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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

  การศึกษาครั้งนี้  มีจุดประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ 
ของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม
ประสบการณในการดํารงตําแหนงและระดับการศึกษา   ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนควาโดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  ประชากรที่ใชในการศึกษา 
คนควาในครั้งนี้  ไดแก  ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  จํานวน  338  คน 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม  ลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ 
ผูบริหารโรงเรียนในดาน  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดบุคลากรลงสูงาน  การอํานวยการ
และการควบคุมงาน  จํานวน  57 ขอ   
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น  โดยนําไปทดลองใชกับครูโรงเรียน 
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1  จํานวน 30 คน  มีคาอํานาจ 
จําแนกรายขออยูระหวาง .24 - .81  และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .96   โดยผูวิจัยไดแจก 
แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง  ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 30 ฉบับ  
คิดเปนรอยละ 100  ผูวิจัยไดนําขอมูลไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 

 สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย   (μ )   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )  
และวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณและระดับการศึกษา  ดวยการทดสอบคาที  (t-test)  และ 
ทําการแปลผล  พรอมทั้งนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยายเปนความเรียง 
 

5.1  สรุปการวิเคราะหขอมูล 
 
        ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในครั้งนีส้รุปสาระสําคัญไดดังนี ้

5.1.1 ระดับความพึงพอใจ  พบวา  ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  ในดานการวางแผน  การจัดองคการ  การจัด
บุคลากรลงสูงาน  การอํานวยการ  และการควบคุมงาน โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา 
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง  5 ดาน คือ 
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1) ดานการวางแผน ผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับในแตละดานตามคาเฉลี่ย  จากมากไปหานอย
สามอันดับแรกดังนี้  คือ การกําหนดผูรับผิดชอบงานตามแผนงาน การกําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ
และเปาหมายรวมกันระหวางครู  ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนตามลําดับ 

2) ดานการจัดองคการ ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับในแตละดานตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  
สามอันดับแรกดังนี้ คือ การกําหนดนโยบายของโรงเรียน  การกําหนดหนาที่การรับผิดชอบ 
ของแตละฝาย  และการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ  ใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ตามลําดับ 

3) ดานการจัดบุคลากรลงสูงาน  ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับในแตละดานตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย  สามอันดับแรก ดังนี้ คือ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพึ่งพาตนเองอยูเสมอ   
เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรูความสามารถตามความถนัดและความสนใจ และการกําหนด
บทบาทหนาที่ของบุคลากรตามลําดับ 

4) ดานการอํานวยการ ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับในแตละดานตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  
สามอันดับแรกดังนี้ คือ การวินิจฉัยส่ังการโดยคํานึงถึงประโยชนของโรงเรียนเปนสําคัญ   
การวินิจฉัยส่ังการคํานึงถึง  กฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับอยางรอบคอบ  และการกระตุนจูงใจ  
ใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ตามลําดับ 

5) ดานการควบคุมงาน  ผลการวิจัยพบวา   โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับในแตละดานตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  
สามอันดับแรกดังนี้  คือ  การประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ตน 
รับผิดชอบ  การสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรในโรงเรียน  และการใหบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวมมากที่สุด  ตามลําดับ 

5.1.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามประสบการณ  ทั้งโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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5.1.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามระดับการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดาน  แตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กในจงัหวัดชลบุรี  มีประเด็นทีน่าสนใจควรแกการนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

5.2.1 ระดับความพึงพอใจ พบวา  ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี ในดาน  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัด
บุคลากรลงสูงาน  การอํานวยการ  และการควบคุมงาน  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา 
เปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก ทั้ง  5 ดาน  โดยในแตละดานมีประเด็นที่ควรแกการอภิปราย 
ดังนี้   

1) ดานการวางแผน  ผลการวิจัยพบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของอมร  เสือดํา  (2531,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร 
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช   
พบวา  การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารของผูบริหารโรงเรียนโดยสวนรวมอยูในระดับสูง  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ปรากฏวา  ดานการรายงานอยูในระดับปานกลาง  นอกนั้นอยูในระดับสูง
ทุกดาน  และสอดคลองกับ นิรัตน  พันธศรี  (2527,  บทคัดยอ)  ไดศึกษากระบวนการบริหาร 
ของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  พบวา   
ครูใหญปฏิบัติตามกระบวนการบริหารการศึกษาอยูในเกณฑดีมาก  เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน   
พบวา  ครูใหญปฏิบัติตามกระบวนการบริหารการศึกษาแตละดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับ 
จากมากไปหานอย  ดังนี้  การกระตุนและสงเสริมการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากร  การ
ประเมินผลงาน  การวางแผน  การประสานงาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สมิท (Smith, 1974, p. 
1935 – A)  ไดวิจัยเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของครูใหญที่ทํางานใหเกิดประสิทธิผลและไมมี
ประสิทธิผล  พบวา  พฤติกรรมของครูใหญที่ทํางานใหเกิดประสิทธิผลนั้นมี  15  ประการ  แต
ประการที่สําคัญๆ ในอันดับแรกๆ  คือ  การสรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
โ ร ง เ รี ย น   
การวางแผนรวมมือกันอยางใกลชิดกับคณะครูในโรงเรียน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  โรงเรียน 
มีการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและกลยุทธในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  โดยใหคณะครู 
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มีสวนรวม  ตลอดจนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  มีแผนงานและโครงการตางๆ  รองรับ   
มีการกําหนดผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน  มีการกระตุนใหครูทํางานดวยความพึงพอใจตรงกับ 
ความรู  ความสามารถของแตละคน  ครูไดรับการชมเชยจากผูบริหาร  เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามแผน
ทําใหครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ไดวางแผนไว 

2) ดานการจัดองคการ  ผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลอง
กับทฤษฎี  2  ปจจัยของเฮอรซเบอรก  ในดานปจจัยจูงใจซึ่งเปนปจจัยจูงใจใหคนชอบและรักงาน   
เปนตัวการสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   
5  ประการ  คือ  ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบและความกาวหนา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล  มีชัย (2535, 
หนา 108)  ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานประถมศึกษา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยสวนรวมครูมีความพึงพอใจในระดับมาก  6 ดาน 
เรียงตามลําดับคือ  ความรับผิดชอบ  สภาพการทํางาน  สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา  การไดรับ
การยอมรับนับถือ  ลักษณะของงานและความกาวหนา  และครูมีความพึงพอใจอยูในระดับ 
ปานกลาง  4  ดาน  เรียงตามลําดับคือ  ความสําเร็จในการทํางาน  การควบคุมบังคับบัญชา  นโยบาย
และการเริ่มงาน  และเงินเดือนซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ (Vickstrom, 1971, p.428–A)  โดยใช
ทฤษฎีปจจัยกระตุนและปจจัยคํ้าจุนของ  เฮอรซเบอรก   พบวา  ความสําเร็จในการทํางาน  
การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบที่สูง  และมีโอกาสเจริญกาวหนาในการงาน  กลุมตัวอยางเห็นวา
มีความสําคัญมากเปนตัวจูงใจในการทํางานโดยเฉพาะความสําเร็จในการทํางานและการยอมรับ 
นับถือ เห็นวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา  พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดโครงสรางและอํานาจในการบริหารงานของโรงเรียนไวอยาง 
ชัดเจน   ทําใหโรงเรียนสามารถกําหนดรูปแบบในการจัดการองคการ ผูรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ 
และสายการบังคับบัญชาไดอยางชัดเจน ทําใหบุคลากรเขาใจระบบโครงสราง และการจัดองคการ
ของโรงเรียน และปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาไดอยางสะดวกและเกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน  สงผลใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนไปอยางมีคุณภาพตามที่โรงเรียน 
คาดหวัง 

3) การจัดบุคลากรลงสู งาน   ผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยู ในระดับมาก   
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มอรเฟท (Morphet, 1976,  p. 67)  ไดสรุปวา หากผูบริหารโรงเรียน 
เปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารงานโรงเรียนและมีทักษะในการเปนผูนําสูงประกอบ 
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กับครูมีความพึงพอใจในการทํางาน ก็จะทําใหโรงเรียนทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ซ่ึงในการจัดความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน จะมีลักษณะ 
ของงานที่ทําเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนมากที่สุดและการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนมีสวนที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานดวย   ซ่ึงนับวา
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหบุคลากรในโรงเรียนทํางาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพการไดเขามีสวนรวมในการออกความคิดเห็นในการบริหารงาน  การไดรับ
การยกยอง  การไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานมากขึ้น  เพราะจะทําใหครูมีกําลังใจในการทํางานอยางจริงใจยิ่งขึ้น  ซ่ึงหมายความวา  
งานไดบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ  โดยผูรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางานดวย ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัย ของ เพอรริงตัน  (Perrington, 1967, p. 87-A)  พบวา ความพึงพอใจในครูใหญที่ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพเพราะครูใหญมีความเขาใจในทัศนะของครูเปนอยางดี  สามารถชี้แจงใหครู 
เขาใจการทํางานของโรงเรียนได และสอดคลองกับงานวิจัยของ แรนดอล (Randall, 1986,  p. 21-A)  
ซ่ึงทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของหัวหนางานในการปฏิบัติงานโครงการศึกษาครูพบวา  
ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความพึงพอใจ ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธอยางใกลชิด 
กับความไมพึงพอใจ ปจจัยจูงใจสงผลในดานความสําเร็จของงานลักษณะของงานการไดทํา 
ตามความสามารถ ไดรับงานที่ทาทาย และการยอมรับนับถือ ความสําคัญของปจจัยสุขอนามัย  
ไดแก นโยบาย เพื่อนรวมงาน ความรูความสามารถในงานของผูบริหาร ความสัมพันธกับผูบริหาร 
เงื่อนไขของงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปญญา ไชยเสน (2527, หนา 113–118)   
ที่ไดศึกษาเรื่อง  “ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 12”  พบวา ครูมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริการงาน
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง  6  ดาน อยูในระดับปานกลางและครูโรงเรียน 
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบริหาร 
โรงเรียนทั้ง  6 ดาน ไมแตกตางกันและไมสอคลองกับงานวิจัยของ  สมใจ  จุฑาวุฒิกุล  (2530,  
หนา 159–173)  ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของ 
ผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
และประสบการณในการทํางาน และเพศ  พบวา ครูมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารงาน
บุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ท้ัง  4  ดาน  อยูในระดับปานกลางอยางไมมี 
นัยสําคัญทางสถิติทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอยทําใหสามารถ 
จัดบุคลากรลงสู งานไดครบทุกคนและทุกคนมีสถานะเปนหัวหนางานทําใหทุกคนเกิด 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  สงผลใหการดําเนินงานตางๆ  ของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ 
และเกิดความภาคภูมิใจรวมกันของคณะครูและชุมชน 

4) การอํานวยการ ผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอยทําใหการติดตอประสานงาน และการใหคําแนะนํา
ชวยเหลือสามารถทําไดสะดวกและทั่วถึง  ทําใหการดําเนินงานตางๆ ประสบความสําเร็จและ
ผู ร ว ม ง า น 
เกิดความพึงพอใจ  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ ปรียาพร  วงษอนุตรโรจน (2535, หนา 143)   
ที่กลาววา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลในทางบวก  เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคล 
เกิดความรูสึกกระตือรือรน  มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ  สงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทํางานรวมทั้งสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ฮัทชิสัน (Hutchison, 1972, p. 4289-A) วิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ครูใหญมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน 
ในโรงเรียน   ผูที่มีตําแหนงเปนผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาผูไมไดเปน 
ผูบังคับบัญชา   บุคลากรในสํานักงานและครูมีความพึงพอใจในการทํางานมากวาบุคคลในกลุมอ่ืน   
ผูที่เปนสมาชิกขององคการ คนงาน จะมีความพึงพอใจตอเพื่อนรวมงานมากวาคนที่ไมไดเปน
สมาชิกขององคการ   ลักษณะของงานที่ทําเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
มากที่สุด ในทางตรงกันขามนโยบายการศึกษาของทองถ่ินและการบริหารเปนสาเหตุใหเกิด 
ความพึงพอใจนอยที่สุด   การใหความชวยเหลือในการแนะนํามีสวนทําใหบุคลากรในโรงเรียน 
มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น   ปจจัยคํ้าจุนและปจจัยกระตุนของบุคลากรในโรงเรียน มีลักษณะ
คลายคลึงกับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเอกชน 

5) การควบคุมงาน  ผลการวิจัยพบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีความตองการ  5  ขั้น  มาสโลว  คือ  ความตองการดานรางกาย  ความตองการดานความ
มั่นคงปลอดภัย  ความตองการทางดานสังคม  ความตองการมีชื่อเสียงและเกียรติยศ  และความ
ตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ทองพูน  นาทองบอ (2524,  
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของ
ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  พบวา การบริหารงาน
บุ ค ค ล   ก า ร เ งิ น 
ธุรการ  และกิจการนักเรียนอยูในระดับสูง  ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมใจ  จุฑาวุฒิกุล  
(2530,  หนา  157-173)  ที่ไดศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากร 
ของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  โดยจําแนกตาม 
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วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการทํางานและเพศ  พบวา ครูมีความพึงพอใจตอพฤติกรรม 
การบริหารบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน 
และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพลภ  หนูมี  (2541, บทคัดยอ)  ซ่ึงไดวิจัยเรื่อง การศึกษา 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 3  
พบวา  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โดยภาพรวม และรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีประสบการณในการทํางานตางๆกันโดยภาพรวม 
ไมแตกตางกัน สวนองคประกอบดานความสําเร็จของงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด 
ที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนองคประกอบดานความสําเร็จของงาน
และการปกครองบังคับบัญชา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปน 
เพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอยทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถนิเทศ  ติดตาม  และ 
ตรวจสอบการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนไดอยางทั่วถึง  ทําใหงานของโรงเรียนเปนไปตาม
แผนและเกิดประสิทธิภาพและผลสําเร็จในการทํางาน  ทําใหครูเกิดความพึงพอใจในงาน   

5.2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามประสบการณ  ทั้งโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สมใจ  จุฑาวุฒิกุล  (2530,  หนา  159-173)  
ไดศึกษาและทําวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบริหาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  พบวา  ความพึงพอใจของครูที่มีตอ
พฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  จําแนกตามประสบการณ 
ในการปฏิบัติงาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของ อาคม   
วัดไธสง  (Vatthaisong, Arkom,  1982,  p. 468 – A)  ที่ไดวิจัยเร่ือง  เกิดความพึงพอใจและ 
ไมพึงพอใจในการทํางานของครู – อาจารยในสถาบันฝกหัดครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6 แหง  
พบวา  ครู – อาจารยที่มีประสบการณในการทําการสอนเกินกวา  10 ป  มีความพึงพอใจอยางมาก
ตอความสําเร็จในการทํางานมากกวาครู – อาจารย  ที่มีประสบการณในการสอนต่ํากวา  10 ป   
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย  โพธิทัพพะ (2531,  หนา 124)  ที่ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครู  โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตําบล  เขตการศึกษา  6 พบวา   
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู  จําแนกตามประสบการณการทํางานและอายุ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล  มีชัย  
(2535,  หนา  108)  ที่ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   จําแนกตาม 
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ประสบการณระหวาง ต่ํากวา  10 ปลงมา  กับตั้งแต  10  ปขึ้นไป  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  โรงเรียนขนาดเล็กมีครูโดยเฉลี่ยประมาณโรงเรียนละ  
5 คน  ในขณะที่โรงเรียนมีภาระงานหลัก  4  ดาน  ดังนั้นการมอบหมายภารกิจหรือแตงตั้งใหครู 
เปนหัวหนางานผูบริหารสวนใหญจะใหเกียรติกับครูที่อาวุโสเปนหัวหนางานกอน  แลวจึงมอบให
ครูมีอาวุโส  รองลงมาเปนหัวหนางานที่เหลือ  ครูที่มีอาวุโสนอยก็จะใหเปนผูชวย  ดังนั้น  ครูที่มี
อาวุโสมากหรือมีประสบการณมากจะมีความพึงพอใจมากกวา  ครูที่มีประสบการณนอย  เพราะเมื่อ
มีการปฏิบัติงานสําเร็จ คนที่จะไดรับคําชมเชยคนแรกมักจะเปนหัวหนางานและผูชวยตามลําดับ 

5.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามระดับการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล  มีชัย (2535, หนา 108) ที่ไดศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จําแนกตาม วุฒิระหวางต่ํากวาปริญญาตรี
กับปริญญาตรีหรือสูงกวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุธรรม  เดชนครินทร (2531,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของครู อาจารยวิทยาลัยเทคนิคในเขตการศึกษา 2  พบวา  ครูที่มีวุฒิการศึกษา 
แตกตางกัน  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
เวเลซ (Valez, 1972,  p. 1997 – A)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางาน
ของปจจยักระตุนและปจจัยค้ําจุนของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  พบวา  ระดับการศึกษา
มีสวนทําใหความพึงพอใจแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง  3  เขต  ในจังหวัดชลบุรี  จะสงเสริมและจัดอบรมใหความรูกับครูตามภาระ
งานที่ไดรับมอบหมาย  ทําใหครูมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานใกลเคียงกัน  แตในการ 
มอบหมายงานที่เปนภารกิจสําคัญของโรงเรียนหรืองานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย  
โรงเรียนสวนใหญจะแตงตั้งหรือมอบหมายใหผูที่มีวุฒิการศึกษาสูง  เปนหัวหนางานหรือไป
ปฏิบัติงานที่มีความยากหรือซับซอน  ซ่ึงตองอาศัยครูที่มีคุณวุฒิเฉพาะดาน  ทําใหครูมีความพึง
พ อ ใ จ 
แตกตางกัน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
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1) ดานการวางแผน   จากการศึกษาพบวา  การนําผลการประเมินงานตาม
แผนปฏิบัติการมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานในชวงตอไป  ถึงแมจะอยูใน
ระดับมาก  แตครูมีความพึงพอใจเปนอันดับต่ําสุดของดานการวางแผน   ดังนั้น  ผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กควรตระหนักและใหความสําคัญกับการนาํผลการประเมินมาใชในการพัฒนา
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร  
ในครั้งตอๆ  ไป 

2) ดานการจัดองคการ   จากการศึกษาพบวา   คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการใหความเห็นในการบริหารงานภายในสถานศึกษา  ถึงแมจะอยูในระดับมาก   
แตครูมีความพึงพอใจเปนอันดับต่ําสุดของดานการจัดองคการ  ดังนั้น ผูบริหารควรกระตุนและ 
เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการใหความเห็นใหมากขึ้น  
และประชาสัมพันธใหคณะครูไดรับทราบโดยทั่วไป 

3) ดานการจัดบุคลากรลงสูงาน  จากการศึกษาพบวา  การปฐมนิเทศบุคลากร 
ที่บรรจุใหม  ครูมีความพึงพอใจในระดับกลาง  ดังนั้นผูบริหารควรใหความสนใจในการปฐมนิเทศ
บุคลากรที่บรรจุใหมหรือยายเขามาดํารงตําแหนงในโรงเรียนอยางเปนระบบ 

4) ดานการอํานวยการ  จากการศึกษาพบวา  การใชส่ือและเทคนิควิธีการอยาง
หลากหลายในการสื่อสารระหวางผูบริหารกับครู  ถึงแมจะอยูในระดับมาก  แตครูมีความพึงพอใจ
เปนอันดับต่ําสุดของดานนี้  ดังนั้นผูบริหารควรกําหนดวิธีการสื่อสารกับครูใหชัดเจน และ 
ทําความเขาใจใหตรงกันวาจะสื่อสารกันดวยวิธีการอยางใดบาง 

5) ดานการควบคุมงาน  จากการศึกษาพบวา  การกําหนดเปาหมายและผลงาน 
ไวแนนอนและเปนที่เขาใจของผูปฏิบัติ  ถึงแมจะอยูในระดับมาก  แตครูมีความพึงพอใจเปนอันดับ
ต่ําสุดของดานการควบคุมงาน  ดังนั้นผูบริหารควรใหครูไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและ
ผลงานใหมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธใหทุกคนไดเขาใจตรงกัน 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยในครั้งตอไป 
1) แมผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของ 

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จะอยูในระดับมาก  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัด
บุคลากรลงสูงาน  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ํากวาดานอื่นๆ  โดยเฉพาะการปฐมนิเทศบุคลากร 
ที่บรรจุใหม  ฉะนั้นควรไดมีการศึกษาถึงปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหการปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุ
ใหมเปนที่พึงพอใจของครูต่ํากวาดานอื่นๆ 

2) ผลการวิจัยพบวา  การบริหารงานดานการอํานวยการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่ําเปนอันดับ 2  ฉะนั้นควรไดศึกษาถึงสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหการบริหารงานในดานนี้ต่ํา 
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3) ควรศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจของครูในโรงเรียน  
ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

4) ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภารกิจของผูบริหาร และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
 




