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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาระดบัการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา นอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัฉะเชงิเทรา 2) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรสงักดัส�านกังานส่งเสรมิ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชงิเทรา กลุม่ตวัอย่างได้แก่ บคุลากรสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จ�านวน 128 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเภทประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. การใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอ�านาจการบังคับ อ�านาจตามกฎหมาย 

และอ�านาจเชี่ยวชาญ อ�านาจอ้างอิง และอ�านาจการให้รางวัล 

 2. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย

จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความส�าเรจ็ของงาน 

ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า และด้านความรับผิดชอบ  

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส�านักงาน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: ความสัมพันธ์  การใช้อ�านาจของผู้บริหาร  ความพึงพอใจ

Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the level of power implementation, 2) to examine 

the satisfaction of personnel, and 3) to identify the relationships between power implementation of the 

administrators and work satisfaction of personnel of the Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and 

Informal Education. A total of 128 personnel of Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and Informal 

Education were employed as a sample group of the study. A five-point rating scale questionnaire was used 

to collect the data. The statistics for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard  

deviation, and Pearson’s product moment correlation.
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 The results of the study were as follows:

 1. An overall power implementation of the administrators of Chachoengsao Provincial Office of 

Non-Formal and Informal Education was at a high level. Based on mean scores, from high to low, the 

power implementation aspects were coercive power, legitimate power, expert power, reference power, and 

reward power.

 2. The personnel of Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and Informal Education were 

highly satisfied with their work in terms of nature of work, work achievement, respectful acceptance, career 

advancement, and responsibility.

 3. A positive relationship between power implementation of administrators and work satisfaction 

of the personnel of Chachoengsao Provincial Office of Non-Formal and Informal Education were found with 

the statistically significant difference level of .05.

Keywords: Implementation, Satisfaction, Relationships

บทน�า

 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีความส�าคัญและ 

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถ 

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยความตระหนักใน 

ความส�าคญัของการศกึษาอนัเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันา

ประเทศ ตลอดจนเป็นผู ้น�าในการปรับเปลี่ยนสังคม 

โดยส่วนรวมให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

ของสังคมโลก ดัง น้ันสถานศึกษาจึงเป ็นหน ่วยงาน 

ทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่ส�าคัญที่สุด ผลการจัด 

การศึกษาจะประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวนั้น ย่อมขึ้น

อยู่กับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งการที่สถานศึกษา

จะประสบความส�าเร็จหรือล ้มเหลวนั้นอาศัยป ัจจัย 

หลายประการ เช่น ผู้เรียน ชุมชน ครู และผู้บริหาร ซึ่ง 

ผู ้บริหารสถานศึกษาเป ็นป ัจจัยที่ส� าคัญอย ่างยิ่ งใน 

การจัดการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้จัดการควบคุม ก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงานของผู ้ใต ้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ศิริรัตน์  ปัญญาวงศ์ 2552) พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 23 ก�าหนด

ว่า การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส�าคัญท้ังความรู้ 

คณุธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการความเหมาะสม

ของแต่ละระดับการศึกษา (ส�านักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา 2552) กล่าวคือท�าให้งานด�าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อยรวดเร็วและประหยัด ในระบบของการ

บริหารสถานศึกษา ผู ้บริหาร คือกลไกส�าคัญที่ท�าให ้

การด�าเนนิงานของสถานศึกษามปีระสิทธภิาพ และสามารถ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้มอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและ

ตัดสินใจ (กษิภณ ชินวงศ์ 2550) ผู้บริหารสถานศึกษา  

คือผู ้น�าให้เกิดการเปลี่ยนแปล ด้านวิชาการ โดยมีจุด 

มุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคน กลุ่มคนหรือโปรแกรมการจัด 

การเรียนการสอน และควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในสถาน

ศึกษาที่มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรมีทักษะในการเป็นผู้น�าทางวิชาการ มีแนวคิดกว้างไกล

ในเรือ่งการศกึษา มกีารพฒันาความรูค้วามเชีย่วชาญในเร่ือง

การศึกษา และต้องท�างานหนักจึงต้องมีความอดทนและ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ เข้าใจ

ความคิดและความต้องการของผู้อื่นยอมรับความวิพากษ์

วิจารณ์โดยไม่ปิดกั้นตนเอง มีทักษะการจูงใจผู ้อื่นมา 

ร่วมท�างานร่วมตัดสินใจ ผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผู้ที่มี

อ�านาจหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการบรหิารการจดัการศกึษา 

ทั้งทางด้านวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อการ

ด� า เนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายผู้บริหารจะต้องใช้เครื่องมือ 

อย่างหนึ่งส�าหรับผู้บริหาร คือ อ�านาจ (วิทยา  ด่านธ�ารงกุล 

2546) การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องค�านึง

ถึงอ�านาจการจัดการเป็นส�าคัญ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการและมีการกระจายอ�านาจ ทั้งนี้การใช้อ�านาจ

ในการจดัการในการบรหิาร เป็นงานส�าคญัทีจ่ะช่วยอ�านวย

ให้คนท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารจะท�างานส�าเรจ็
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ได้โดยใช้อ�านาจอิทธิพล อ�านาจหน้าที่และภาวะผู ้น�า  

ผู้บริหารที่มีสิทธิที่จะกระท�าบางสิ่ง บางอย่างแต่หากขาด

อ�านาจก็ไม่อาจท�าให้เกิดผลส�าเร็จได้

 จากการประเมินผลการด�าเนินงานการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2555) 

และรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

(ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 2555) ของสถานศึกษาใน

สังกัด จ�านวน 11 แห่ง พบว่า การบริหารงานมีปัญหา 

บางประการ กล่าวคือ ขาดการบริหารท่ีให้ความส�าคัญ 

ต่อระบบฐานข้อมูลท่ีมีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

หลักสูตรยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 

กลุ ่มเป้าหมาย และผลการเรียนของผู ้เรียนการศึกษา 

นอกระบบต�า่กว่าเกณฑ์ขัน้ต�า่ เนือ่งจากการขาดการพัฒนา

หลักสูตรและการส่งเสริมทางด้านวิชาการ ในส่วนของ

งานการศกึษาตามอธัยาศยั บคุลากรขาดความรูค้วามเข้าใจ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้เกิดเป็นห้องสมุดมีชีวิต 

บริเวณภายนอกอาคารไม่สะอาดและไม่สวยงาม ภายใน

อาคารและมมุความรูไ้ม่ทนัสมยัและไม่ดงึดดูผูร้บับรกิาร ซึง่

ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้บุคลากรที่เป็นผู ้ใต้บังคับบัญชา

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ น�าพาสถานศึกษา 

มุ่งไปสู่เป้าหมายให้ประสบความส�าเร็จต่อไป (ส�านักงานส่ง

เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มยุทธศาสตร์ 2555) 

 จากสภาพปัญหา ความส�าคัญ และความจ�าเป็น

ดังกล ่าว การที่สถานศึกษาจะสามารถด�าเนินการ 

จดักจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

ให้เกดิประสทิธภิาพบรรลเุป้าหมายนัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา

เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญเพราะเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุด จึงต้อง

ใช้อ�านาจให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อควบคุม

บุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน

นโยบายของทางราชการ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับ

บุคลากรของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ทุกคนมีความสุขใน 

การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ  

ถ้าผู ้บริหารสถานศึกษาใช้อ�านาจกดขี่บังคับมากเกินไป  

จะท�าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคับข้องใจ ก้าวร้าว  

ไม่พอใจ ซึ่งจะท�าให้เกิดการต่อต้าน และตามมาด้วยความ

ไม่สงบสขุ แต่ถ้ามกีารปล่อยตามใจมากเกนิไปจนผูใ้ต้บงัคบั

บัญชา ขาดความรับผิดชอบ ก็จะส่งผลให้การด�าเนินการ

และการบริหารการศึกษา ไม่สามารถบรรลุตรงจุดมุง่หมาย

ทีว่างไว้ได้ ผู้บรหิารทีใ่ช้อ�านาจได้อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผล

ให้เกิดบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารสังกัดส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพื่อน�าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

การบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็น

ผลโดยตรงและเอื้อต่อสถานศึกษาให้ประสบความส�าเร็จ  

อันส่งผลให้บุคลากรมีขวัญและก�าลังใจในการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะด้าน 

การยอมรับนับถือ ความศรัทธาจากเพื่อร่วมงาน ตลอดจน

เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. เพือ่ศกึษาความความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ของการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ครูสังกัดส�านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 11 แห่ง ประจ�า

ปีงบประมาณ 2557 รวมประชากรทั้งหมด 180 คน 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 10 คน และครู 

จ�านวน 170 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส�านักส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 128 คน ที่คัดเลือก 

จากกลุ่มประชากร โดยมีวิธีการดังนี้ 1) ขั้นที่ 1 ผู้บริหาร  

ได ้มาจากการเ ลือกแบบเจาะจง จ�านวน 10 คน  
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และครู จ�านวน 118 คน  ได้มา โดยการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2543) และ 

น�ามาเทียบสัดส่วนตามรายสถานศึกษา และใช้สุ่มตัวอย่าง

แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 3) ขั้นที่ 3 

ค�านวณหาจ�านวนกลุ ่มตัวอย่างตามสัดส่วนโดยเทียบ 

บัญญัติไตรยางค์ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 128 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เป็นเครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เองโดยยดึหลักตาม

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผู้วิจัยได้ยึด

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 

ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ท�างาน

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการใช้อ�านาจ

ของผู้บริหารเป็นแบบสอบถามตามฐานอ�านาจ 5 ด้าน ของ 

เฟรนซ์ และเรเวน (Frenc and Raven 1968) คอื 1) อ�านาจ

การให้รางวัล 2) อ�านาจการบังคับ 3) อ�านาจตามกฎหมาย 

4) อ�านาจ  การอ้างอิง 5) อ�านาจความเชี่ยวชาญ มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามประเภทประเมินค่า (Rating Scale)  

โดยอาศัยแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert’s Five Rating 

Scale) (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2548)  

แบ่งเป็น 5 ระดับ เรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง  

น้อย น้อยที่สุด และซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถาม 

ของ จงรักษ์ แสงแก้ว (2544) และ ชุมพล ทองค�า (2543)

 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของ 

เฮิร์ซเบิร์ก (วิเชียร ไพรเลิศ 2540) เพื่อวัดความพึงพอใจ  

5 ด้าน คือ 1) ความส�าเร็จของงาน 2) การยอมรับนับถือ  

3) ลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า

ในต�าแหน่งการงาน เป็นแบบสอบถามประเภทประเมินค่า 

(Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s 

Five Rating Scale) (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ 2548) แบ่งเป็น 5 ระดับ เรียงจากมากที่สุด  

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถามและ

ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ดังนี้

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ�าแนกตาม อายุ

5 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 

ตารางที ่1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตาม อายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 48 37.50 
30-40 ปี 61 47.66 
41-50 ปี 16 12.50 
มากกว่า 50 ปี 3 2.34 

รวม  128 100.00 
  
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สังกัดส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 

การใช้อ านาจของผู้บริหาร 
(n =128) 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. อ านาจการให้รางวัล 3.85 .63  มาก 5 
2. อ านาจการบังคับ 4.00 .54  มาก 1 
3. อ านาจตามกฎหมาย 
4. อ านาจอ้างอิง 
5. อ านาจเชี่ยวชาญ 

4.00 
3.87 
3.99 

.56 

.76 

.65 

มาก 
มาก 
มาก 

2 
4 
3 

เฉลี่ยรวม 3.94 .55 มาก  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
(n = 128) 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านความส าเร็จของงาน 4.02 .57 มาก 2 
2. ด้านการยอมรับนับถือ 3.88 .58 มาก 3 
3. ด้านลักษณะของงาน 
4. ด้านความรับผดิชอบ 
5. ด้านความก้าวหน้า 

4.32 
3.78 
3.78 

.64 

.67 

.66 

มาก 
มาก 
มาก 

1 
5 
4 

เฉลี่ยรวม 3.96 .54 มาก  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ�านาจของผู้บริหารสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ 

5 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 

ตารางที ่1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตาม อายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 48 37.50 
30-40 ปี 61 47.66 
41-50 ปี 16 12.50 
มากกว่า 50 ปี 3 2.34 

รวม  128 100.00 
  
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สังกัดส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 

การใช้อ านาจของผู้บริหาร 
(n =128) 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. อ านาจการให้รางวัล 3.85 .63  มาก 5 
2. อ านาจการบังคับ 4.00 .54  มาก 1 
3. อ านาจตามกฎหมาย 
4. อ านาจอ้างอิง 
5. อ านาจเชี่ยวชาญ 

4.00 
3.87 
3.99 

.56 

.76 

.65 

มาก 
มาก 
มาก 

2 
4 
3 

เฉลี่ยรวม 3.94 .55 มาก  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
(n = 128) 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านความส าเร็จของงาน 4.02 .57 มาก 2 
2. ด้านการยอมรับนับถือ 3.88 .58 มาก 3 
3. ด้านลักษณะของงาน 
4. ด้านความรับผดิชอบ 
5. ด้านความก้าวหน้า 

4.32 
3.78 
3.78 

.64 

.67 

.66 

มาก 
มาก 
มาก 

1 
5 
4 

เฉลี่ยรวม 3.96 .54 มาก  

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของบคุลากร สงักดัส�านกัส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 

ตารางที ่1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตาม อายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 48 37.50 
30-40 ปี 61 47.66 
41-50 ปี 16 12.50 
มากกว่า 50 ปี 3 2.34 

รวม  128 100.00 
  
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สังกัดส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 

การใช้อ านาจของผู้บริหาร 
(n =128) 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. อ านาจการให้รางวัล 3.85 .63  มาก 5 
2. อ านาจการบังคับ 4.00 .54  มาก 1 
3. อ านาจตามกฎหมาย 
4. อ านาจอ้างอิง 
5. อ านาจเชี่ยวชาญ 

4.00 
3.87 
3.99 

.56 

.76 

.65 

มาก 
มาก 
มาก 

2 
4 
3 

เฉลี่ยรวม 3.94 .55 มาก  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
(n = 128) 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านความส าเร็จของงาน 4.02 .57 มาก 2 
2. ด้านการยอมรับนับถือ 3.88 .58 มาก 3 
3. ด้านลักษณะของงาน 
4. ด้านความรับผดิชอบ 
5. ด้านความก้าวหน้า 

4.32 
3.78 
3.78 

.64 

.67 

.66 

มาก 
มาก 
มาก 

1 
5 
4 

เฉลี่ยรวม 3.96 .54 มาก  

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส�านักงานการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

6 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

        *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ านาจของผู้บริหารศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารด้านอ านาจ
ตามกฎหมาย อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  ด้านอ านาจการบังคับ 
ด้านอ านาจตามกฎหมาย และด้านอ านาจเช่ียวชาญ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ด้านการใช้อ านาจการให้
รางวัล 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน ด้านความส าเร็จของ
งาน และด้านการยอมรับนับถือ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ   

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

 
 

 

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ านาจของผู้บริหารด้านอ านาจอ้างอิงกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสูงกว่าด้านอื่นๆ รองลงมา
คือด้านอ านาจเ ช่ียวชาญอ านาจตามกฎหมาย ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารด้าน
อ านาจการบังคับกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์
น้อยที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. จากการศึกษาพบว่าการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านอ านาจ
การบั งคับ ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้ านอ านาจ
เช่ียวชาญ ด้านอ านาจอ้างอิง และด้านการใช้อ านาจการ
ให้รางวัล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก

ตัวแปร X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 
X1 1.00     . 
X2 .681* 1.00     
X3 .646* .677* 1.00    
X4 .746* .595* .827* 1.00   
X5 .668* .647* .831* .815* 1.00  
X .854* .802* .904* .920* .906* 1.00 
Y .628* .599* .660* .702* .672* .750* 

        *  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้

อ�านาจของผู้บริหารศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สรุปได้ดังนี้

 1. การใช้อ�านาจของผู้บริหารสังกัดส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าการใช้อ�านาจของผู้บริหารด้านอ�านาจ

ตามกฎหมาย อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  ด้านอ�านาจการบังคับ  

ด้านอ�านาจตามกฎหมาย และด้านอ�านาจเชี่ยวชาญ  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ด้านการใช้อ�านาจ 

การให้รางวัล

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  

ด้านลกัษณะของงาน ด้านความส�าเรจ็ของงาน และด้านการ

ยอมรับนับถือ ส่วนด้านที่มีค ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  

ด้านความรับผิดชอบ  

 3. ความสัมพันธ ์ระหว่างการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน 

ทางบวก อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เม่ือพิจารณาความ

สมัพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส�านักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารด้านอ�านาจอ้างอิงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรสูงกว่าด้านอื่นๆ รองลงมาคือด้านอ�านาจ

เชี่ยวชาญอ�านาจตามกฎหมาย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง

การใช้อ�านาจของผู้บริหารด้านอ�านาจการบังคับกับความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส�านักงาน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากการศกึษาพบว่าการใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร

สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านอ�านาจการบังคับ  

ด้านอ�านาจตามกฎหมาย ด้านอ�านาจเชีย่วชาญ ด้านอ�านาจ

อ้างอิง และด้านการใช้อ�านาจการให้รางวัล โดยรวมอยู่ 

ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่มีอิทธิพล ท�าให้การ

บรหิารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายในการจดัภารกจิทกุด้าน 

ตามที่ก�าหนดไว้ให้สูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้และการจัดการ 

ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในสถานศึกษาผู้ร่วมงานจะปฏิบัติ

งานได้มากหรือน้อยเพียงใดหรือด้วยความเต็มใจเพียงใด 

ย่อมขึ้นอยู ่กับการใช้อ�านาจผู้บริหารเป็นส�าคัญ ดังนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ   

มทีกัษะในการบรหิารงาน รวมทัง้สามารถประยกุต์ใช้อ�านาจ

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ มเีทคนคิ ในการเลอืกใช้อ�านาจ

ที่มีอยู่ให้ถูกลักษณะของบุคลากร แต่ละบุคคล เพื่อความ

ร่วมมือ สนับสนุน ปฏิบัติงานตามนบายที่วางไว้  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุรัตน์วดี  บัวเพชร (2558) ได้ศึกษา 

เรือ่งการใช้อ�านาจของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การประถมศึกษากระบี่ พบว่า การใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถม

ศกึษากระบี ่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ อุษณีย์  เสือจันทร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องความ

สมัพนัธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผล 

การศึกษา พบว่า การใช้อ�านาจของผู้บริหารในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 ตามความ

เห็นของข้าราชการครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านลักษณะ 

ของงาน ด้านความส�าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ 

ด้านความก้าวหน้า และด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ 

ในระดับมาก จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคลากร

สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราความมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส�านักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา ได้ก�าหนดแนวทางในการศึกษาโดยก�าหนดจุด

เน้นนโยบายการด�าเนินการพัฒนาการศึกษา เก่ียวกับการ

ยกระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

เกี่ยวข้องเน้นด้านการจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งผลให้บุคลากร ปฏิบัติ

หน้าที่ได้เต็มความสามารถและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานส่งผล

ต่อความส�าเร็จ ความก้าวหน้า โดยการได้รับต�าแหน่งน้าที่

ตามความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ วราภรณ์ พรหมรตัน์ (2554) ทีไ่ด้ศกึษาการ

ใช้อ�านาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครู

อยู่ในระดับมาก  

 3. ความสัมพันธ ์ระหว่างการใช้อ�านาจของ 

ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมมีความสัมพันธ์กันทาง

บวกและอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05  

ซึง่สอดคล้องกบัสมตฐิานทีต่ัง้ไว้ การวจิยัพบว่าความสมัพนัธ์

ระหว่างการใช้อ�านาจของผู ้บริหารด้านอ�านาจอ้างอิง 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสูงกว่า 

ด้านอื่นๆ รองลงมาคือด้านอ�านาจเช่ียวชาญอ�านาจตาม

กฎหมาย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของ 

ผู ้บริหารด้านอ�านาจการบังคับกับความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรสงักดัส�านกังานการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ

สัมพันธ์น้อยที่สุด จากงานวิจัยครั้งนี้เมื่อพิจารณาความ

สมัพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส�านักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบว่าความสัมพันธ์ของการใช้อ�านาจด้านอ�านาจอ้างอิง  

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีค่าเฉลี่ย

สูงกว่า ด้านอื่นๆ และมีการใช้อ�านาจในการบริหารงาน 

ทกุด้านอยูใ่นระดบัมากจงึส่งผลให้บคุลากรมคีวามพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานระดบัมากและมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบั

มาก ดังนั้น หากผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดส�านักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ได้รับรู้ รับทราบข้อค้นพบนี้ และช่วยกันรักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ�านาจของผู้บริหาร กับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานให้มีระดับสูง ก็จะท�าให้สถาน

ศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไป สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ จิระ เฉลิมศักดิ์ (2552) ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การใช้อ�านาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี โดยรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ

มาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 

ข้อเสนอแนะ

 

 1. จากการศกึษาพบว่า การใช้อ�านาจของผูบ้รหิาร

สังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราด้านอ�านาจการให้รางวัลม ี

ค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด โดยเฉพาะผู ้บริหารพิจารณาความด ี

ความชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และ 

ผู้บริหารจัดสวัสดิการพิเศษในการท�างานให้กับผู้ใต้บังคับ

บญัชา ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานการศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ควรดูแลเอาใจใส่ จัดสวัสดิการพิเศษในการท�างานให้กับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ยกย่องชมเชยให้ก�าลังใจหรือให้

รางวัลลักษณะอื่นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในโอกาสที่อ�านวยให้ 

มีการพิจารณาความดีความชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วย

ความเป็นธรรม  ควรมกีารเสรมิสร้างแรงจงูใจทัง้ด้านการให้

รางวัลและการท�าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรควบคู่ 

กับการใช้อ�านาจการบังคับ

 2. จากการศึกษาพบว ่า ความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส�านักงานการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ด้านความรบัผดิชอบ มค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ โดยเฉพาะบคุลากร

สามารถเลือกวิธีการท�างานได้อย่างอิสระ และบุคลากรได้

รบัโอกาสให้เข้าร่วมปรกึษาหารอืการปฏบิตังิานกบัผูบ้งัคับ

บัญชาเสมอๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรให้บุคลากรเลือกวิธีการ

ท�างานได้อย่างอิสระเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมปรึกษา

หารือการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาเสมอๆ และมอบ

อ�านาจการตัดสินใจบุคลากรได้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

 3. จากการศึกษาพบว่า การใช ้อ�านาจของ 

ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้น ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรพจิารณาให้ความสนใจในเรือ่งการใช้อ�านาจ 

โดยแสดงออกทางพฤติกรรมของภาวะผู้น�าในแบบต่างๆ 

ด้วยการปรับใช้ให้สอดคล้องในการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ 

ให้มากขึ้น อันจะท�าให้เกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรสังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและ 

การศกึษา ตามอธัยาศยัจงัหวดัฉะเชงิเทราในระดบัมากทีสุ่ด

อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน

ความรับผดิชอบของบคุลากร ทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญัทีส่ดุ

ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว น�ามาสู่

การเป็นสถานศกึษาทีม่คีณุภาพ น่าท�างาน น่าอยู ่ และด�ารง

ไว้ในสังคมต่อไปด้วยความภาคภูมิใจของทั้งผู้บริหารและ

บุคลากรในสังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์การใช้อ�านาจของผู ้

อ�านายการฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหาร กับความ

พึงพอใจของบุคลากรสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3. ควรศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้อ�านาจ

ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจของบุคลากร  

กับสถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับ

ความกรุณาอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ดร.กัญภร เอี่ยมพญา  

ดร.นิวัตต์  น้อยมณี ที่ให้ความรู้ประสบการณ์ และให้ 

ค�าปรึกษา ท�าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้า 

ความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยมีความ

ซาบซึ้ง และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
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