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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 การวิเคราะหความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ตามลําดับ  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 
ประสบการณ และขนาดโรงเรียน 
 ตอนที่ 2  วิเคราะหความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   
 ตอนที่ 3  วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ในแตละดาน  
จําแนกตามประสบการณ 
 ตอนที่ 4  วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ในแตละดาน  
จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 ตอนท่ี 5  ขอมูลปลายเปด วิเคราะหแบบวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis)   
โดยการแจกแจงความถี่ขอคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในแตละงาน  สรุปเปนภาพรวม 
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยใชสัญลักษณในตารางการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คาสถิติการแจกแจงแบบท ี
n แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
p แทน คาความนาจะเปน 
df แทน ระดับชั้นแหงความอิสระ (Degrees of freedom) 
F แทน คาสถิติการแจกแจงเอฟ (F distribution) 
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SS แทน ผลรวมของคะแนนเบีย่งเบนแตละตัวยกกําลังสอง  
(Sum of squares) 

MS แทน คาความแปรปรวน (Mean of squares) 
* แทน ระดับนยัสําคัญที่ .05 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผูวิจัยนําผลการวิเคราะห
ขอมูลแสดงในหัวขอและตารางตอไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 
ประสบการณและขนาดโรงเรียน  ดงัตาราง 2 
 
 
ตาราง  2  ลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณ และขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน 
ประสบการณ 

 เล็ก  กลาง ใหญ 
รวม 

ต่ํากวา 10 ป  11  (3.86%)  4  (1.40%)  8  (2.81%)  23  (8.07%) 
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป  45  (15.79%)  42  (14.74%)  175  (61.40%)  262  (91.93%) 

รวม  56  (19.65%)  46  (16.14%)  183  (64.21%)  285  (100%) 

 
 
 จากตาราง   แสดงกลุมตัวอยางซึ่งเปนครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  มีจํานวนทั้งสิ้น  285 คน  แบงเปนครูที่มี 
ประสบการณ ต่ํากวา 10 ป  จํานวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 8.07  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
ขนาดเล็ก  จํานวน  11 คน  คิดเปนรอยละ 3.86  ขนาดกลาง  จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 1.40 
ขนาดใหญ  จํานวน 8  คน  คิดเปนรอยละ 2.81  และครูที่มีประสบการณตั้งแต 10 ปขึ้นไป  
จํานวน 262  คน  คิดเปนรอยละ  91.93  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ขนาดเล็ก จํานวน 45 คน  
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คิดเปนรอยละ 15.79  ขนาดกลาง  จํานวน  42 คน  คิดเปนรอยละ 14.74  ขนาดใหญ จํานวน  
175 คน  คิดเปนรอยละ 61.40  รวมครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน  ขนาดเล็ก จํานวน  56 คน   
คิดเปนรอยละ  19.65   ขนาดกลาง จํานวน  46 คน  คิดเปนรอยละ 16.14  และขนาดใหญ จํานวน 
183 คน  คิดเปนรอยละ 64.21 

 
ตอนท่ี 2 วิเคราะหความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  แสดงผลดังตาราง  3 - 7 
 
 
ตาราง  3  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 1 ดานวิชาการ 
 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานวิชาการ X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

1 ประชุมครูเพื่อทําความเขาใจหลักสูตรและการใช
หลักสูตรตามความจําเปนและความเหมาะสม 

3.81 0.90 มาก 9 

2 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
ความตองการของทองถ่ิน 

3.72 0.90 มาก 12 

3 สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนโดยจดัหาคูมือ 
เอกสารตําราเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
ตามความตองการของครู 

3.87 0.98 มาก 7 

4 นิเทศการใชหลักสูตร โดยเปดโอกาสใหครูและ 
ผูปกครองมีสวนรวมแสดงความคิดเหน็และตัดสินใจ 

3.53 0.93 มาก 15 

5 รวมกับครูและกรรมการสถานศึกษาตดิตาม 
และประเมนิผลการใชหลักสตูร 

3.59 0.90 มาก 14 

6 สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

4.05 0.96 มาก 1 

7 สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

3.94 0.94 มาก 6 
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ตาราง  3  (ตอ)  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 1  ดานวิชาการ 

 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานวิชาการ X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

8 สนับสนุนเอกสาร ตําราเรียน เพื่อสงเสริมนักเรียน 
ใหรักการอาน และใฝรูใฝเรียน 

4.00 0.94 มาก 2 

9 สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

3.99 0.91 มาก 3 

10 สงเสริมใหครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรยีน 
การสอน 

3.80 0.87 มาก 10 

11 สนับสนุนใหครูใชแหลงเรยีนรูทั้งในและนอก 
สถานศึกษา 

3.97 0.92 มาก 4 

12 วางระบบการนิเทศงานวิชาการชวยเหลือกัน 
แบบกัลยาณมติร 

3.79 0.91 มาก 11 

13 สงเสริมการพัฒนาครูเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู 3.94 0.94 มาก 5 

14 สงเสริมใหครูประสานความรวมมือแลกเปลี่ยน
เรียนรูและประสบการณซ่ึงกันและกันภายใน
สถานศึกษา 

3.83 0.92 มาก 8 

15 กระตุนและเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน 
มีสวนรวมในกิจกรรมทางวชิาการ  การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและประสบการณ 

3.63 0.90 มาก 13 

เฉลี่ยรวม 3.83 0.77 มาก  

 
 

จากตารางพบวา ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 ดานวิชาการ  ในภาพรวมอยูใน 
ระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.83  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอพบวา  
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พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจมากที่สุด  คือ 
1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คาเฉลี่ย  4.05   
2) สนับสนุนเอกสาร ตําราเรียน  เพื่อสงเสริมนักเรียนใหรักการอานและ 

ใฝรูใฝเรียน  คาเฉลี่ย  4.00 
3) สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมิน 

ตามสภาพจริง  คาเฉลี่ย  3.99   
พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจนอยที่สุด คือ   

1) นิเทศการใชหลักสูตรโดยเปดโอกาสใหครูและผูปกครองมีสวนรวม 
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  คาเฉลี่ย  3.53 

2) รวมกับครูและกรรมการสถานศึกษาติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
คาเฉลี่ย  3.59 

3) กระตุนและเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมทาง 
วิชาการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ  คาเฉลี่ย  3.62 

 
 
ตาราง  4  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  1  ดานงบประมาณ 
 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานงบประมาณ X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

1 วิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาตฯิ  โดยใหครูมีสวนรวม 

3.77 0.91 มาก 13 

2 ศึกษาขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษา 

3.77 0.92 มาก 14 

3 สนับสนุนใหครูจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน
ในการนําไปใช 

3.78 0.91 มาก 11 

4 จัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําปโดยใหครูมีสวนรวม 3.94 1.03 มาก 8 
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ตาราง  4  (ตอ)  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  1  ดานงบประมาณ 

 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานงบประมาณ X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

5 จัดทําแผนการใชงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

4.00 0.97 มาก 2 

6 ควบคุมใหมกีารเบิก-จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป 

4.04 0.93 มาก 1 

7 ตรวจสอบ ติดตามผลการใชงบประมาณ  
ตามแผนงาน/โครงการ 

3.96 0.95 มาก 6 

8 กําหนดใหมกีารรายงานผลการใชเงินและ 
ผลดําเนินงานตอเขตพื้นที่การศึกษา และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา 

3.96 0.93 มาก 5 

9 สงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   3.77 0.92 มาก 12 
10 รวมกันกับครูจัดใหมีระบบสวัสดิการในสถานศึกษา 3.67 1.01 มาก 15 
11 จัดทํารายงานการเงินและงบการเงิน 3.94 0.93 มาก 8 
12 จัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 3.85 0.89 มาก 10 
13 ควบคุมระบบการจัดซื้อ จัดจาง เกีย่วกับวสัดุครุภัณฑ

ในสถานศึกษา 
3.99 0.92 มาก 3 

14 ควบคุมการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปน
ปจจุบัน 

3.93 0.91 มาก 9 

15 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาํปทุกป 3.96 0.98 มาก 4 
เฉลี่ยรวม 3.89 0.81 มาก  

 
 

จากตารางพบวา  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ดานงบประมาณ ในภาพรวม 
อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.89   เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอ  พบวา 
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พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจมากที่สุด คือ   
1) ควบคุมใหมีการเบิก-จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป   

คาเฉลี่ย  4.04 
2) จัดทําแผนการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป   

คาเฉลี่ย  4.00 
3) ควบคุมระบบการจัดซื้อ  จัดจาง  เกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑในสถานศึกษา   

คาเฉลี่ย  3.99 
พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจนอยที่สุด คือ 

1) รวมกันกับครูจัดใหมีระบบสวัสดิการในสถานศึกษา  คาเฉลี่ย  3.67 
2) ศึกษาขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาตามขอตกลง

ที่ทํากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คาเฉลี่ย  3.77 
3) วิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ

โดยใหครูมีสวนรวม  คาเฉลี่ย  3.77 
 
 
ตาราง  5  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  1  ดานการบริหารงานบุคคล 
 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานการบริหารงานบุคคล X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

1 มอบหมายงานใหตรงกับความรู  ความสามารถ 
ของบุคลากร 

3.86 0.94 มาก 14 

2 การจัดทําทะเบียนประวัติของครูในสถานศึกษา 4.04 0.93 มาก 2 
3 สนับสนุนใหครูเขาสูวิทยฐานะและขอเลื่อน 

วิทยฐานะ 
4.08 0.98 มาก 1 

4 จัดใหมีการพฒันาครูที่เกี่ยวของกับงานวิชาชีพ 
โดยเหมาะสมตามสถานการณ 

3.95 0.95 มาก 6 

5 สนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนงานตางๆ ในสถานศึกษา 

3.97 0.93 มาก 5 
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ตาราง  5  (ตอ)  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  1  ดานการบริหารงานบุคคล 

 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานการบริหารงานบุคคล X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

6 แนะนําใหครูเขาใจบทบาทหนาที่ความรบัผิดชอบ
และขอบขายของงานในสถานศึกษา 

3.90 0.95 มาก 10 

7 ยกยอง  ชมเชย  พิจารณาความดี ความชอบ  
ดวยความยุติธรรม 

3.93 0.94 มาก 8 

8 วางแผนการจดัอัตรากําลังสอดคลองกับความตองการ 3.87 0.88 มาก 12 
9 เห็นใจและใหกําลังใจเมื่อครูประสบปญหาตางๆ 3.92 0.96 มาก 9 
10 สงเสริมการทํางานรวมกนัเปนทีม 4.01 0.97 มาก 3 

11 ใหคําแนะนํา นิเทศ กํากับ ตดิตามอยางสม่าํเสมอ 3.84 0.96 มาก 15 
12 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 3.87 0.90 มาก 12 
13 ใหความยุติธรรมกับครูอยางเสมอภาค 3.87 0.93 มาก 13 
14 สรางบรรยากาศในการทํางานแบบกัลยาณมิตร 3.95 0.97 มาก 7 
15 กํากับ ดแูล สงเสริมใหครูประพฤติ ปฏิบัติตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

3.98 0.89 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.94 0.83 มาก  

 
 

จากตารางพบวา  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวม
อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.94  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอพบวา 

พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจมากที่สุดคือ   
1) สนับสนุนใหครูเขาสูวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ  คาเฉลี่ย  4.08 
2) จัดทํามีทะเบยีนประวัติของครูในสถานศึกษา  คาเฉลี่ย  4.04 
3) สงเสริมการทํางานรวมกนัเปนทีม  คาเฉลี่ย  4.01 
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พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจนอยที่สุดคือ 
1) ใหคําแนะนํา นิเทศ กํากับ ตดิตามอยางสม่าํเสมอ  คาเฉลี่ย  3.84 
2) มอบหมายงานใหตรงกับความรู  ความสามารถของบุคลากร  คาเฉลี่ย  3.86 
3) ใหความยุติธรรมกับครูอยางเสมอภาค  คาเฉลี่ย  3.87 

 
 
ตาราง  6  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  1  ดานการบริหารทั่วไป 
 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานการบริหารทั่วไป X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

1 จัดระบบงานธรุการ ลดขั้นตอนการดําเนนิงาน 
อยางมีประสิทธิภาพโดยนําระบบเทคโนโลย ี
มาใชในการดาํเนินงานอยางเหมาะสม 

3.89 0.95 มาก 9 

2 เตรียมขอมูลสําหรับการประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดําเนินการตามมติ 
การประชุมไดอยางเหมาะสม 

3.87 0.92 มาก 11 

3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
สามารถใชในการบริหารจัดการไดสอดคลองกับ
ระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 

3.90 0.88 มาก 7 

4 จัดระบบบริหารจัดการตามขอบขายและภารกิจ 
การบริหารและจัดการสถานศึกษาที่เปนนติิบุคคล 

3.82 0.88 มาก 13 

5 ดําเนินการจัดใหมีการประชาสัมพันธอยางเหมาะสม 3.82 0.89 มาก 14 
6 ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาและกระบวนการ 

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.88 0.91 มาก 10 

7 สนับสนุนใหครูนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษามาใชในการพฒันาการศึกษา 

3.94 0.89 มาก 5 

8 วางแผนการรับนักเรียน  3.98 0.87 มาก 3 
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ตาราง  6  (ตอ)  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  1  ดานการบริหารทั่วไป 

 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานการบริหารทั่วไป X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

9 ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดลอมอยางคุมคาเปนประโยชน 
ตอการเรียนรู 

3.97 0.91 มาก 4 

10 จัดระบบขอมลูสารสนเทศการจัดทําสํามะโนผูเรียน 
และนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.92 0.93 มาก 6 

11 สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการจัดกจิกรรม 
ประชาสัมพันธอยางหลากหลายรูปแบบ 

3.84 0.92 มาก 12 

12 วางแผนระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
โดยใหครูมีสวนรวม 

3.90 0.95 มาก 8 

13 มอบหมายใหคณะครูทุกทานนํามาตรการปองกัน
ความเสี่ยงมาใชในการควบคมุการดําเนินงาน 
ตามภารกิจ 

3.71 0.89 มาก 15 

14 เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชสถานที่และบริการ 
ของโรงเรยีน 

4.00 0.96 มาก 2 

15 สนับสนุนใหครูรวมกิจกรรม ประเพณตีางๆ  
ในชุมชน 

4.14 0.98 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.91 0.79 มาก  

 
 

จากตารางพบวา  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต  1  ดานการบริหารทั่วไป   ในภาพรวม
อยูในระดับมาก   คาเฉลี่ย  3.91  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอพบวา 

พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจมากที่สุด คือ   
1) สนับสนุนใหครูรวมกิจกรรม ประเพณตีางๆ ในชุมชน  คาเฉลี่ย  4.13 
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2) เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชสถานที่และบริการของโรงเรียน  คาเฉลี่ย  4.00 
3) วางแผนการรับนักเรียน  คาเฉลี่ย  3.98 

พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจนอยที่สุด คือ 
1) มอบหมายใหคณะครูทุกทานนํามาตรการปองกันความเสี่ยงมาใชในการ 

ควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ  คาเฉลี่ย  3.71 
2) ดําเนินการจัดใหมีการประชาสัมพันธอยางเหมาะสม  คาเฉลี่ย  3.82 
3) จัดระบบบริหารจัดการตามขอบขายและภารกิจการบริหาร และจัดการ 

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  คาเฉลี่ย  3.82 
 
 
ตาราง  7  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ของความพึงพอใจของครู 

ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษา ชลบุรี เขต 1   

 

n = 285 
ขอ 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อันดับ 
ที่ 

1 ดานวิชาการ   3.83 0.77 มาก 4 
2 ดานงบประมาณ               3.89 0.81 มาก 3 
3 ดานการบริหารงานบุคคล  3.94 0.83 มาก 1 
4 ดานการบริหารทั่วไป   3.91 0.79 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.89 0.77 มาก  

 
 

จากตารางพบวา  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  พบวาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากทุกดาน  เรียงตามลําดับคือ   
ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารทั่วไป  ดานงบประมาณ และดานวิชาการ  
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ตอนที่  3  วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารงาน 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ในแตละดาน  
จําแนกตามประสบการณ  ดังตาราง  8 

 
 

ตาราง  8  เปรียบเทียบความพึงพอใจในของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  ในแตละดาน   
จําแนกตามประสบการณ 

 

ประสบการณ       
ต่ํากวา 10 ป 

ประสบการณ 
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป 

n = 23 n = 262 

 
พฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1 ดานวิชาการ   4.08 0.53 3.81 0.79 1.65 0.100 
2 ดานงบประมาณ               4.14 0.54 3.87 0.82 1.54 0.126 
3 ดานการบริหารงานบุคคล  4.19 0.57 3.91 0.84 1.55 0.123 
4 ดานการบริหารทั่วไป   4.11 0.51 3.89 0.81 1.28 0.201 

 เฉลี่ยรวม 4.13 0.51 3.87 0.78 1.57 0.118 

 
 
จากตาราง พบวาความพึงพอใจในของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป   
และประสบการณตั้งแต 10 ป ขึ้นไป มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ทั้งโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 



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

 53 

ตอนท่ี  4  วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ในแตละดาน  
จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ดังตาราง  9 

 
 

ตาราง  9  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 1 ในแตละดาน
จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

แหลง 
ความ 

แปรปรวน 

 
df 

   
SS 

 
MS 

 
F 

 
p 

1 ดานวิชาการ   ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
282 
284 

2.47 
166.08 
168.55 

1.23 
0.59 

2.09 0.125 

2 ดานงบประมาณ               ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
282 
284 

1.23 
183.25 
184.48 

0.61 
0.65 

0.95 0.390 

3 ดานการบริหารงานบุคคล  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
282 
284 

1.29 
192.64 
193.93 

0.64 
0.68 

0.94 0.391 

4 ดานการบริหารทั่วไป   ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
282 
284 

2.25 
175.12 
177.37 

1.13 
0.62 

1.81 0.165 

 
เฉลี่ยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
282 
284 

1.77 
165.37 
167.14 

0.87 
0.59 

1.51 0.223 
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จากตารางพบวา  ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และขนาดใหญ 
ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  โดยรวมและแตละปจจัยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 
 
 ตอนที่ 5  ขอมูลปลายเปด วิเคราะหแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  โดยการ
แจกแจงความถี่ขอคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในแตละงาน  สรุปเปนภาพรวม 
 ผูวิจัยสรุปความคิดเห็นที่ผูตอบแบบสอบถาม  ไดเสนอขอคิดเห็นพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุ รี   เขต  1   
โดยการวิเคราะหเนื้อหา  จํานวน  4 ดาน  ดังนี้ 

1) ดานวิชาการ  
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิสัยทัศนกวางไกล  เปดโอกาสใหครูมี 

สวนรวมคิด รวมทํา  สงเสริมสนับสนุนครูในการจัดการศึกษา  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ใหคํา
ปรึกษาหารือ  เปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น มีบริการที่ดีและบริหารจัดการอยางมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

2) ดานงบประมาณ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวางแผนการบริหารงบประมาณ 

อยางเปนระบบ ผานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดําเนินการอยางถูกตอง  
เปนระบบ โปรงใส  ตรวจสอบได  เนนการมีสวนรวมของครู รวมทั้งการประหยัดงบประมาณ 

3) ดานการบริหารงานบุคคล 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารจัดการอยางเปนธรรม  เอาใจใสครู   

ใหความรวมมือกับครู  มีการมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ  มีมนุษยสัมพันธดี  สงเสริม
ความกาวหนาของครู  สนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการวางแผน  แตควรมีการกระจายงาน 
ใหมากกวานี้ 

4) ดานการบริหารทั่วไป 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหคําปรึกษาหารือกับครู  สรางขวัญ  กําลังใจ  

สนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีการประชุมชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน   
สงเสริมการปฏิบัติงานรวมกัน และมีกรณีงานสงไมทันเพราะขาดแคลนบุคลากรดานงานธุรการ 

สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามปลายเปดไดใหขอคิดเห็น
ในการแสดงความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ในลักษณะที่มี 
ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในระดับบวก ทั้ง  4 ดาน 


