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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ซ่ึงจําแนกออกเปน 5 ดาน 
คือ      ผูนําทางการศึกษา , ผูมีวินัยและรักษาวินยั , ผูมีมนุษยสัมพนัธ , ผูริเร่ิมสรางสรรค , เปนคน
กลาง    ที่ขจัด หรือประสานในเรื่องขัดแยง โดยมีขั้นตอนการศึกษาสรุปได ดังนี ้
  
  การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   จํานวน 5 ดาน คือ คือ    ผูนําทางการศึกษา ผูมีวินยัและ
รักษาวนิัย  ผูมมีนุษยสัมพนัธ   ผูริเร่ิมสรางสรรค  และเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานในเรื่อง    
ขัดแยง 

2. เพื่อเปรียบเทยีบความพึงพอใจตอการปฏิบตัิงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และ
ประสบการณในการทํางาน 
 
 วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  ผูบริหารและครู สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรีเขต  1  จํานวน  86  แหง  แบงไดดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษา  86  คน        
ครูผูสอน  1,090  คน 
              กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหารโดยการสุมแบบเจาะจงทั้งหมด จํานวน 86 คน 
ครู ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตาราง ของ เครซี และ มอรแกน (Krejcie and 
Morgan.1970 ; 607-610) ไดจํานวน 285 คน หลังจากนั้นเทียบบัญญัติไตรยางคโดยแยกตามขนาด
สถานศึกษา แลวสุมตัวอยางได กลุมตัวอยาง  285 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 371 คน
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนีเ้ปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม(Questionnaire) แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณในการ
ทํางาน 
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 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวน ประมาณคา   5  ระดับ ของลิเคอรท (Likert' rating scales) (Best & Kahn. 1993 : 246) 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามแบบปลายเปด เพือ่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็
เพิ่มเติม  
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัดําเนนิการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากสํานักงานประสานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร นําเสนอผูอํานวยการเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ขอความรวมมือจากผูบริหาร
และครูผูสอน ในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
 2.  ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน 371 ชุด  ไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
โดยขอความรวมมือกับผูรับผิดชอบงานธุรการชวยเก็บแบบสอบถามสงมายังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 1  ภายใน 2 สัปดาห และผูวิจัยไปรับแบบสอบถามดวยตนเอง ทีสํ่านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
 3.  ผลการเก็บรวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางจํานวน 371 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 355 ฉบับ คิดเปนรอยละ  95.68 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการตามขั้นตอนดงันี้ 

1. ตรวจสอบใหคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑมาตราสวนประมาณคา ทําการวิเคราะห 
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป หาคารอยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยใชการทดสอบคา (t-test) สวนแบบสอบถามปลายเปดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) และสรุป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี ้
 5.1.1  ขอมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 
            1)  ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูบริหาร จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ  23.1  และครู 
จํานวน 273  คน คิดเปนรอยละ  76.90    

           2)  วุฒทิางการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ระดับปริญญาตรี มากที่สุดคิดเปนรอย
ละ  81.7  รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  18.3 
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  3)  ประสบการณในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการทํางาน  
ตั้งแต 10 ขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ  90.1  นอยกวา 10 ป  คิดเปนรอยละ  9.9 
 5.1.2  ความพงึพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษา ชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ  มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทกุดาน
อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานผูมีวนิัยและรักษาวินยั รองลงมาคือ ดานผูมีมนุษย
สัมพันธ ดานผูริเร่ิมสรางสรรค ดานผูนําทางการศึกษา และดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสาน
ความขัดแยง  เมื่อพิจารณารายขอของแตละดานปรากฏผลดังนี ้
  1)  ดานผูนําทางการศึกษา   พบวา  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก 
  2)  ดานผูมีวนิยัและรักษาวนิยั พบวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ            
ผูบริหาร สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาทกุขออยูในระดบัมาก 
  3) ดานผูมีมนุษยสัมพันธ  พบวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับ มาก  
  4)  ดานผูริเร่ิมสรางสรรค  พบวา  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของ  ผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก 
  5)  ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความขัดแยง พบวา ความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู   
ในระดับ   มาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 5.2.1  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับ มาก  ทั้งนี้เนื่องจาก การที่ผูบริหาร
สถานศึกษาในปจจุบันมีความรู ความสามารถ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม มีประสบการณในการ
บริหารงานการศึกษาและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับตําแหนงงานบริหาร นอกจากนี้แลวในปจจุบัน   
มีการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารมีการพัฒนาตนเอง โดยการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และ      
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ติดตามขาวสารความรูเกี่ยวกับการบริหารงานในโรงเรียนมากขึ้น เขาใจความรูสึกรวมของบุคคล   
ที่มีตอการปฏิบัติงาน ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเกิดความพึงพอใจ ตอการปฏิบัติงานของผูบริหารใน
สถานศึกษา สอดคลองกับ ปราชญา  กลาผจัญ (2540 : 125) ไดกลาววา ส่ิงที่บุคคลจะตองปฏิบัติให
สอดคลองกับตําแหนงงาน หรือหนาที่การงานที่ที่ไดรับมอบหมายเปนการแสดงพฤติกรรมตาม
อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเหมาะสม สอดคลองกับความคาดหวังของผูที่มอบหมายอํานาจ
นั้น แตละองคกรจะตองมีการกําหนดบทบาทของแตละตําแหนงเอาไวอยางชัดเจนที่สุด เพื่อให   
แตละคนสามารถปฏิบัติหนาที่การงานตามบทบาทตางๆที่ตนไดรับอยูนั้น อยางถูกตองเหมาะสม  
ซ่ึงสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 143) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน 
หมายถึงความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
กระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญกําลังใจ  
                เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีผลดงันี้  

1) ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 ดานผูนาํทางการศึกษา โดยรวม อยูในระดับ  มาก  แสดง
ใหเห็นวา ถาผูบริหารมีความรูความสามารถ กําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน    
ใชความรูทางวิชาการและวิชาชีพประกอบการวินิจฉัยส่ังการ สามารถสรางความเชื่อมั่นและความ
ไววางใจใหกับครูในโรงเรียนและยอมรับความสามารถในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา      
แสดงความรับผิดชอบมีไหวพริบในการตัดสินปญหา จะสรางความพึงพอใจใหกับครูไดเปนอยางดี 
ซ่ึงสอดคลองกับ พรรณี  ประเสริฐวงษ (2540 : 59-61) ผูนําตองเปนผูมีมันสมองมีความฉลาดและ   
มีไหวพริบ เพราะคนที่ถูกนําจะตองรูสึกวาเขาจะไมถูกนําในทางที่ผิด ผูนําที่ดี จะเปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ มีไหวพริบ ฉลาด จึงจะสรางความเชื่อมั่นใหแกผู อ่ืนซึ่งจะยอมตนใหอยูใต        
บังคับบัญชาได  สอดคลองกับ สาลี งามสม  (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของครูตอพฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของครู        
ตอพฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร อยูในระดับมาก   ถาผูบริหารสามารถกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจน ใชความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
ประกอบการวินิจฉัยส่ังการ ประชุมหรือส่ังการอยางมีเหตุผล โนมนาวใหบุคลากรในโรงเรียนและ
ในชุมชนรวมมือรวมใจพัฒนางานโรงเรียนได สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับครูใน 
โรงเรียนสนับสนุนใหผูรวมงานมีความกาวหนาทางการศึกษาและเปนผูนําในการแสวงหาความรู
ตลอดเวลา ส่ิงเหลานี้จะสามารถสรางความพึงพอใจใหผูรวมงานไดดียิ่งขึ้น 
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2) ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูมีวินัยและรักษาวินัย โดยรวมอยูในระดับ มาก  
สอดคลองกับ ประพันธ  กิติรส (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอในจังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในดานความสําเร็จของงานและการไดรับการยอมรับนับถืออยูใน
ระดับมาก  สอดคลองกับ พวงมาลัย พริบไหว (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ผลการวิจัย
พบวา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก   ทั้งนี้ ผูบริหารมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของวินัยและการรักษาวินัยทําใหมีการตัดสินใจโดยใชระเบียบหรือหลักการที่กําหนด
ไวมาปฏิบัติดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม และใชกระบวนการในการพิจารณาแกไขปญหาบน
พื้นฐานความเปนธรรมและยึดหลักเหตุผล ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอครูในการปฏิบัติงาน 
  3) ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูมีมนุษยสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับมาก   
สอดคลองกับพวงทิพย  นวลขาว (2538 : 146) ที่พบวาแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 
0.05 โดยมีระดับความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดย
ผูบังคับบัญชาที่มีแบบภาวะผูนําปรึกษาหารือ และแบบมีสวนรวม จะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาผูบังคับบัญชาที่แบบภาวะผูนําแบบเผด็จการและเผด็จการอยางมี
ศิลป  สอดคลองกับ กําชัย จําเนียร (2545 :บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอม ในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจตอสภาพแวดลอม  ในการทํางาน ทั้ง 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูล ดานเพื่อนรวมงานและดานผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้ในการบริหารงานถาปฏิบัติตนเปนมิตรกับทุกคน อุทิศเวลาและทุนทรัพยเพื่อกอประโยชนแก
สวนรวมไดเสมอ ตามความเหมาะสม วางตัวไดถูกตองกับกาลเทศะ สามารถสรางความเชื่อม่ันและ
ความนาเชื่อถือกับ     บุคลอ่ืนยอมรับฟงและยอมรับความสามารถซึ่งกันและกันแลวสามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับ   ผูรวมงานได  
  4)  ความพึงพอใจตอการปฏบิัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูริเร่ิมสรางสรรค โดยรวมอยูในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวา ผูบริหารที่เปนผูริเร่ิมเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล ทันตอเหตุการณรอบดานและเอา 
ใจใสในดานการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม มกีารสรางบรรยากาศที่ทําใหครูอุทิศตนในการปฏิบัติงาน
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เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงานได  สอดคลอง
กับ สาลี  งามสม (2545 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอพฤติ
กรรมการบริหารแบบมีสวนรวม ผลการวิจยัพบวา ระดับความพึงพอใจของครูตอพฤติ
กรรมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารอยูในระดบัมาก  
  5)  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของผูบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัด      
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความขัดแยง 
โดยรวมอยูในระดับ  มาก  สอดคลองกับ อรพรรณ  ตูจินดา (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับ วิโรจน  สารรัตนะ (2525 : บทคัดยอ) ไดวิจัยถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ของผูประสานงาน กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ของผูประสานกรมสามัญศึกษาคือความสัมพันธกับผูบังคับบัญชานโยบายและการบริหารงาน          
สอดคลองกับ กมล  รักสวน (2524 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานและปจจัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยวิทยาลัยครูในภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวา ระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มาก คือลักษณะงาน ความเจริญกาวหนา ความสัมพันธกับ   
ผูบังคับบัญชา เพื่อรวมงานและนักศึกษา และการปฏิบัติงานในการบริหารของผูบังคับบัญชา   ทั้งนี้ 
ในการเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความขัดแยงตางๆทุกคนตองเขาใจบทบาทหนาที่รับผิดชอบ 
จะตองสรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือกับบุคคลอื่น ใชมติที่ประชุมในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในกระบวนการทํางาน และวางแนวทางการแกปญหารวมกัน ครูไดรับความเห็นใจและกําลังใจ   
เมื่อประสบปญหาเรื่องสวนตัว ผูบริหารตองใหความสําคัญตอผูรวมงาน ใหความสนใจ กับปญหา 
ที่ผูรวมงานขอคําปรึกษา โดยใหปญหาผานการคลี่คลายไปในทางที่ด ีเนนการทํางานเปนทีมโดยมี
ความรูสึกตอภารกิจรวมกัน ใหกําลังใจเมื่อบุคคลประสบปญหาเรื่องสวนตัว พรอมทั้งสรางความ
เขาใจระหวางกันของบุคคลในโรงเรียน  
                5.2.2  เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ของ ผูบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ยกเวนดาน ผูริเร่ิม     
สรางสรรค แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู 
คิดเปนรอยละ 76.9 ทําใหผลที่ออกมาจึงมีความแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะผูบริหารบางครั้งไมสามารถ
สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับครูในโรงเรียน การประพฤติปฏิบัติตนของผูบริหารและ
การอุทิศเวลาและทุนทรัพยเพื่อกอประโยชนแกสวนรวม ผูบริหารไมสามารถเปนแบบอยางที่ดี   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 70 

ตอครูได สวนดานผูริเร่ิมสรางสรรค ครูมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในดานนี้แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะผูบริหารสามารถแกปญหาเฉพาะหนาและหาทางปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม มีการสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ กาญจนา  จันทรไทย (2539 
: 214) พบวา พฤติกรรมผูนําทั้ง 4 แบบ คือแบบสนับสนุน แบบสั่งการ แบบมุงความสําเร็จในงาน 
และแบบใหมีสวนรวม มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5 ดาน       
ยกเวน ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา ดนโอกาสในการกาวหนา และดานลักษณะของเพื่อน   
รวมงาน  อรพรรณ ตูจินดา (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจของ      
ผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 
การตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
                5.2.3  เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน   
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับ ศิริพร  
จักรกริชรัตน (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู      
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแกว พบวา ครูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี กับตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากวา ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะการที่บุคคลจะมาเปนผูบริหาร 
ไดนั้นตองมีการผานการประเมินดาน คุณลักษณะ ประสบการณการทํางาน การทดสอบเกี่ยวกับ  
วิธีการบริหารงานและการแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษามาแลว จึงทําใหครูยอมรับและ        
มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

5.2..4  เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน โดยรวม
และรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้   
เนื่องจากวา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1  ผูที่มีประสบการณ  ตางกันจะมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตางกัน
ไปตามอายุงาน  ผูที่มีประสบการณในการทํางาน   มามากยอมผานผูบริหารมาหลายคน ซ่ึงผูบริหาร
แตละคนจะมีวิธีการปฏิบัติงานแตกตางกันออกไป ในบางครั้งอาจยึดติดกับวิธีการของผูบริหาร   
คนเกา แตเมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยพบวา ผูที่มีประสบการณ นอยกวา 10 ป จะมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของผูบริหารมากกวาครูที่มีประสบการณมากกวาแตไมแตกตางกันมากนัก เพราะ
ครูสวนใหญในกลุมนี้จะเปนครูรุนใหมมีวิธีการทํางานแบบใหมรวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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และยังผานผูบริหารมานอยกวาครูในกลุมอ่ืนๆ สอดคลองกับ สาลี งามสม  (2545 :  บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครู ตอพฤติกรรมการบริหาร แบบมีสวนรวม   ผลการวิจัยพบวา 
ครูที่มี ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหาร แบบมีสวนรวม   
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ ศิริพร จักรกริชรัตน (2542 :บทคัดยอ) ได
วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแกวพบวา ครูที่มี
ประสบการณมาก การทํางานต่ํากวา 5 ป กับ ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป ไมแตกตางกัน 
  

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
                5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 
             จากผลการวิจยัคร้ังนี้ พบวา ความพงึพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร        
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 โดยรวม ครูสวนใหญตองการให  
ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือกับบุคคลอื่น มีการวางแนวทางการ      
แกปญหารวมกัน ใหความสําคัญตอผูรวมงาน ใหความสนใจกับปญหาที่ผูรวมงานขอคําปรึกษา 
และ สรางความเขาใจระหวางกันของบุคลากรในโรงเรียนเนนการทํางานเปนทีมโดยมีความรูสึกตอ   
ภารกิจรวมกันพรอมทั้งสรางความเขาใจระหวางกันของบุคลากรในโรงเรียน จึงขอเสนอแนะ      
ในการนําผลการวิจัยไปใชตามลําดับดังนี้ 
                           1)  ดานผูนําทางการศึกษา ผูบริหารสามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และวิธีการ
ปฏิบัติอยางชัดเจนใชความรูทางวิชาการและวิชาชีพประกอบการวินิจฉัยส่ังการอยางมีเหตุผล    
โนมนาวใหบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชนรวมมือรวมใจพัฒนางานในโรงเรียน สรางความ   
เชื่อมั่นและความไววางใจใหกับผูรวมงานและสนับสนุนใหผูรวมงานมีความกาวหนาทางการศึกษา
และเปนผูนําในการแสวงหาความรูตลอดเวลา 
                          2)  ดานผูมีวนิัยและรักษาวนิัย ผูบริหารจะตองอุทิศเวลาใหแกทางราชการ รักษา
เกียรติของตําแหนง ใชกระบวนการแกไขปญหาบนพื้นฐานความเปนธรรมและยึดหลักเหตุผลใน
การประพฤตปิฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดตีอครูในการปฏิบัติงาน 
                          3)  ดานผูมีมนุษยสัมพันธ  ผูบริหารตองวางตัวไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ปฏิบัติตน 
เปนมิตรกับทุกคน รวมกิจกรรมกับหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆไดเปนอยางดีตาม
โอกาสอันควร อุทิศเวลาและทุนทรัพยเพื่อกอประโยชนแกสวนรวม มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจ   
มีอารมณขันทําใหลูกนองไมเครียด มีความสามัคคีชวยกันปฏิบัติงานไมแบงพรรคแบงพวก ไมวา 
จะมีหรือจน 
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                          4)  ดานผูริเร่ิมสรางสรรค ผูบริหารตองทันตอเหตกุารณรอบดาน และเอาใจใส  
ในดานการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ริเริ่มโครงการหรือแผนงานใหมๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน เปนผูมี   
วิสัยทัศนกวางไกล แกปญหาเฉพาะหนาและหาทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสม นําเทคโนโลยีและสื่อ
ตางๆ ในการแสวงหาความรูมาไวบริการผูใตบังคับบัญชาในโรงเรียน และสนับสนุนใหบุคลากร
เขารวมอบรมที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น 

5) ดานเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานความขัดแยง ทกุคนตองเขาใจบทบาท   
หนาที่ รับผิดชอบ สรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือ กับบุคคลอื่น ใชมติที่ประชุมแกปญหาที่
เกิดขึ้น ในกระบวนการทํางาน และวางแนวทางการแกปญหารวมกัน ครูไดรับความเห็นใจและ
กําลังใจ  เมื่อประสบปญหาเรื่องสวนตัว ผูบริหารตองใหความสําคัญตอผูรวมงานใหความสนใจกับ
ปญหา ที่ผูรวมงานขอคําปรึกษา โดยใหปญหาผานการคลี่คลายไปในทางที่ดี เนนการทํางานเปนทีม
โดยมีความรูสึกตอภารกิจรวมกัน และใหกําลังใจเมื่อบุคคลประสบปญหาเรื่องสวนตัวพรอมทั้ง        
สรางความเขาใจระหวางกันของบุคคลในโรงเรียน 
                5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
                          1)  ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของครูตอการแกไขปญหาความขัดแยง เพื่อ
สะทอนใหเหน็ถึงประสิทธิภาพของผูบริหารในสถานศกึษา 
                          2)  ควรศึกษาสาเหตุของปญหาและสาเหตุของการนําไปสูความขัดแยงเหตใุน      
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
                         3)  ควรศึกษาปจจัยของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจของครูตอการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา 
                        4)  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของผูบริหารกับความพึงพอใจ
ของครู 


