําสั่งมอบหมายงานที่เปนลายลักษณอักษร  
           2) ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูไดมีโอกาส เล่ือนตําแหนง และแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา 
                      3) ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลาย มีการประชุมวางแผนจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหา และ
ความตองการของผูเรียน พรอมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
  4) ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการปองกันดแูล  
และชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  
        5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
              1) ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   
              2) ควรศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของครูในสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   
              3) ควรศึกษาความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 
 


