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บทที่  5 
สรุปผล  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปนการศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  สรุปผล 
การวิจัยดังนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จํานวน  4 ดาน  คือ   
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 

2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน 4  ดาน  คือ   
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  จําแนกตาม 
ประสบการณและขนาดโรงเรียน 

สมมติฐานการวิจัย 
1) ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจตอพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
จํานวน  4 ดาน แตกตางกัน 

2) ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความพึงพอใจตอพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   
จํานวน 4  ดาน แตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามไปสอบถามครู 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ปการศึกษา 2548   
ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  285 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการคนควาเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  แบงเปน   
3  ตอน  คือ  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณและขนาดโรงเรียนของผูตอบ    
ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  
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ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด  จํานวน  60 ขอ  ขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู 
ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 1  ตามขอบขายการบริหารงาน  4 ดาน  คือ ดานวิชาการ จํานวน  15 ขอ  ดาน 
งบประมาณ  จํานวน  15 ขอ  ดานการบริหารงานบุคคล  จํานวน  15 ขอ และดานการบริหารทั่วไป  
จํานวน 15 ขอ และตอนที่ 3  เปนคําถามปลายเปดที่กําหนดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดติดตอขอหนังสือจากสํานักงานประสานงาน

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  ขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูล 
ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  เพื่อขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม
ผานผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกโรงเรียนที่เปดสอนระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 และชวงชั้นที่  
1 – 3  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  และกําหนดเวลาขอรับแบบสอบถามคืน
ดวยตนเอง ปรากฏวาไดสงแบบสอบถามไปทั้งหมด  285 ชุด  ไดรับคืน  285 ชุด  คิดเปนรอยละ 
100  มีความสมบูรณครบถวนรอยละ 100 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
               จากการวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ปรากฏผล 
ดังนี้ 

5.1.1 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
ประสบการณ และขนาดโรงเรียน 

ครู  285 คน  แบงเปนครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป  คิดเปนรอยละ 8.07 
จําแนกตามขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ  3.86  ขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 1.40   
ขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 2.81  และครูที่มีประสบการณ ตั้งแต 10 ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 91.93  
จําแนกตามขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 15.79  ขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 14.74    
ขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 61.40  รวมครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ  19.65  
ขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 16.14  และขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 64.21  

5.1.2 ตอนที่ 2  วิเคราะหความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   
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ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก   

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  พบวา  
ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยูในระดับมาก
ทุกดาน  เรียงตามลําดับ คือ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารทั่วไป  ดานงบประมาณ 
และดานวิชาการ 

เมื่อพิจารณาแตละดาน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) ดานการบริหารงานบุคคล  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  อยูใน 
ระดับมาก  

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอพบวา  พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจมากที่สุด คือ 
สนับสนุนใหครู เขาสูวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ  รองลงมาคือ การจัดทําทะเบียนประวัติ 
ของครูในสถานศึกษา   

พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจนอยที่สุดคือ ใหคําแนะนํา นิเทศ  กํากับ  ติดตามอยาง
สม่ําเสมอ  รองลงมาคือ มอบหมายงานใหตรงกับความรู  ความสามารถของบุคลากร   

2) ดานการบริหารทั่วไป  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  อยูใน 
ระดับมาก  

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอพบวา  พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจมากที่สุด 
คือสนับสนุนใหครูรวมกิจกรรมประเพณีตางๆ ในชุมชน  รองลงมาคือ  เปดโอกาสใหชุมชน 
เขามาใชสถานที่และบริการของโรงเรียน   

พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจนอยที่ สุดคือ   มอบหมายใหคณะครูทุกทาน 
นํามาตรการปองกันความเสี่ยงมาใชในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ  รองลงมาคือ 
ดําเนินการจัดใหมีการประชาสัมพันธอยางเหมาะสม   

3) ดานงบประมาณ  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  อยูในระดับมาก   

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอพบวา  พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจมากที่สุด คือ
ควบคุมใหมีการ เบิก-จาย  งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  รองลงมาคือ  จัดทํา
แผนการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป   
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พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจนอยที่สุด คือ  รวมกันกับครูจัดใหมีระบบสวัสดิการ
ในสถานศึกษา  รองลงมาคือ  ศึกษาขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
ตามขอตกลงที่ทํากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

4) ดานวิชาการ   ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายขอพบวา  พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจมากที่สุด คือ
สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมาคือ  สนับสนุน
เอกสาร  ตําราเรียน เพื่อสงเสริมนักเรียนใหรักการอานและใฝรูใฝเรียน 

พฤติกรรมที่ครูพึงพอใจนอยที่สุด คือ นิเทศการใชหลักสูตรโดยเปดโอกาส 
ใหครูและผูปกครองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  รองลงมาคือ รวมกับครูและ
กรรมการสถานศึกษาติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร  

5.1.3 ตอนที่ 3  วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ในแตละดาน  
จําแนกตามประสบการณ 

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

5.1.4 ตอนที่ 4  วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ในแตละดาน  
จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  
ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  โดยรวมและแตละปจจัยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

5.1.5 ตอนที่ 5  ขอมูลปลายเปด วิเคราะหแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
โดยการแจกแจงความถี่ขอคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในแตละงาน  สรุปเปนภาพรวม 

ผูตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามปลายเปดไดใหขอคิดเห็นในการแสดง
ความพึงพอใจ ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในลักษณะที่มีความพึงพอใจ 
ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับบวก  ทั้ง 4  ดาน 
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5.2  การอภิปรายผล 
 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  มีประเด็น
การอภิปรายผล  ดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ทั้งโดยรวม
และรายดาน  ทุกดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  สมพงษ  หงษา  (2546 :  
บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานของผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี”  พบวา  โดยรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  คมกริช  อันทรง  (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  
“ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี”  โดยรวม
พบวาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่คนพบ  ดังนี้ 

1) ดานวิชาการ  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  อยูในระดับมาก   
สอดคลองกับ ยุทธนา  ศรีพิจารณ (2547 : 62)  ไดศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผูปกครองที่มี 
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี”  ผลการศึกษาพบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ดานวิชาการ  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศน  มีความรู
ความสามารถทางวิชาการและการบริหารจัดการ  ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 1  ไดใหความสําคัญในการพัฒนาครูใหมคีุณภาพมาตรฐาน  สนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเอง
เปนการพัฒนาดวยความสมัครใจของตัวครูเอง  โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  
เปนศูนยกลางการพัฒนา  การพัฒนาโดยใหครูไดศึกษาหาความรูทางอินเตอรเน็ต และการพัฒนา
โดยทางโรงเรียนสนับสนุนใหครูไปศึกษาอบรมตามความตองการพัฒนาของแตละคนจากแหลง
เรียนรูที่ครูสนใจ  รวมทั้งการที่ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหโอกาสครูไดไปทัศนศึกษา 
นอกสถานที่   การศึกษาดูงานนอกสถานที่  ทําใหครูไดรับประสบการณตรง  สามารถนําไป
ประยุกตใชตามสภาพในโรงเรียนของตน  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใชวิธีบริหารจัดการ 
แบบโรงเรียนเปนฐาน  ทําใหครูทุกคนมีสวนรวม  โดยการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  สงเสริม 
และสนับสนุนครูใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข  ดังที่  สงัด  อุทรานันท (2529 : 7) ไดกลาวถึง 
จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 4 ดาน คือ 
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(1) เพื่อพัฒนาคน  การนิเทศการศึกษาเปนการใหคําแนะนําชวยเหลือใหคน
ในองคการนั้นมีความรูความสามารถในการทํางานใหมากขึ้น 

(2) เพื่อพัฒนางาน  การนิเทศการศึกษาเปนการสรางสรรควิธีทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) เพื่อประสานสัมพันธ  การนิเทศการศึกษาเปนการสรางความรวมมือ  
สรางความเขาใจในการทํางานรวมกนั  ตลอดจนความเขาใจระหวางกลุมคนและสังคม 

(4) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ  การนิเทศการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจ  
ความสบายใจ และมีกําลังใจในการทํางาน 
 นอกจากการพัฒนาครูแลว   ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ก็ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหการจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ดังที่ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 21)  
กลาวไววา  การบริหารงานวิชาการควรยึดหลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 

(1) หลักแหงประสิทธิภาพ  (Efficiency)  หมายถึง  การไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
โดยไมเพิ่มการลงทุน  นั่นคือ  นักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร 
โดยไมออกกลางคัน  เรียนเกินเวลาและชาเกินกําหนด 

(2) หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง  ผลผลิตไดตาม 
จุดมุงหมายที่วางไว นั่นคือ นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  มีความรูความสามารถ  
ทักษะ  คุณภาพ 

ดังนั้น  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่กอ 
ใหเกิดความพึงพอใจในระดับมาก  เนื่องมาจากไดดําเนินการพัฒนาครู  พัฒนาตนเอง  ใหการนิเทศ  
แนะนํา  กํากับ  ติดตามดวยตนเองตามแนวทางการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

2) ดานงบประมาณ  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  อยูในระดับมาก   
สอดคลองกับ พีรกิตติ์   ศิริวัฒนกุล (2548 : 75)  ทําการวิจัย  “เร่ืองความพึงพอใจของครู 
ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1”   
ที่พบวาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   ดานการบริหารงบประมาณอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
งานดานงบประมาณเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  สามารถสนองความตองการของครู  ผูปกครองและชุมชน   
งานงบประมาณเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนที่จะตองจัดทําโครงการตางๆ   
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กิจกรรมตางๆ  ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  เพื่อใหโรงเรียนดําเนินงานงบประมาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารจะใหความสําคัญในการบริหารงบประมาณเปนอยางมาก 
เพื่อความถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเพื่อใชงบประมาณที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  โดยจัดสงครูเขารับการศึกษา  อบรม  การกํากับ ติดตามอยางใกลชิด  การจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอรใหใชดําเนินการ  รวมทั้งมีการตรวจสอบภายใน 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการบริหารงานงบประมาณของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  2546 : 39)  กลาวไววา   
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา   มุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ   
มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพ
ที่ดขีึ้นตอผูเรียน 
  ดังนั้นการบริหารงบประมาณ  ผูบริหารจะยึดหลักความถูกตอง  โปรงใส  
โดยมีคณะกรรมการรวมรับรู  บริหารงานตามระเบียบ  คําสั่ง  และกฎหมาย เปนไปตามแนวทาง  
เจตนารมณของการจัดการศึกษา  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ดูแลผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

3) ดานการบริหารงานบุคคล  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  อยูใน 
ระดับมาก  สอดคลองกับ ศิริพงษ   พุมภักดี  (2546 : 48)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจ
ของขาราชการครู  ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว”  พบวา  ดานบุคลากรอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารสถานศึกษาไดสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองในรูปแบบตางๆ  เขารวมประชุมสัมมนา 
ใหการสนับสนุนครูมีความกาวหนาในวิชาชีพเพื่อเ ล่ือนวิทยฐานะใหสูงขึ้น   ซ่ึงตรงกับ 
ความตองการของบุคลากร  สอดคลองกับ  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 82)  กลาวถึงการบริหาร
บุคลากรวาเปนการจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบายเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน 
ในองคการ ตั้งแตการสรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถที่มีจํานวนเพียงพอเขามาดําเนินงาน 
ใหเกิดประโยชนเต็มที่  ตลอดทั้งการบํารุงรักษาสงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผูปฏิบัติงาน 
ใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
  ดังนั้น  การบริหารบุคลากรของผูบริหารที่กอใหเกิดความพึงพอใจในระดับ
มาก  เนื่องมาจากไดดําเนินการใหครูไดรับการพัฒนา  มีความกาวหนา  สมหวังในการปฏิบัติหนาที่  
การปฏิบัติงานของครูจึงมีประสิทธิภาพ  ทําใหนักเรียนมีคุณภาพนั่นเอง   
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4) ดานการบริหารทั่วไป  ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  อยูใน 
ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  รวมทั้งสถานศึกษา 
ไดมีการบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเปนฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  การสนับสนุน 
ใหครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  การสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตลอดจนการจัดระบบและพัฒนางานดานตางๆ  เพื่อมุงเนนความเปนเลิศในสถานศึกษา  รวมทั้ง
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานใหประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจและสงเสริมการพัฒนา 
ตนเองของครู  มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยครูมีสวนรวมในการวางแผน  รวมคิด  รวมปฏิบัติ  
เปนเจาของผลงานรวมกัน  เกิดความรับผิดชอบรวมกัน  ดังที่ เวคชิโอ (Vecchio., 1988 : 509)  
กลาวไววา  การพัฒนาองคการ  คือ การวางแผนและควบคุมใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง 
ที่พึงปรารถนา  สอดคลองกับ เฟรนซ และเบลล  (French and Bell, 1978 : 27)  กลาวไววาสิ่งที่ควร
เอาใจใสเปนพิเศษของการพัฒนาองคการ  คือ 

(1) ใชการจัดการแบบใหม  ทันสมัย 
(2) ใชกระบวนการพัฒนาที่ทุกฝายมีสวนเกี่ยวของ 
(3) มีผูทําหนาที่ผูสรางความเปลี่ยนแปลง  หรือผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
(4) มุงไปที่การปรับปรุงความสามารถในการแกปญหา 
(5) มุงปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานในองคการใหมีกระบวนการ

ใหมๆ 
การประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาชลบุรี  เขต 1 ไดสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนารูปแบบการบริหาร 
จัดการ  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน  โดยสงเจาหนาที่ไปชวยเหลือ 
ใหคําแนะนําถึงโรงเรียน  สรางขวัญและใหกําลังใจครู  ทําใหครูเกิดความรูสึกสบายใจ 
ในการทํางาน มีกําลังใจ  มุงมั่นในการพัฒนา  ตนเองตอไป  ดังที่  ไกรเวช  ธรฤทธิ์  (2542 : 
ออนไลน)  กลาวไววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร หากบุคคลใด
ในองคการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  แลว  องคการยอมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ดังนั้นการบริหารงานตางๆ  การใหบริการตางๆ  ที่สนองตอบตามความตองการ
ของผูรับบริการแลวจะทําใหทุกฝายมีความพึงพอใจ  องคการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ผลประโยชนเกิดกับนักเรียนซ่ึงเปนหัวใจของการจัดการศึกษานั่นเอง 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  จําแนกตามประสบการณ
และขนาดโรงเรียน  ปรากฏผลดังนี้  
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1) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  จําแนกตามประสบการณ 
ต่ํากวา 10 ป และประสบการณ ตั้งแต 10 ปขึ้นไป  มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติไมสอดคลองกับสมมติฐาน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 (2546 : 29)   หมวด 6  มาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ดวยเหตุนี้เองทําใหสถานศึกษา  ตองมีระบบการบริหารจัดการ
ใหไดมาตรฐานเดียวกัน  ตั้งแตมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ไดให
ความสําคัญในการพัฒนาครูโดยการจัดฝกอบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน  วิจัยชั้นเรียน  
สถานศึกษาใหโอกาสครูในการพัฒนารูปแบบตางๆ  มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  การสงเสริม 
ใหครูมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ในตางประเทศ  สงไปฝกอบรมในตางประเทศ  จึงทําใหผลการวิจัย
คร้ังนี้  พบวา ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1   ที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป กับผูมีประสบการณ 
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมใจ  
จุฑาวุฒิกุล  (2530 : 159-173)  ไดทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรม 
การบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา” 
โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน และเพศ  ผลการวิจัยปรากฏวา 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ  ในการปฏิบัติงานและเพศ  พิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม 
พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกดาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิน  รัตนคุณ 
(2542 : 50-56)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง” เพื่อเปรียบเทียบระหวาง
ความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณมาก  กับครูที่มีประสบการณนอยตอการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง ผลการวิจัยปรากฏวา  มีความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
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2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1  ในโรงเรียนที่มีขนาด 
ตางกัน ไดแก  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ  ผลการวิจัยพบวา  ครูมีความพึงพอใจ 
ตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยภาพรวมและรายดาน   
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐาน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหงยึดหลักบริหารการจัดการที่เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพความเสมอภาค   
ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางคน  บูรณาการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู  และเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาสรางงาน  สรางเยาวชน 
ใหมีความรูคูการทํางาน  รวมทั้งการบริหารจัดการที่ทําใหครูมีความพึงพอใจโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 30)  ไดระบุไววาการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ซ่ึงมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ  ตองนําหลักการวาดวย 
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปน 
นิติบุคคลดวย  หลักการดังกลาว ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการ
มีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ  ของสถานศึกษา
ซ่ึงไดแก  การดําเนินงานดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดาน 
การบริหารทั่วไป  และเปาหมายในการจัดการศึกษาคือ  ทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข 
สอดคลองกับ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)   
พ.ศ. 2545  (2546 : 25)  มาตรา 39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา 
ทั้งในดานวิชาการ   ดานงบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป   
ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่ 
การศึกษาโดยตรง  ทําใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใชเทคนิค  วิธีการ  ทฤษฎี 
การบริหารงานไดเหมาะสมกับสภาพของแตละองคการ  สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล   
มุลา  (2542 : 62-63)  เร่ือง  “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา   
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว” ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ  พบวา  มีความพึงพอใจตอปจจัยการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  สอดคลองกับ ศิริพงษ   
พุมภักดี  (2546 : 48)  ที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว”   พบวา 
ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ  มีความพึงพอใจ 
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ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สระแกว ไมแตกตางกัน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ  
 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
1) ดานวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรใหความสําคัญอยางตอเนื่อง

เพื่อใหครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหมากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูตองมี 
การพัฒนาอยางตอเนื่องใหทันกับยุคสมัยทีเปล่ียนแปลงไป  ตองมีการพัฒนาครู  การสงเสริมใหครู
นิเทศ  แนะนํา  กํากับ  ติดตามใหคําปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน จะทําใหครูเกิดความกระตือรือรน  
ที่จะปฏิบัติงานวิชาการใหสนองตอบตอหลักสูตร  มีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุมสาระที่กําหนด  
ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ เรื่องการนิเทศการใชหลักสูตรโดยเปดโอกาสใหครูและ 
ผูปกครองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  การรวมกับครูและกรรมการสถานศึกษา 
ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร และกระตุนและเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน 
มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ  ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตร
ที่สถานศึกษาใช  ซ่ึงไดแก หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ินนั้น  
แนวการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษาและทองถ่ิน  ควรไดรับความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ  เพื่อสนองความตองการของชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียกับการศึกษาจะทําใหทุกฝายมีความสมานฉันทกัน  ภารกิจ
งานวิชาการก็จะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

2) ดานงบประมาณ   ประเด็นที่ ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ 
ในการพัฒนาเพื่อใหครูเกิดความพึงพอใจตอพฤติกรรมในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  คือ การรวมกันกับครูจัดใหมีระบบสวัสดิการในสถานศึกษา  การศึกษาขอตกลง 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และการวิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  โดยใหครู 
มีสวนรวม  ทั้งนี้เนื่องจากครูตองการขวัญ  กําลังใจใน  ความอบอุนในการปฏิบัติงาน  ตองการ 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ไมเปล่ียนแปลงงาย  ตองการปฏิบัติตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษา   
การใหครูไดเขามามีสวนรวมคิด  รวมปฏิบัติ  และรวมเปนเจาของภารกิจ ทั้งนี้จะสงผลใหครู 
เกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
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3) ดานการบริหารงานบุคคล ประเด็นที่ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ
ในการพัฒนาเพื่อใหครูเกิดความพึงพอใจตอพฤติกรรมในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  คือ การใหคําแนะนํา นิเทศ กํากับ  ติดตามอยางสม่ําเสมอ การมอบหมายงานใหตรงกับ
ความรู  ความสามารถของบุคลากร และใหความยุติธรรมกับครูอยางเสมอภาคจากพฤติกรรม 
ขางตน  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองใชเทคนิค วิธีการ  สรางความศรัทธาใหเกิดขึ้น 
ในสถานศึกษา  ตองเปนผูมีความรู  ความสามารถที่จะใหคําแนะนํา นิเทศ  กํากับ  ติดตาม งานตางๆ
ไดทุกเรื่อง  เพื่อทําใหครูเกิดความอบอุน  มั่นใจในการปฏิบัติงาน  การใหความสําคัญกับครู   
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจะทําใหครูมีความสุข  ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความเต็มใจ   
เต็มเวลา  เต็มความสามารถ 

4) ดานการบริหารทั่วไป  ประเด็นที่ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ 
ในการพัฒนา  เพื่อใหครูเกิดความพึงพอใจตอพฤติกรรมในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คือ การมอบหมายใหคณะครูทุกทานนํามาตรการปองกันความเสี่ยงมาใชในการควบคุม
การดําเนินงานตามภารกิจ  การดําเนินการจัดใหมีการประชาสัมพันธอยางเหมาะสม  และการ
จัดระบบบริหารจัดการตามขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล   
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเนนการสรางความรูความเขาใจในระบบบริหารจัดการแกครู  
เปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการบริหารในเรื่องตางๆ  ที่ครูรับผิดชอบ  
สนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมงานและใหความรูสึกมั่นใจ  มั่นคงในการปฏิบัติงาน 

5) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จาํแนกตามประสบการณ    
และขนาดของโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
จากผลการวิจัยพบวา  ครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป  มีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวาครูที่มีประสบการณตั้งแต 10  ปขึ้นไป ผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรสงเสริมพัฒนาครูทุกระดับอยางทั่วถึง  โดยการศึกษาดูงานใน 
สถานศึกษาอื่นเพื่อนํามาปรังปรุง  พัฒนาในสถานศึกษาของตน  การศึกษาอบรมตามความสมัครใจ  
ความสนใจ หรือตามงานที่รับผิดชอบ  การประชุมสัมมนากับเพื่อนครูเพื่อหาโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การสังสรรคเพื่อการสังคมของครู  การสนับสนุนใหครูเขารวมเปน
สมาชิกชมรมทางวิชาการ  ชมรมครู  ชมรมกีฬา  การสงเสริมใหครูวางแผนพัฒนาตนเอง  เปนตน 
เปดโอกาสใหครูที่มีประสบการณมากในเรื่องตางๆ  เปนผูนําในงานนั้นๆ ในสวนของผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหารสถานศึกษาตางโรงเรียนเพื่อนําความรู  
ความคิดเห็น  ความคิด แนวการบริหารจัดการที่ประสบความสําเร็จไปประยุกตใช 
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5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
เนื่องจากสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  ผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา 

มีมาก  การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจจึงควรไดศึกษาวิจัยกับบุคคลอื่นดวย  ดังนี้   
1) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ผูปกครอง ที่มีตอพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและชุมชน 

2) ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อนําผลการศึกษาวิจัย
ไปใชใหเกิดผลในการประสานงานความรวมมือ  การจัดการศึกษาใหตอบสนองตามความตองการ
ของทุกฝาย 
 

 
 


