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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอการปฏบิัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกการวิเคราะหดังนี้ 
 ตอนที่  1  วิเคราะหขอมูลเบือ้งตนจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง วุฒิทางการศึกษาและประสบการณ
ในการทํางาน โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 
 ตอนที่  2  วิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก  ผูนํา
ทางการศึกษา      ผูมีวินัยและรักษาวินัย  ผูมีมนุษยสัมพันธ  ผูริเร่ิมสรางสรรค  เปนคนกลางที่ขจัด 
หรือ 
ประสานในเรื่องขัดแยง  สถิติที่ใช คือ คะแนนเฉลี่ย ( X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)       
นําเสนอในรูปตาราง พรอมคําบรรยายประกอบ 
 ตอนที่  3  วิเคราะหเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน  ของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง        
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ใชการทดสอบคาที (t-test) นําเสนอในรูปตาราง
พรอมคําบรรยายประกอบ  
 ตอนที่ 4   วิเคราะหการแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติมที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดเกีย่วกับ 
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่     
การศึกษาชลบุรีเขต 1 ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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 ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลเบื้องตน จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตาํแหนง วุฒิทางการศึกษาและประสบการณ        
ในการทํางาน ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 371 คน ผูวิจยัไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 355 ฉบับ คิดเปนรอยละ  95.68 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด มีผลปรากฏ 
ดังแสดงในตาราง 2  
 
ตาราง  2  แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตําแหนง 
รายการ 

ผูบริหาร ครู 
รวม รอยละ 

  วุฒิการศึกษา     
              ปริญญาตรี 35 255 290 81.70 
              สูงกวาปริญญาตรี 47 18 65 18.30 
 ประสบการณในการทํางาน     
              นอยกวา  10  ป 10 25 35 9.90 
              ตั้งแต  10 ป ขึ้นไป 72 248 320 90.10 
รวมผูตอบแบบสอบถาม 82 273 355  

 
จากตาราง  2  พบวา จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  355  คน สวนใหญเปนครู คดิเปน

รอยละ 76.90  ผูบริหารคิดเปนรอยละ 23.10  
วุฒิทางการศึกษา ระดับปรญิญาตรีมากที่สุดคิดเปนรอยละ  81.70  รองลงมาคือ สูงกวา

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  18.30 
ประสบการณในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการทํางานตั้งแต 10 ป   

ขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ  90.10  นอยกวา 10 ป คิดเปนรอยละ  9.90 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก  ผูนํา
ทางการศึกษา  ผูมีวินัยและรักษาวนิัย  ผูมีมนุษยสัมพนัธ  ผูริเร่ิมสรางสรรค  เปนคนกลางที่ขจัด
หรือประสานในเรื่องขัดแยง  สถิติที่ใช คือ คะแนนเฉลีย่ ( X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)       
นําเสนอในรูปตาราง พรอมคําบรรยายประกอบ ดังตาราง 3 ถึงตาราง 8 
 

ตาราง  3   แสดงความพึงพอใจตอการปฏิบตัิงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานัก        
                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
 

 n= 355 

 
รายการ 

X S.D 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับ
ที่ 

1 ดานผูนําทางการศึกษา 4.04 .53 มาก 4 
2 ดานผูมีวินยัและรักษาวนิัย 4.19 .54 มาก 1 
3 ดานผูมีมนุษยสัมพันธ 4.11 .57 มาก 2 
4 ดานผูริเร่ิมสรางสรรค 4.08 .55 มาก 3 
5 ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความขัดแยง 3.87 .60 มาก 5 
 เฉลี่ยรวม 4.06 .51 มาก  

 
จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร  

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 ดาน โดยรวมอยูในระดับ มาก         
เมื่อพิจารณาเปน  รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับ มาก เชนกัน 
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ตาราง  4  แสดงความพึงพอใจตอการปฏิบตัิงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                           
                สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานผูนําทางการศึกษา 
 

 n= 355 

 
ผูนําทางการศึกษา 

X S.D. 

ระดับ      
ความพึงพอใจ 

ลําดับ
ที่ 

1 กําหนดแนวทางปฏิบัติและวธีิปฏิบัติอยางชัดเจน 3.93 .62 มาก 10 
2 ใชความรูทางวิชาการและวชิาชีพประกอบการ

วินิจฉยัส่ังการ 
3.99 .64 มาก 8 

3 โนมนาวใหบคุลากรในโรงเรียนและในชมุชน
รวมมือรวมใจพัฒนางานของโรงเรียนได 

4.05 .67 มาก 5 

4 ประชุมหรือส่ังการอยางมีหลักการและเหตุผล 3.99 .68 มาก 8 
5 มอบหมายงานตามสายงานบังคับบัญชา 4.13 .65 มาก 2 
6 สรางความเชื่อมั่นและความความไววางใจใหกับ

ครูในโรงเรียน 
4.00 .74 มาก 7 

7 ยอมรับความสามารถในการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา 

4.08 .68 มาก 4 

8 แสดงความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเอง 4.16 .65 มาก 1 
9 มีไหวพริบในการตัดสินปญหาตางๆ 4.12 .65 มาก 3 
10 สามารถทําใหผูอ่ืนคลอยตามตนเองได 4.01 .67 มาก 6 
 เฉลี่ยรวม 4.04 .53 มาก  

 
จากตาราง 4  พบวา ความพงึพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานผูนาํทางการศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับ มาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับ มาก   
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ตาราง 5  แสดงความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด           
               สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1 ดานผูมีวินัยและรักษาวินยั 
 

 n= 355 

 
ดานผูมีวินยัและรักษาวนิัย 

X S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับ
ที่ 

1 ตระหนกัถึงความสําคัญของวินัยและการรักษาวนิัย 4.25 .61 มาก 4 
2 ปฏิบัติงานตามกฎระเบยีบขอบังคับที่กําหนดไว 4.25 .59 มาก 3 
3 ตัดสินใจโดยใชระเบียบหรือหลักการที่ไดกําหนดไว 4.09 .66 มาก 10 
4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเทีย่งธรรม 4.30 .65 มาก 2 
5 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอครูในการ

ปฏิบัติงาน 
4.15 .70 มาก 7 

6 ใหความยุติธรรมแกบุคลากรในโรงเรียน 4.16 .76 มาก 6 
7 อุทิศเวลาใหแกราชการ 4.23 .69 มาก 5 
8 รักษาเกยีรติศกัดิ์ของตําแหนง 4.32 .65 มาก 1 
9 ใชกระบวนการในการพิจารณาแกไขปญหา         

บนพื้นฐานความเปนธรรม และยึดหลักเหตผุล 
4.11 .70 มาก 8 

10 สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ได 

4.10 .64 มาก 9 

 เฉลี่ยรวม 4.19 .54 มาก  

 
จากตาราง 5  พบวา ความพงึพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร  

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  ดานผูมีวนิัยและรักษาวนิัย โดยรวม     
อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาทุกขออยูในระดับมาก 
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ตาราง  6  แสดงความพึงพอใจตอการปฏิบตัิงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด   
                สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1 ดานผูมีมนุษยสัมพนัธ 
 

 n= 355 

 
ดานผูมีมนุษยสัมพันธ 

X S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับ
ที่ 

1 ปฏิบัติตนเปนมิตรกับทุกคน 4.27 .69 มาก 1 
2 รวมกิจกรรมกบัหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและ    

เอกชน ตางๆไดเปนอยางดี ตามโอกาสอันควร 
4.22 .67 มาก 2 

3 อุทิศเวลาและทุนทรัพยเพื่อกอประโยชนแก
สวนรวมไดเสมอตามความเหมาะสม 

4.06 .70 มาก 7 

4 วางตัวไดเหมาะสมถูกตองกบักาลเทศะ 4.19 .66 มาก 3 
5 สนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมีสวนรวม           

ในกิจกรรมสาธารณประโยชนในชุมชน 
4.17 .66 มาก 4 

6 มีการรวมมือรวมแรง รวมใจในการทํางานอยางดี 
ไมมีการแบงพรรคแบงพวก 

4.04 .71 มาก 8 

7 ยอมรับฟงและยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน 4.04 .66 มาก 8 
8 สรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือกับบคุลากร 4.08 .68 มาก 6 
9 สรางความสามัคคีและทัศนคติที่ดี  ตอกัน 4.14 .75 มาก 5 

10 มีอารมณขันเปนกันเองในการสนทนาทําใหนาฟง
และอยากรวมสนทนาดวย 

3.92 .81 มาก 10 

 เฉลี่ยรวม 4.11 .57 มาก  

 
จากตาราง 6 พบวา ความพึงพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  ดานผูมีมนุษยสัมพนัธ โดยรวมอยูใน
ระดับ มาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ  พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  
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ตาราง  7  แสดงความพึงพอใจตอการปฏิบตัิงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด   
               สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1 ดานผูริเร่ิมสรางสรรค 
 

 n= 355 

 
ดานผูริเร่ิมสรางสรรค 

X S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับ
ที่ 

1 ริเร่ิมโครงการหรือแผนงานใหมๆเพื่อพัฒนาโรงเรียน 4.03 .65 มาก 6 
2 เสนอวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกวาเดิมใหบุคลากรได

นําไปปฏิบัติ 
3.98 .66 มาก 10 

3 สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเสนอวิธีการ
ดําเนินงานเพือ่ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

4.04 .62 มาก 5 

4 แกปญหาเฉพาะหนาและหาทางปฏิบัติไดอยาง      
เหมาะสม 

4.03 .67 มาก 6 

5 ทันตอเหตกุารณรอบดานและเอาใจใสในดานการ 
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

4.20 .62 มาก 2 

6  เปนผูมีวิสัยทศันกวางไกล 4.20 .65 มาก 2 
7 มีการสรางบรรยากาศที่ทําใหครูอุทิศตนในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
3.99 .73 มาก 9 

8 เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา ไดศึกษาดูงานใน
หนวยงานอืน่เพื่อนําความรูมาปรับปรุงงาน 

4.08 .68 มาก 4 

9 สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเขารวมอบรมหรือ
ประชุมทางวิชาการที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น 

4.21 .68 มาก 1 

10 นําเทคโนโลยแีละส่ือตางๆ ในการแสวงหาความรูมา
ไวบริการผูใตบังคับบัญชาในโรงเรียน 

4.03 .69 มาก 6 

 เฉลี่ยรวม 4.08 .55 มาก  

 
จากตาราง 7 พบวา ความพึงพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 ดานผูริเร่ิมสรางสรรค โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  
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ตาราง 8  แสดงความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด          
               สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ เขต 1 ดานเปนคนกลางทีข่จัดหรือประสาน 
 

 n= 355 

 
ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสาน 

X S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ลําดับ
ที่ 

1 เนนการทํางานเปนทีมโดยมีความรูสึกตอภารกิจรวมกนั 4.08 .66 มาก 1 
2 ใหความสําคญักับการพบปะสังสรรคนอกเวลางานกับ       

ผูบริหารและครู 
3.69 .87 มาก 9 

3 จัดใหบุคลากรระดับตางๆ พบปะสังสรรคกันนอกเวลา
งานเพื่อสรางสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน 

3.54 .86 มาก 10 

4 โครงสรางการบริหารงาน สามารถอํานวยใหฝายตางๆ
ประสานงานกนัทั้งในแนวตัง้และแนวนอน 

3.81 .68 มาก 8 

5 มีการสื่อสารใหบุคลากรไดทราบและเขาใจบทบาท      
หนาที่รับผิดชอบ 

3.97 .68 มาก 4 

6 สรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือกับบคุคลอื่น 4.06 .68 มาก 2 
7 ใชมติที่ประชุมในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ใน

กระบวนการทาํงาน และวางแนวทางการแกปญหา
รวมกัน 

4.01 .68 มาก 3 

8 ใหความสนใจขอขัดแยงในการปฏิบัติงานของครู และ
แกไขคลี่คลายเพื่อใหเกิดความสําเร็จ 

3.90 .72 มาก 5 

9 ครูไดรับความเห็นใจ และกําลังใจเมื่อประสบปญหาใน
เร่ืองสวนตัว และการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ        
จากผูรวมงาน และผูบริหาร 

3.89 .79 มาก 6 

10 ไกลเกลี่ยเมื่อเกิดปญหาขอพพิาทและความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากรในโรงเรียน พรอมทั้งสราง
ความเขาใจระหวางกนั 

3.82 .77 มาก 7 

 เฉลี่ยรวม 3.87 .60 มาก  
 

จากตาราง 8 พบวา ความพึงพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  ดานเปนคนกลางที่ขจดัหรือประสาน 
โดยรวมอยูในระดับ มาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ  พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  
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ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรยีบเทียบระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร       

สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกดั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง         
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ใชการทดสอบคาที (t-test) นําเสนอในรูปตาราง
พรอมคําบรรยายประกอบ ดงัแสดงในตาราง 9 ถึงตาราง 11 
 
ตาราง 9  แสดงเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง 
 

 ตําแหนง 
 ผูบริหาร 

(n=82) 
ครู 

(n=273) 
 

รายการ 

X S.D. X S.D. 

t p 

1 ดานผูนําทางการศึกษา 4.16 .37 4.01 .57 2.76* .006 
2 ดานผูมีวินยัและรักษาวนิัย 4.34 .39 4.15 .57 3.41* .001 
3 ดานผูมีมนุษยสัมพันธ 4.24 .44 4.07 .61 2.89* .004 
4 ดานผูริเร่ิมสรางสรรค 4.16 .40 4.05 .58 1.88 .060 
5 ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสาน

ความขัดแยง 
4.00 .42 3.83 .64 2.78* .006 

 เฉลี่ยรวม 4.18 .34 4.02 .55 3.13* .002 

* P ≤  .05 
 จากตารางที่ 9 พบวา ความพงึพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของ 

ผูบริหาร   สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง 
โดยรวมและ   รายดาน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว ยกเวนดานผูริเร่ิมสรางสรรค 
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ตาราง 10  แสดงเปรียบเทยีบความพึงพอใจตอการปฏิบตัิงานของผูบริหารสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 วุฒิการศึกษา 
 

ปริญญาตรี 
(n=290) 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

(n=65) 
 

รายการ 

X S.D. X S.D. 

t p 

1 ดานผูนําทางการศึกษา 4.03 .54 4.07 .50 -.44 .66 
2 ดานผูมีวินยัและรักษาวนิัย 4.17 .54 4.27 .50 -1.28 .22 
3 ดานผูมีมนุษยสัมพันธ 4.11 .57 4.10 .59 .05 .95 
4 ดานผูริเร่ิมสรางสรรค 4.07 .55 4.08 .53 -.07 .94 
5 ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสาน

ความขัดแยง 
3.88 .60 3.83 .59 .60 .54 

 เฉลี่ยรวม 4.05 .52 4.07 .49 -.22 .28 

 
จากตาราง 10 พบวา ความพงึพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ
รายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 11  แสดงเปรียบเทยีบความพึงพอใจตอการปฏิบตัิงานของผูบริหารสถานศึกษา   
                ขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ 
 

 ประสบการณ 
 นอยกวา 10 ป 

(n=35) 
10 ป ขึ้นไป 

(n=320) 
 

รายการ 

X S.D. X S.D. 

t p 

1 ดานผูนําทางการศึกษา 4.06 .60 4.04 .53 .19 .84 
2 ดานผูมีวินยัและรักษาวนิัย 4.29 .55 4.18 .53 1.16 .24 
3 ดานผูมีมนุษยสัมพันธ 4.08 .61 4.11 .57 -.25 .79 
4 ดานผูริเร่ิมสรางสรรค 4.00 .67 4.08 .53 -.83 .40 
5 ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสาน

ความขัดแยง 
3.81 .63 3.88 .60 -.61 .54 

 เฉลี่ยรวม 4.05 .58 4.06 .51 -.09 .92 

 
จากตารางที่ 11 พบวา ความพึงพอใจของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ ในการ
ทํางานโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว 
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                ตอนที่  4  วิเคราะหความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดเกีย่วกับความ  
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ในแตละดานดงันี้ 
                ดานผูนําทางการศึกษา 

1.  ผูบริหารเปนผูใฝหาความรูและแนวทางใหมๆใหทนัตอเทคโนโลยีใหมๆ (31) 
2.  เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล สนับสนุนใหผูรวมงานมคีวามกาวหนาทางการศึกษา และ 

เปนผูนําในการแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา (26) 
          3.  ผูบริหารตองเปนผูที่มีความรูทางดานวิชาการบริหารการศึกษาดีพอสมควร (20) 
                4.  มีแนวทางปฏบิัติและวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจนสามารถโนมนาวใหบคุลากรใน     
โรงเรียนและชุมชนใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี และสามารถทําใหคนอื่นคลอย
ตามได (17) 

   5.  ผูบริหารตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา ศกึษา หาขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
ใหมๆมาพูดในที่ประชุมและแนะนําวิธีการใชขอมูลทางคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ทํางาน  (15) 

6. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัตแิละวิธีปฏิบัตอิยางชัดเจนมอบหมายงานตรงตาม 
สายงาน และยอมรับความสามารถของผูใตบังคับบัญชา (13) 

7.  มีความเปนผูนําที่มีความรูความสามารถสนใจตอการศึกษา (12) 
8.  ผูบริหารมีแผนงานและโครงการใหมๆมาใชเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ        

ในการเรยีนการสอนใหเกดิผลประโยชนสูงสุด (11) 
9. มีความสามารถและมีความเชื่อมั่นในการทํางานทําใหผูอยูใตบังคับบญัชาไววางใจ 

และยอมรับได (11) 
10. ใชความรูทางวิชาการมอบหมายงานตามความสามารถในการทํางานของผูใตบังคับ 

บัญชา (10) 
11. ใหการสนับสนุนครูที่มีความคิดสรางสรรค เกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอน และ 

แนวทางอืน่ ๆ ที่เปนประโยชนแกเด็ก  (8) 
12. มีความคิดที่จะพัฒนางาน โครงการใหมๆเกี่ยวกับการศกึษาอยูเสมอ (6) 
13. มีความรูเร่ืองหลักสูตร วัดผล การประเมินผลเปนอยางดี (5) 
14. มีการประชุมและสั่งการอยางมีหลักการมีการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร (3) 
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 กลาวโดยสรุปไดวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ในดาน ความเปนผูนําทางการศึกษา ผูบริหาร
สามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติอยางชัดเจน ใชความรูทางวิชาการและวิชาชพี
ประกอบการวนิิจฉัยส่ังการประชุมหรือส่ังการอยางมีเหตผุล โนมนาวใหบุคลากรในโรงเรียนและ
ในชุมชนรวมมือรวมใจพัฒนางานในโรงเรียนได สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับครูใน
โรงเรียน ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล สนับสนุนใหผูรวมงานมีความกาวหนาทาง
การศึกษาและเปนผูนําในการแสวงหาความรูตลอดเวลา 
 
   ดานผูมีวินยัและรักษาวนิัย 
   1.  ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรมกับลูกนอง  (42) 
   2.  เปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอครูในโรงเรียน และอุทิศเวลาใหแกทาง
ราชการ  (37) 
   3.  ปฏิบัติงานโดยใชระเบยีบและหลักการดวยความเทีย่งตรง ใหความยุติธรรมยึดหลัก
เหตุผลเปนอยางดี  (31) 
   4.  เปนผูที่รักษากฎระเบยีบ และใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีตอครูในการ
ปฏิบัติตาม  (26) 
   5.  ผูบริหารสมควรจะเปนผูมีวินัยและรักษาวินยัเพื่อเปนตัวอยางของผูบังคับบัญชา  (21) 
   6.  มีการตัดสินใจตามกฎระเบียบทีว่างไว มีการใชกระบวนการในการแกปญหาและอุทิศ 
เวลาใหแกทางราชการ  (16) 
   7.  ผูบริหารสวนใหญจะประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบทางราชการ และเปน
แบบอยางที่ดใีนการรักษาวินยั คอยใหความรูแกผูใตบังคบับัญชาในเรื่องของการรักษาวินัย (10) 
   8.  ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดใีหผูใตบังคับบญัชาพอใจและยังบริหารงานโดย
ยึดวนิัยของขาราชการเปนหลัก (5) 
 
   กลาวโดยสรปุไดวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ในดานผูมีวินัยและรักษาวินยั ผูบริหารจะตองอุทิศ
เวลาใหแกทางราชการ รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง ใชกระบวนการในการพจิารณาแกไขปญหา
บนพื้นฐานความเปนธรรมและยึดหลักเหตผุลประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอครูในการ
ปฏิบัติงาน 
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(11) 

(9) 

   ดานผูมีมนุษยสัมพันธ 
1. ผูบริหารเปนผูมีมนุษยสัมพนัธที่ดีแกบุคคลทั่วไป ทําใหโรงเรียนไดรับความรวมมือ 

จากชุมชนดวยดี  (44) 
   2.  มีความเขาใจอันดีตอครูและชุมชนสามารถรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (31) 
   3.  มีความเมตตาเห็นอกเหน็ใจ มีอารมณขันทําใหลูกนองไมเครียด มคีวามสามัคคีชวยกัน
ปฏิบัติงานไมแบงพรรคแบงพวก  (26) 
   4.  ปฏิบัติตนเปนมิตรกับทกุคน วางตวัไดเหมาะสม ยอมรับฟงและยอมรับความสามารถ
ของครูในการปฏิบัติงาน  (22) 
   5.  ใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการจัดกจิกรรมสงเสริมใหบุคคลมีสวนรวม    
จกรรมของชุมชน  (17) 
   6.  ปฏิบัติตนและวางตวัไดเหมาะสมกับผูบริหารยอมรับฟงเหตุผลมีอารมณขันบางครั้ง 

7. สามารถนําองคกร ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนมารวมกิจกรรมตางๆไดเปนอยางดี และ 
สงเสริมใหสถานศึกษามีสวนรวมกจิกรรมตางๆของชุมชน   (10)  
   8.  ใหความเปนกันเองและเปนมิตรกับทกุคน สนับสนนุและรวมกิจกรรมกับหนวยงาน 
   9.  ผูบริหารตองมีการวางตวัเสมอตนเสมอปลาย (4)  
   10.  อุทิศเวลาและทุนทรัพยเพื่อกอประโยชนแกสวนรวม และวางตวัไดเหมาะสมถูกตอง
กับกาลเทศะ  (4) 
   11.  ไมใชอารมณในการทํางานเปนผูรักษาอารมณไดดี ไมใชความรุนแรง ใชวิธีละมนุ
ละมอม  (4) 
                12.  มีสวนรวมกับชุมชนการติดตอประสานงานและงานสําเร็จดวยดี  (3) 
 

กลาวโดยสรุปไดวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ในดานผูมีมนุษยสัมพันธ ผูบริหารตองวางตัวได
เหมาะสมกับกาลเทศะ ปฏิบัติตนเปนมิตรกับทุกคน รวมกิจกรรมกบัหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนตางๆไดเปนอยางดี ตามโอกาสอันควร อุทิศเวลาและทุนทรัพยเพื่อกอประโยชนแก
สวนรวม มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจ มีอารมณขัน  ทําใหผูใตบังคับบัญชาไมเครียด มีความสามคัคี
ชวยกันปฏิบัตงิานไมแบงพรรคแบงพวก ไมวาจะเปนคนจน หรือมีฐานะด ี
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(17) 

   ดานผูริเร่ิมสรางสรรค 
                1.  มีความคิดริเร่ิมในการปฏิรูประบบในการบริหารงาน  (33) 

2. เปนผูทันเหตกุารณ มีวิสัยทัศนกวางไกล แกปญหาเฉพาะหนา และหาทางปฏิบัติได 
อยางเหมาะสม   (29) 
                3.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไปตามอัตภาพของโรงเรียน หรือตามความอํานวยของ
สถานที่ในโรงเรียน  (25) 
   4.  เสนอแนวคิดและนําปฎบิัติใหทุกฝายเสนอแนวคดิรวมคิดใหเกดิแผนงานและ
โครงการใหมๆ  โดยนําเทคโนโลยีมารวมกบัแผนงาน  (21) 
   5.  เปนคนทีม่ีความคิดริเร่ิมสรางสรรคโดยไมตองพึ่งพาความคิดของผูใตบังคับบัญชา 
เพราะถาอาศัยผูใตบังคับบัญชาในดานความคิดมากๆ จะทําใหเสียการปกครองเนื่องจากตองเกรงใจ   

6. นําเทคโนโลยสีมัยใหมเขาใชในการเรยีนการสอนและเสนอใหครูใชเครื่องมือที่          
ทันสมัยมาประกอบการเรยีนการสอน  (12)  
   7.  คิดอยางรวดเรว็ทําอยางไรเมื่อมีนโยบายใหมๆ ทําแลวรีบปฏิบัติ  (11) 
   8.  เอาใจใสดานการศึกษาหาความรูเพิ่มเตมิ  (10) 
   9.  มีวิสัยทัศนที่กาวไกล คดิสิ่งใหมอยูเสมอ  (8) 
 10.  ผูที่กลาริเร่ิม และการนําสิ่งที่เปนประโยชนตอโรงเรียน นกัเรียนเขามาใชใหเกิด
ประโยชน  (7) 
  11.  สนับสนุนใหผูใตบังคบับัญชาไดศึกษาดูงาน เขารวมอบรมประชุมทางวิชาการเพื่อนํา
ความรูมาปฏิบัติงานใหดียิ่งขึน้  (6) 
  12.  เปนผูแกปญหาเฉพาะหนาและหาทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ
รอบดาน  (5) 
               13.  มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนใหบุคลากรไดรีบการอบรมเพื่อนํา
ความรูมาปรับปรุงงานและการเรียนการสอน  (4) 
 

  กลาวโดยสรุปไดวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ในดาน ผูริเร่ิมสรางสรรค ผูบริหารตองทันตอ       
เหตุการณรอบดาน และเอาใจใสในดานการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ริเร่ิมโครงการหรือแผนงาน
ใหมๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล แกปญหาเฉพาะหนา และหาทางปฏิบัติได
อยางเหมาะสม นําเทคโนโลยี และสื่อตางๆ ในการแสวงหาความรูมาไวบริการผูใตบังคับบัญชาใน      
โรงเรียน  และสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรม ที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น 
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   ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความขัดแยง  
1. ผูบริหารตองใหความเห็นใจ และใหกําลังใจเมื่อบุคลากรในโรงเรียนประสบปญหา  

ชวยไกลเกลี่ยปญหาความขดัแยงในการปฏิบัติงานของครู พรอมทั้งสรางความเขาใจระหวางกัน
อยางดียิ่ง  (36) 
   2.  เปนคนกลางไมเลือกปฏิบัติเพราะจะทําใหคนที่ทํางานเกิดความทอแท และทํางาน
เพียงหนาที่ไมไดทํางานดวยใจ และควรจะเปนคนหูตากวางไกล มิใชเห็นเพยีงที่เห็น และ ตัดสินวา
ดี หรือถูก แตคนที่ทําประจบ คนไมไดผักชีโรยหนาไมเห็นความดี  (25) 
                3.  ผูบริหารวางตวัเปนกลางใหความยุติธรรมกับทุกคนในโรงเรียน  (20) 
                4.  ใหความสนใจในการปฏิบัติงานของครู เห็นใจและใหกําลังใจ เมื่อประสบปญหา       
สรางความเขาใจระหวางกันเปนอยางดี  (15) 
   5.  เปนผูที่สังคมทั่วไปใหความเคารพ แกปญหาความขดัแยงไดในทุกรูปแบบ  (15) 
   6.  เปนผูตั้งอยูในความยุติธรรมยึดหลักประนีประนอม ประสานความขัดแยง ใชหลักการ
สรางทีมงานสรางความสมานฉันท ระหวางผูใตบังคับบัญชา  (14) 

7. ผูบริหารเปนผูที่ใหความสําคญัตอผูรวมงาน ใหความสนใจกับปญหาทกุอยาง ที ่
ผูรวมงานขอคําปรึกษา โดยใหปญหานั้นผานการคลี่คลายไปในทางที่ดี  (12) 
                8.  ใหบุคลากรไดทํางานหรือจัดกิจกรรมรวมกนั  (11) 
   9.  มีความสามัคคีรักใครกลมเกลียวชวยเหลือซ่ึงกันและกันจนไมเกดิปญหาใดๆ  (11) 
  10.  สามารถแกไขปญหาใหลุลวง ไปดวยดีและเปนทีพ่อใจของทุกฝาย  (9) 
  11.  เปนผูที่รับและนําความคิดเห็นของแตละคน ของบุคลากรและใหความเปนธรรม  (8) 
              12.  เปนผูที่ใชความประนีประนอมในการแกปญหาและยึดความเปนเหตุเปนผล  (7) 
               

กลาวโดยสรุปไดวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ในดาน เปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความ      
ขัดแยงตางๆ  ทุกคนตองเขาใจบทบาทหนาที่รับผิดชอบ สรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือ กับ
บุคคลอื่นใชมติที่ประชุมในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ในกระบวนการทํางาน และวางแนวทางการ    
แกปญหารวมกัน ครูไดรับความเห็นใจและกําลังใจเมื่อประสบปญหาเรื่องสวนตัว และการ        
ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ จากผูรวมงานและผูบริหาร ผูบริหารตองใหความสําคัญตอผูรวมงาน   
ใหความสนใจกับปญหาที่ผูรวมงานขอคําปรึกษา โดยใหปญหาผานการแกไขไปในทางที่ดี เนนการ
ทํางานเปนทีมโดยมีความรูสึกตอภารกิจรวมกันและใหกําลังใจเมื่อบุคคลประสบปญหาเรื่อง     
สวนตัวพรอมทั้งสรางความเขาใจระหวางกันของบุคลากรในโรงเรียน 


