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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

   การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จําแนกตามประสบการณในการทํางานและระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน  กลุมตัวอยาง
เปนพนักงานครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 127  คน  เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยยึดกรอบเนื้อหาตามคูมือ
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2549, หนา 
29-57)  ซ่ึงกําหนดขอบขายของงานบริหารโรงเรียนไว  6  งาน  ดังนี้  1)  งานวิชาการ  2)  งานกิจการ
นักเรียน  3)  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  4)  งานบุคลากร  5)  งานอาคารสถานที่  6)  งานความสัมพันธ
กับชุมชน  มีคําถามทั้งหมด  65  ขอ  การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัย
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเองและไดแบบสอบถามคืนที่สมบูรณจํานวน  127  ฉบับ  คิดเปน
รอยละ 100  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหา
คําตอบในการคนควาและทดสอบสมมติฐาน  ไดแก  คาคะแนนเฉลี่ย  ( X )  และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ สรุปสาระสําคัญผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
 5.1.1  ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม  มีพนักงานครูที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 
127  คน  เมื่อจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานแลวพบวา  พนักงานครูที่มีประสบการณต่ํากวา 
10  ป  มีจํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  49.60  และประสบการณตั้งแต  10  ปขึ้นไป  มีจํานวน  64  คน  
คิดเปนรอยละ  50.40  โดยผูตอบแบบสอบถามเปนลําดับที่หนึ่ง  มีจํานวนเทากันสองระดับ  คือ 
พนักงานครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับชวงชั้นที่  1  และชวงชั้นที่  2  มีจํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ 
28.35  สวนลําดับที่สอง  คือ  พนักงานครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับกอนประถมศึกษา  มีจํานวน  
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32 คน คิดเปนรอยละ 25.20 และระดับที่พนักงานครูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุด  คือ  ชวงชั้นที่  3     
มีจํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  18.11 

 5.1.2  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแตละงาน  พบวา 
พนักงานครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกงาน  
งานที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่หนึ่ง  คือ  งานวิชาการ  ลําดับที่สอง  คือ  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ    
ลําดับที่สาม  คือ  งานความสัมพันธกับชุมชน  สวนงานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย 
คืองานอาคารสถานที่  และเมื่อแยกพิจารณาแตละงานพบวา 

1)  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่หนึ่ง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวิชาการแตละสาระการเรียนรูอยางชัดเจน  ลําดับที่สอง 
คือผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  นําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ลําดับที่สาม  ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําคูมือ  แนวทาง 
การดําเนินงานเรื่องการวัดผลและประเมินผลสําหรับใชในสถานศึกษา 

2)  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามงานกิจการนักเรียน  โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่หนึ่ง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหบริการ
อาหารกลางวันที่สะอาด  มีคุณคาทางโภชนาการแกนักเรียนอยางเพียงพอ  ลําดับที่สอง  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาเพื่อใหนักเรียนมีความปลอดภัยขณะที่อยูในโรงเรียน  
ลําดับที่สาม  ผูบริหารสถานศึกษามีมาตรการในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาเพื่อให
นักเรียนมีความปลอดภัยขณะที่อยูในโรงเรียน  สวนขอที่มีคาเปนลําดับสุดทายคือ  ผูบริหารสถานศึกษา
จัดใหมีกิจกรรมสหกรณ  นักเรียนไดมีสวนรวมดําเนินการ  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

3)  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามงานธุรการ  การเงินและพัสดุโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่หนึ่ง  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษาจัดใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน ทะเบียนคุม ทะเบียนรับ-สง  แบบบันทึก   
เอกสารทางธุรการที่ถูกตองและเปนระบบ  ลําดับที่สอง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน  การจัดทําบัญชี  การตรวจสอบ  และกรรมการรับ-สงเงินอยางเปนระบบ  ลําดับที่สาม 
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คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีทะเบียนคุมพัสดุและทะเบียนคุมครุภัณฑตามระเบียบของทางราชการ 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย  คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีการแจงคาใชจายเงิน
ใหบุคลากรทราบเมื่อส้ินสุดกิจกรรม / โครงการและเมื่อส้ินปงบประมาณ  

4)  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศกึษา  โรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามงานบุคลากร  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่หนึ่ง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
เปดโอกาสใหครูไดรับการฝกอบรม  ศึกษาตอตามความตองการ ลําดับที่สอง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรม  ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม ลําดับที่สาม  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหครูไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพอยูเสมอ  สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย  คือ  ผูบริหารสถานศึกษายกยอง  ชมเชย  ใหรางวัล  เกียรติบัตร 
เพื่อใหกําลังใจครูตามโอกาสอันควร  

5)  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามงานอาคารสถานที่  โดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่หนึ่ง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ
กับการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  และอาคารเรียน  ลําดับที่สอง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากอาคารสถานที่อยางคุมคา  และลําดับที่สาม  คือผูบริหารสถานศึกษา
จดัใหมีโรงอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล  มีการจัดเก็บอุปกรณการประกอบอาหารไดเหมาะสม  และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีหองพยาบาล เพื่อบริการนักเรียน
ที่เจ็บปวยอยางเหมาะสมและเพียงพอ  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

6)  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามงานความสัมพันธกับชุมชน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่หนึ่ง 
คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีนตามระเบียบ  ขอบังคับของ
กระทรวง   ลําดับที่สอง  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและองคกร
ตางๆ ตามเทศกาลและวันสําคัญอยางเหมาะสม  ลําดับที่สาม  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรม
รวมกันระหวางผูปกครอง  ชุมชน  และองคกรตางๆ ในโรงเรียนอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเปนลําดับสุดทายคือ  ผูบริหารสถานศึกษา จัดหาแหลงสนับสนุน
ทุนทรัพย  แหลงวิทยากร  จากผูปกครอง  ชุมชน  และองคกรตางๆ มาเสริมการเรียนรูแกโรงเรยีน 
ในแตละโอกาสได  
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  5.1.3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน
และระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน 

    1)  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามประสบการณ  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานครู พบวา  พนักงานครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 10  ปและพนักงานครู
ที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตั้งแต  10  ปขึ้นไป  มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
ทั้ง  6  งาน  คือ  งานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  งานธุรการ การเงินและพัสดุ  งานบุคลากร  
งานอาคารสถานที่  และงานความสัมพันธกับชุมชน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

   2)  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน  เมื่อพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานครู  พบวา  พนักงานครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับกอนประถมศึกษา     
(อ.1-อ.3)  พนักงานครูที่ปฏิบัติการสอนในชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)  พนักงานครูที่ปฏิบัติการสอน
ในชวงชั้นที่ 2  (ป.4-ป.6)  และพนักงานครูที่ปฏิบัติการสอนในชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)  มีความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานของผูบริหารทั้ง  6  งาน  คือ  งานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  งานธุรการ  การเงิน
และพัสดุ  งานบุคลากร  งานอาคารสถานที่  และงานความสัมพันธกับชุมชน  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

   5.1.4  ความคิดเห็นเพิ่มเติมในดานความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริการงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

              1)  ความพึงพอใจอื่นๆ จําแนกตามงานวิชาการเพิ่มเติม ส่ิงที่พนักงานครูสวนมาก
มีความพึงพอใจ  คือ  ผูบริหารมีการวางแผนงาน  โครงสราง  ดานวิชาการอยางเปนระบบ  จัดบุคลากร
เขาปฏิบัติงานดานการสอนไดอยางเหมาะสม  ผูบริหารไดสนับสนุนใหครูเขารับการศึกษา  อบรม
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อพัฒนางานดานวิชาการอยางตอเนื่อง  สงเสริมและสนับสนุน
ใหครูนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการสอน  และสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุข  ผูบริหารมีการสงเสริมและซอมเสริมดานวิชาการใหนักเรียนอยูเสมอ  ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  สามารถเขารวมการแขงขนัดานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ  สวนสิ่งที่พนักงานครู
สวนมากเห็นวาควรปรับปรุงแกไข  หรือไมพึงพอใจ  คือ  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับงานวิชาการ
ใหมากขึ้นกวาที่ผานมา  เพราะงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญ  และเปนงานหลักที่โรงเรียนตองให
ความสําคัญเปนอันดับแรก  และพนักงานครูเห็นวามีการเปลี่ยนผูบริหารบอยๆ ทําใหงานวิชาการ



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

 
 
 

100 

ขาดความตอเนื่อง  ผูบริหารตองปรับปรุงดานการบริหารจัดการงานวิชาการ  เนื่องจากบุคลากร
ยังขาดความรู  ความเขาใจในหลักการและกระบวนการดําเนินงาน 

             2)  ความพึงพอใจอื่นๆ จําแนกตามงานกิจการนักเรียนเพิ่มเติม  สิ่งที่พนักงานครู
สวนมากมีความพึงพอใจ  คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินการดานกิจการนักเรียนอยางเปนระบบ  
มีการมอบหมายและแบงหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงาน  ผูบริหารเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเลือกกิจกรรมตามความถนัด  สงเสริมและสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
และชุมชนเปนอยางดี  ผูบริหารมีการสงเสริมดานกริยามารยาท  การแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
เปนประจํา  สงเสริมการฝกนักเรียนใหมีระเบียบวินัยในการเขาแถว  สุขภาพจิต  สุขภาพที่ดี  ในดาน
ดนตรี  กีฬา  และโภชนาการ  รวมทั้งสนับสนุนใหนักเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีและการปกครอง
กันเอง  สวนสิ่งที่พนักงานครูเหน็วาควรปรับปรุงแกไข หรือไมพึงพอใจ  คือ  การดําเนินงานดาน
กิจการนักเรียนยังไมเปนระบบเทาที่ควร  กิจกรรมยังไมเหมาะสม  ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 
ขาดความรวมมือ  ผูบริหารควรมีการวางแผนใหชัดเจนกอนการดําเนินการ  และควรเนนดานคุณภาพ
ใหมากกวาปริมาณ การวางแผนยังไมสอดคลองกับบุคลากร ผูบริหารควรมีการติดตาม ประเมินผล 
โครงการ กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

            3)  ความพึงพอใจอื่น  ๆจําแนกตามงานธุรการ การเงินและพัสดุเพิ่มเติม ส่ิงที่พนักงานครู
สวนมากมีความพึงพอใจ  คือ  ผูบริหารมีการดําเนินงานดานธุรการ  การเงินและพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ 
มีระบบจัดเก็บเอกสารไดอยางชัดเจน  เปนระบบ  เปนปจจุบัน  สะดวกตอการบริหารจัดการ   
ผูบริหารมีการรายงาน  ช้ีแจงใหรายละเอียดเกี่ยวกับงานดานธุรการ  การเงินและพัสดุใหครูทราบ
อยางทั่วถึง  ตลอดจนมีการจัดหา  จัดซ้ือพัสดุและอุปกรณอยางเพียงพอและเหมาะสม สวนส่ิงที่
พนักงานครูเห็นวาควรปรับปรุงแกไข หรือไมพึงพอใจ  คือ  การสงเสริมใหผูรับผิดชอบไดรับการศกึษา  
อบรมเพื่อใหมีความรูเพิ่มเติมในดานการปฏิบัติงานธุรการ  การเงินและพัสดุ  ใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน  การแบงงานใหบุคลากรยังไมเหมาะสม  
การดําเนินงานดานงานธุรการ  การเงินและพัสดุ  ยังไมชัดเจนเทาที่ควร 

            4)  ความพึงพอใจอื่นๆ จําแนกตามงานบุคลากรเพิ่มเติม  ส่ิงที่พนักงานครูสวนมาก
มีความพึงพอใจ คือ  ผูบริหารดูแลบุคลากรในหนวยงานอยางเปนกันเอง เปรียบเสมือนเปนบุคคล
ในครอบครัวเดียวกัน  สงเสริมใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางาน  มีความสามัคคตีอกัน 
อํานวยความสะดวกแกครูและนักเรียน  ผูบริหารสนใจงานทุกอยางดียิ่ง  มีความจริงใจ เสียสละ  และ
รวมปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชาทุกงาน ไมละทิ้งผูใตบังคับบัญชา มีความเปนกันเอง โอบออมอารี 
มีวิสัยทัศนกวางไกลและสนใจงานทุกอยางสม่ําเสมอ  ไมถือตัว  สวนสิ่งที่พนักงานครูเห็นวา
ควรปรับปรุงแกไข หรือไมพึงพอใจ  คือ  การวางแผนงานดานบุคลากรไมสมบูรณเทาที่ควร  ครูมี
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การแบงเปนหลายกลุม ผูบริหารใชงานครูอยูกลุมเดียว  ไมกระจายงาน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
บอยๆ ทําใหงานสะดุด ผูปฏิบัติปรับตัวไมทันเพราะเปลี่ยนผูนํา ก็เปลี่ยนหนาที่ เปลี่ยนผูบริหาร  และ
ควรจัดใหมีการประชุมคณะครูเพื่อสํารวจความตองการดานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก 

           5)  ความพึงพอใจอื่นๆ จําแนกตามงานอาคารสถานที่เพิ่มเติม  สิ่งที่พนักงานครู
สวนมากมีความพึงพอใจ  คือ  ผูบริหารสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการดูแลอาคารสถานที่  และมี
คําส่ังมอบหมายอยางชัดเจน  ผูบริหารใหความเอาใจใส ดูแลระบบไฟฟา น้ําประปาใหมีมาตรฐาน 
ในการใชงานตลอดเวลา  อํานวยความสะดวกแกครูและนักเรียน  จัดอาคารสถานที่และบรรยากาศ
ไดอยางรมรื่น  สะอาด  นาอยู  เอ้ือตอการเรียนรู  ผูบริหารสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากอาคาร
สถานที่อยางคุมคา  สวนสิ่งที่พนักงานครูเห็นวาควรปรับปรุงแกไข หรือไมพึงพอใจ  คือ  ผูบริหาร
ควรเนนเร่ืองความสะอาดของอาคารสถานที่ใหมากโดยเฉพาะหองน้ํานักเรียนมีกล่ิน  สกปรกมาก   
สถานศึกษามีหองเรียนไมเพียงพอกับการใชงาน  และไมมีสนามกีฬาสําหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  บรรยากาศไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

            6)  ความพึงพอใจอื่น  ๆจําแนกตามงานความสัมพันธกับชุมชนเพิ่มเติม  ส่ิงที่พนักงานครู
สวนมากมีความพึงพอใจ  คือผูบริหารใหความรวมมือในงานความสัมพันธชุมชนและแตงตั้งบุคลากร
รับผิดชอบงานดานนี้ไดอยางเหมาะสม  ชุมชนมีความรักและศรัทธาตอผูบริหาร  ผูบริหารสงเสริม 
สนับสนุนใหครูเชิญวิทยากรหรือชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เปดโอกาสใหชุมชนได
เขารวมกิจกรรมของโรงเรียนและเขารวมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสตางๆ อยางเหมาะสม  ผูบริหาร
จัดใหมีการประชาสัมพันธ ขาวสาร ส่ือสารกับผูปกครอง ชุมชนอยางตอเนื่อง สวนส่ิงที่พนักงานครู
เห็นวาควรปรับปรุงแกไข หรือไมพึงพอใจ  คือการชวยเหลืองานของชุมชนมากเกินความจําเปน 
เชน  กิจกรรมของชมุชน  งานบวช  งานแตงงาน ฯลฯ ผูบริหารควรพิจารณารับงานอยางเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงบุคลากรดวย 

 

5.2  การอภิปรายผล 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
 5.2.1  ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา  ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในภาพรวมทุกงานอยูในระดับมาก  งานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด  คืองานวิชาการ  งานที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา  คือ  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  
งานความสัมพันธกับชุมชน  งานบุคลากร  งานกิจการนักเรียน  และงานอาคารสถานที่  ทั้งนี้
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เปนเพราะวาผูบริหารปจจุบันเปนผูมีความรู  ความสามารถ  ทั้งการบริหารงานวิชาการ  และ
การบริหารจัดการ  มีการใหขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงานครู  ตลอดทั้งพนักงานครูก็ไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง  เชน  ไดรับการสงเสริมสนับสนุน
ใหเขารับการศึกษาอบรม  เพื่อนําความรูมาพัฒนางานที่ตนเองไดปฏิบัติอยู  รวมทั้งไดรับการสงเสริม
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ  นอกจากนี้พนักงานครูยังเห็นวา
ผูบริหารไดมีการวางแผน  โครงสราง  ดานงานวิชาการอยางเปนระบบ  จดับุคลากรเขาปฏิบัติงาน
ดานวิชาการอยางเหมาะสม  ตลอดจนจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมและซอมเสริมดานวิชาการอยูเสมอ
จนทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  จึงทําใหพนักงานครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนฤมล  มุลา  (2542, บทคัดยอ)  ที่ได
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระแกว  พบวา  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพงษ  พุมภักดี  (2546, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระแกว”  พบวา  อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุเนตร  เพ็ญจันทร  (2548, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของ
ครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจ
ของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุกิจ  โพธ์ิศิริกุล  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษา
และทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอการบริการงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวา  อยูในระดับมาก  ขอสังเกตผลจากการศึกษาครั้งนี้
ถึงแมวาพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก แตงานอาคารสถานที่กลับไดรับความพึงพอใจ
เปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลมีสภาพ  ที่ตั้ง  อยูในสังคมเมือง มีพื้นที่จํากัด 
จํานวนนักเรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนทําใหหองเรียน หองพิเศษ ไมเพียงพอ  นอกจากนี้
มาตรการดานการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่และหองน้ํายังไมดีเทาที่ควร จึงสงผลให
พนักงานครูเห็นวาผูบริหารควรจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงสิ่งดังกลาวอยางจริงจงั 
และเมื่อพิจารณาแตละงาน  มีประเด็นที่คนพบที่ผูวิจัยขอนําเสนอ  ดังนี้ 
 1)  งานวิชาการ  ความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา 
ผูบริหารสถานศึกษา  เปนผูมีวิสัยทัศน  มคีวามรู  ความสามารถงานวิชาการและการบริหารจัดการ 
มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบงานวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรูอยางชัดเจน  สงเสริมใหพนักงาน
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ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
มีการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีระบบการนิเทศภายใน
อยางเปนระบบ  ตลอดจนยังมีระบบการวัดผล  ประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
ตามเปาหมายที่พึงประสงค  นอกจากนี้พนักงานครูยังเห็นวา ผูบริหารมีการวางแผนงาน  โครงสราง
ดานงานวิชาการอยางเปนระบบ  ตลอดจนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานดานการสอนไดอยางเหมาะสม 
ทําใหพนักงานครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา  ศรีพิจารณ 
(2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครอง  ที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เซนตแอนโทนี  ผลการศึกษา  พบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจดานวิชาการ อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุเนตร  เพ็ญจันทร  (2548, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของ
ครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจ
ของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ดานการบริหาร 
งานวิชาการอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับที่เดวิสและนิวสตรอม (Davis & Newstorm, 1985,  
p. 107)  ไดใหแนวคิดไววาตัวบุคคลในองคการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะทําใหการปฏิรูป
งานไดผลดีมีประสิทธิภาพและยังเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นถึงการบริหารที่ดีอีกดวย  ขอสังเกต
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาพนักงานครู  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในดานการบริหารงานวิชาการมาก  แตงานดานการวัดผล
และประเมินผล กลับไดรับความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย  ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ
และดําเนินการจัดทําคูมือ  แนวทางการดําเนินงานเร่ืองการวัดผลและประเมินผลสําหรับใชในสถานศึกษา
ใหชัดเจนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้นกวาปจจุบัน  สงเสริมใหมีการวิเคราะหผลการประเมินและ
นําผลการประเมินไปใช นอกจากนี้พนักงานครูยังเห็นวาการเปลี่ยนผูบริหารบอยๆ เปนสาเหตุทําให
งานวิชาการขาดความตอเนื่อง  บุคลากรเองยังขาดความรู  ความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
ดําเนินงานดานวิชาการ  ดังนั้นผูบริหารเองควรใหความสําคัญ  มีวิสัยทัศนดานการพัฒนางานวิชาการ 
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและจริงจัง 
 2)  งานธุรการ การเงินและพัสดุ  ความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงานธุรการ  การเงินและพัสดุอยางเปนระบบ 
มีการจัดบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  ดําเนินงานดานการเงินไดดวยความโปรงใส  ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบได  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑใหบริการแกพนักงานครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการจัดทําทะเบียนคุมตามระเบียบทางราชการ  นอกจากนี้ผูบริหารมีการดําเนินงาน
ดานธุรการ  การเงินและพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบจัดเก็บเอกสารไดอยางชัดเจน  เปนระบบ 
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เปนปจจุบัน ซ่ึงสะดวกตอการนําขอมูลมาใชบริหารจัดการ ทําใหพนักงานครูมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทองพูน นาทองบอ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผลการวิจัยพบวา  ครูมีความพึงพอใจตอพฤติกรรม  
การบริหารงานโรงเรียนของครูใหญ ดานการเงิน ธุรการ อยูในระดับสูง และสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุเนตร  เพ็ญจันทร  (2548, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  พบวาความพึงพอใจของครูผูสอนตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ดานการบริหารงานธุรการ 
การเงินและพัสดุอยูในระดับมาก  ขอสังเกตผลจากการศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาพนกังานครู  โรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใน
ดานการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุมาก  แตงานดานการเงินกลับไดรับความพึงพอใจ
นอยที่สุด  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรจัดโครงการบริหารงานดานธุรการ การเงินและพัสดุที่ชัดเจน
และแตงตั้งผูรับผิดชอบงานการเงินที่เหมาะสม  มีแผนงานการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการและ
ควรใหผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการไดมีการแจงคาใชจายเงินใหบุคลากรทราบเมื่อส้ินสุดกิจกรรม / 
โครงการและเมื่อส้ินปงบประมาณเปนประจําและตอเนื่อง  นอกจากนี้ผูบริหารควรสงเสริมให
ผูรับผิดชอบไดรับการศึกษา  อบรม  จัดหาระเบียบคูมือในการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
             3)  งานความสัมพันธชุมชน  ความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบของกระทรวง      
ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเขารวม
กิจกรรมตางๆ กับชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธเพื่อใหทราบขอมูลหลายรูปแบบเปนประจําและตอเนื่อง 
ซ่ึงการสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนสิ่งจําเปนในการบริหารการศึกษา เพราะโรงเรียนตองอาศัย
ทรัพยากรจากชุมชนชวยในการพัฒนาโรงเรียน ไมวาจะเปนดานอาคารสถานที่  หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงจําเปนตองมีความรวมมือและมีความสัมพันธอันดีตอกัน  
เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตรงความตองการของหลักสูตร และจากการที่
ผูบริหารสถานศึกษาไดใหความรวมมือกับกิจกรรมของชุมชนมาโดยตลอด ทําใหชุมชนมีความรัก
และศรัทธาตอผูบริหาร สงผลใหไดรับความรวมมือจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ทําใหพนักงานครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุเนตร  เพ็ญจันทร  
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(2548, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
อัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนอยูในระดับมาก    
ขอสังเกตผลจากการศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจะมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในดานงานความสัมพันธกับชุมชนมาก 
แตงานดานสถานศึกษาจัดหาแหลงสนับสนุนทุนทรัพย  และแหลงวิทยากร  จากผูปกครอง  ชุมชน 
และองคกรตางๆ มาเสริมการเรียนรูแกโรงเรียน กลับไดรับความพึงพอใจนอยที่สุด  ทั้งๆ ที่โรงเรียน
เปนสวนหนึ่งของสังคมชุมชน และทรัพยากรของชุมชนก็มี  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณา
ปรับแผนหรือแนวทางที่จะใหผูปกครองนักเรียน ชุมชน องคกรตางๆ มารวมพัฒนาโรงเรียนและ
โรงเรียนควรใหบริการขาวสารแกชุมชนมากขึ้น  เพื่อสื่อสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ หวน  พินธุพันธ  (2548,  หนา 9)  การบริหารงานความสมัพนัธกบัชมุชน
เปนการบริหารงานที่เกี่ยวกับความสัมพันธกับชุมชน เชน การสอนใหนักเรียนนําความรูที่เรียนไปใช
ที่บานที่ชุมชน  และเผยแพรแกคนรอบขาง คนในชุมชนดวย  การชวยแกปญหาในชุมชน  การให
นักเรียนเขาไปเรียนหรือฝกงานในชุมชน  การเชิญผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆ ในชุมชนมาใหความรู
แกนักเรียน  นอกจากการที่ผูบริหารใหความรวมมือกับชุมชนนั้น  พนักงานครูมีความเห็นวา  
การชวยเหลืองานของชุมชนกลับมีมากเกินความจําเปน ดังนั้นผูบริหารควรพิจารณาประเภทของงาน
ที่ควรใหความรวมมือกับชุมชน 
 4)  งานบุคลากร  ความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ทั้งนี้
เปนเพราะวา  พนักงานครูไดรับการโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ  ทั้งในดานการอบรม 
สัมมนา และการศึกษาตอตามความตองการ  การจัดใหบุคลากรมีการทัศนศึกษาดูงาน  การสงเสริม
ใหบุคลากรปฏิบัติงานตรงตามความรู  ความสามารถและความถนัด  รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทําใหพนักงานครู
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุเนตร  เพ็ญจันทร  (2548, บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ดานการบริหารงานบุคคล  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุทธนา  ศรีพิจารณ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเซนตแอนโทนี  ผลการศึกษา  พบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจดานบุคลากร อยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของทองพูน  นาทองบอ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง 
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ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผลการวิจัยพบวา  ครูมีความพึงพอใจตอพฤติกรรม 
การบริหารงานโรงเรียนของครูใหญ  ดานการบริหารงานบุคคล  อยูในระดับสูง ซ่ึงสุเทพ  พงศศรีวัฒน 
(2544, หนา 85-86)  ไดเสนอขอแนะนําที่ควรปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในงาน  และ
เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในองคการ  คือ  การจายคาจางทุกคนอยางเปนธรรม 
รวมถึงเงินเดือนคาตอบแทนตางๆ ผลประโยชนอ่ืนๆ เพราะวาเมื่อคนเห็นวารางวัลท่ีตนไดรับมีคุณคา
ราคาเหมาะสมกับที่ตองการ โดยมีชองวางระหวางสิ่งที่ควรไดกับที่ตองการไดใกลเคียงกัน คนผูนั้น
ก็จะเกิดความพึงพอใจในงาน  การปรับปรุงคุณภาพการบังคับบัญชา หากพนักงานมีความเชื่อมั่น
ตอหัวหนางานมีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจในงานระดับสูงมาก การกระจายอํานาจการควบคุม
ในองคการ  หากกระจายอํานาจการบริหารจากระดับบนสูระดับลาง  ใหมีอํานาจความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจดานการทํางานที่มีผลตอตนโดยตรง  จึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจตองาน  และ
การมอบหมายงานใหสอดคลองกับความสนใจของพนักงานก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจในงานมากขึ้น  
ขอสังเกตผลจากการศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาพนักงานครู  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจะมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในดานงานบุคลากรมาก  แตงานดานการยกยอง 
ชมเชย   ใหรางวัล   เกียรติบัตร  เพื่อใหกําลังใจครูตามโอกาสอันควร กลับไดรับความพึงพอใจนอยที่สุด  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการทํางานในโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงสังกัดองคกรปกครอง
ทองถ่ินนั้นมีผูบริหารหลายระดับเชน ระดับสถานศึกษา  ระดับเทศบาล  ทั้งขาราชการการเมือง  
และขาราชการประจํา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชาชั้นตนควรพิจารณาประเด็นนี้
หรือทบทวนบทบาทดานการยกยอง  ชมเชย  ใหรางวัล  เกียรติบัตร  ตลอดจนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูมากยิ่งขึ้น  เพราะอาจจะมผีลตอการพฒันางานดานอืน่ๆ ดวย 
นอกจากนี้พนักงานครูมีความตองการใหผูบริหารสถานศึกษา  มีการวางแผนดานบุคลากร มีการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ตามความรูความสามารถ  ไมควรเปลี่ยนผูบริหาร  เปลี่ยนนโยบาย  
เปลี่ยนหนาที่บอยๆ เพราะผูปฏิบัติตองเร่ิมศึกษางานใหมทําใหงานไมตอเนื่องและเสียเวลาใน
การศึกษางาน  
 5)  งานกิจการนักเรียน  ความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ทั้งนี้
เปนเพราะวา  โรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราเปนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซ่ึงไดรับจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางและทองถ่ินเพื่อจัดการศึกษา  ซ่ึงไดจัดใหมีระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ตลอดจนการบริการนักเรียนดานตางๆ อยางทั่วถึงและเพียงพอ  อาทิเชน 
การบริหารอาหารกลางวัน  การบริการอาหารเสริม  การบริการดานสุขภาพ  การบริการดานวัสดุ 
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อุปกรณ ฯลฯ ตลอดจนสถานศึกษามีมาตรการในการดูแล  ปองกันความปลอดภัยของนักเรียน
ขณะอยูในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมและแสดงออกตามความเหมาะสม  
ผูบริหารเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกกิจกรรมตามความถนัด  มีกิจกรรมสนับสนุนอยางหลากหลาย 
สงเสริมดานกริยามารยาท  การแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง  สงเสริมและสนับสนุนดานระเบียบวินัย 
สุขภาพ  ดนตรี  กีฬา  และโภชนาการ  ทําใหพนักงานครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของยุทธนา  ศรีพิจารณ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี  ผลการศึกษา  พบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ดานกิจการนักเรียน  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของสุเนตร  เพ็ญจันทร  (2548, บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
อัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน  อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของทองพูน นาทองบอ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของครูที่มีตอ
พฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  ผลการวิจัยพบวา  ครูมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญ 
ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน  อยูในระดับสูง  ขอสังเกตผลจากการศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาพนักงานครู 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานงานกิจการนักเรียนมาก  แตงานดานการมีสวนรวมของสหกรณนักเรียน  ดานการจัดกิจกรรม
แนะแนว  และดานการจัดแหลงใหบริการความรูและหองสมุด กลับไดรับความพึงพอใจนอยที่สุด 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาไดจัดใหมีสหกรณนักเรียน  แตยังไมเปนระบบเทาที่ควร 
ควรจัดใหมีสหกรณนักเรียนที่มีระเบียบอยางชัดเจน  สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมการดําเนินงาน 
เชน เปนเจาหนาที่ของสหกรณนักเรียน  การเปนสมาชิก  การสงเสริมใหนักเรียนนําผลผลิตหรือ
สินคามาจําหนาย  มีระบบการปนผลคืนสมาชิก  ซ่ึงการจัดอยางเปนระบบดังกลาวยังสามารถใช
เปนแหลงเรียนรูในสถานศึกษาไดอีกดวย  ผูบริหารควรจัดใหมีแผนงาน  โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานแนะแนว  มีการดําเนินอยางเปนระบบ  สม่ําเสมอ  ทั่วถึง  โดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาพปญหาของนักเรียน สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทําแหลงใหบริการความรู
และหองสมุดไวเพื่อบริการนักเรียน  ครู  และบุคคลอื่นอยางเพียงพอ  นอกจากนี้พนักงานครูยังเห็นวา
ผูบริหารควรมีแผนการดําเนินงานดานกิจการนักเรียน  มีการสรรหางบประมาณ  เพื่อมาดําเนินงาน
ใหเพียงพอและเปนระบบ  การบริหารงานกิจการนักเรียนควรเนนผลในเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ 
             6)  งานอาคารสถานที่ ความพงึพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะ
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สถานศึกษาไดรับการชวยเหลือดูแลจากหนวยงานตนสังกัด  คือเทศบาล  ทั้งในดานการวางแผน 
ดานงบประมาณ  ดานบุคลากร  ประกอบกับผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีวิสัยทัศนในการวางแผนงาน / 
โครงการดานอาคารสถานที่  ใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  และอาคาร
เรียน สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากอาคารสถานที่อยางคุมคา  มีการตรวจสอบ  แกไข  ปรับปรุง 
อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่สามารถใชการไดดีอยูเสมอ  จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล  
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนระเบียบเรียบรอย  รมรื่นสวยงาม  และสะอาด  จึงสงผลให
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราพัฒนาอยางมากในดานอาคารสถานที่  ผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริมใหพนักงานครมูีสวนรวมในการดูแลอาคารสถานที่  มีการมอบหมายชัดเจน  จัดระบบไฟฟา  
ประปา  สาธารณูปโภคตางๆ ไดมาตรฐาน  จัดสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  รมรื่น 
สะอาด นาอยู  ทําใหพนักงานครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุทธนา  ศรีพิจารณ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเซนตแอนโทนี  ผลการศึกษา  พบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจดานอาคารสถานที่  
อยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเนตร  เพ็ญจันทร  (2548, บทคัดยอ)  ไดทาํการศกึษา
ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
พบวาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัด
ชลบุรี  ดานบริหารงานอาคารสถานที่ อยูในระดับมาก  ขอสังเกตจากการศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาพนักงานครู 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในดานงานอาคารสถานที่มาก แตงานดานการจัดใหมีหองพยาบาล  เพื่อบริการนักเรียนที่เจ็บปวย
อยางเหมาะสมและเพียงพอกลับไดรับความพึงพอใจนอยที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชน  มีความพรอมตอการจัดการศึกษาทุกๆ ดานสงผลให
จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเปนประจาํทุกป  มีการขยายหองเรียน  จึงทําใหหองสําหรับจัดบริการ
ดานพยาบาลมีไมเพียงพอ  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองพิจารณาทบทวนแผนงานโครงการ  
แผนปฏิบัติการ  ดานการบริหารสุขภาพอนามัยของนักเรียน  จัดใหมีหองพยาบาลอยางเหมาะสม
และเพียงพอ  และจัดระบบการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ผูบริหารควรจัดใหมี
การบริการน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอตอจํานวนนักเรียน  สถานที่สําหรับที่ลางมือ  แปรงฟน  
จัดใหมีสวมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ  

 5.2.2  เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานและระดับชั้น
ที่ปฏิบัติการสอน  ปรากฏผล  ดังนี้ 
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            1)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  โดยรวม  พบวา  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อเปรียบเทียบแตละงานพบวาทุกงานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เชนเดียวกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกันสมมติฐานที่ตั้งไว  แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีหลักในการบริหารจัดการทั้งดาน  6  งาน  คือ 
งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  งานบุคลากร งานอาคารสถานที่  
และงานความสัมพันธกับชุมชนคลายๆ กัน ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ยึดหลักการ
กระจายอํานาจในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ  คือ  ภาคนโยบาย  เปนหนาที่หลักของสวนกลางใน
การกําหนดนโยบาย  แผนการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตร  มาตรฐานการศึกษา  การวัดประเมินคุณภาพ
การศึกษา  สวนภาคปฏิบัติ  เปนหนาที่หลักของทองถ่ิน  โดยใหทองถ่ินไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานในทองถ่ิน  โดยทองเองถิ่นมีสวนรวมรับผิดชอบดวย  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  (2547)  ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานครูที่มีประสบการณต่ํากวา  10  ป  และตั้งแต  10  ปขึ้นไป 
จะตองปฏิบัติงานภายใตงานนโยบายของผูบริหารคนเดียวกัน  นโยบายเดียวกัน  และงานของสถานศึกษา
ทั้ง  6  งานเหมือนกัน  และผูบริหารสถานศึกษาทุกคนจัดการศึกษาโดยยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎระเบียบขอบังคับตางๆ 
ในการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและความคาดหวัง
ของชุมชน  เพื่อใหงานสําเร็จตามกําหนดอยางมีคุณภาพตามเปาหมายของโรงเรียน  ผูบริหารเอง
ตองเลือกใชวิธีการบริหารใหมีความเหมาะสมปรับเปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณและสภาพแวดลอม 
รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรไดรับโอกาส  ในการรับรูขอมูล  ขาวสาร  เอกสาร  หรือการฝกอบรม 
การใหความรู  รวมทั้งการใหการนิเทศ ติดตามจากหนวยงานตนสังกัดคือเทศบาลอยางทั่วถึง  จึงสงผลให
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  สวนใหญใชหลักประชาธิปไตย  การมีสวนรวม
ในการบริหารงานและการตัดสินใจ  ซึ่งทําใหทุกคนไดรับความเสมอภาค  มีความเทาเทียมกัน
ในการปฏิบัติงาน  เปนผลทําใหพนักงานครูที่มีประสบการณตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุเนตร  เพ็ญจันทร  (2548, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  พบวา
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จําแนกตามประสบการณการทํางานไมตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอการบริการ
งานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวา  
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ความพึงพอใจระหวาง ครูที่มีประสบการณมาก  กับประสบการณนอย  มีความพึงพอใจไมแตกตางกนั 
สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล  มุลา  (2542, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจ  ในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  พบวา  ครูที่มี
ประสบการณต่ํากวา  10  ป  กับครูที่มีประสบการณมากกวา  10  ขึ้นไป  มีความพึงพอใจตอปจจัย
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และสอดคลองกันงานวิจัยของวิชิน  รัตนคุณ  (2542,  บทคัดยอ)  
ไดศึกษาและทําวิจัยเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยปรากฏวา  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู
ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดระยอง  จําแนกตาม
ประสบการณนอยและประสบการณมากมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ถึงแมวาเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครู 
ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายดาน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตินั้น 
ขอสังเกต  พนักงานครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา  10  ป  มีความพึงพอใจโดยรวม
และรายดานนอยกวาพนักงานครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต  10  ป  ขึ้นไป  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  พนักงานครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา  10  ป  นั้นสวนใหญ
มีอายุนอย  และเพิ่งจบการศึกษาใหม  จึงมีความคาดหวังกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในระดับสูง  เมื่อการบริหารงานของผูบริหารไมสอดคลองกับความคาดหวัง  จึงสงผลตอระดับของ
ความพึงพอใจ  

                  2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน โดยรวม 
พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อเปรียบเทียบแตละงานพบวาทุกงานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกัน ซ่ึงไมสอดคลองกันสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงยึดหลักการบริหารการจัดการที่เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ความเสมอภาค 
ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางคน  บูรณาการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู  ดังที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (2549, หนา 18) 
ไดระบุไววาการบริหารงานสถานศึกษา  เปนบทบาทและภารกิจที่สําคัญ  ซ่ึงการบริหารสถานศึกษา
ใหไดคุณภาพ  มีมาตรฐาน  บุคลากรในสถานศึกษา  โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู 
ความเขาใจและประสบการณการบริหารมากพอสมควร  จึงจะสามารถนําพาบุคลากรในสถานศึกษา
ใหรวมมือ รวมใจพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศน  เปาหมาย  รวมทั้งบรรลุตามเจตนารมณ
และนโยบายของหนวยงานตนสังกัดขึ้นไปไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงความรู  ความเขาใจที่จะเปนแนวทาง
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ใหผูบริหารและครูของสถานศึกษา  เพื่อใชในการบริหารสถานศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่น
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนั้น  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการหรือ
หนวยงานประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคล
ในองคการ  องคการใดก็ตามหากบุคคลในองคการไมพงึพอใจในการปฏิบัติงานก็เปนเหตุผลหนึ่งที่
ทําใหการปฏิบัติงานต่ํา  คุณภาพงานก็ลดลง  มีการขาดงาน  ลาออกจากงาน เปนตน  แตในทางตรงกันขาม
ถาบุคคลในองคการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะทําใหการปฏิบัติงานไดผลดี  มีประสิทธิภาพ
และยังเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานที่ดี  ดังนั้น  ผูบริหารจึงควรศึกษาและ
ทําความเขาใจในปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญๆ ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใชประโยชนในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหเกิดกับคนในองคการ ซ่ึง พยอม  
วงศสารศรี  (2542,  หนา 231)  ไดกลาวไววาการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการฝายบริหาร
จึงควรตองหาทางตอบสนองความพอใจของผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมที่สุด  เพื่อใหเกิดความพอใจ
และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จากการศึกษาความพึงพอใจ
ของพนักงานครู  โรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อจําแนกตามระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน 
ประกอบดวย  ปฏิบัติการสอนสายชั้นอนุบาล (อ.1-อ.3), ปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 
ปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)  และปฏิบัติการสอนชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)  มีความพึงพอใจ
ไมแตกตางกัน  ดวยการทํางานภายใตนโยบาย หลักสูตร  และจุดมุงหมายเดียวกันของผูบริการสถานศึกษา 
สงผลทําใหพนักงานครูที่ปฏิบัติการสอนระดับชั้นตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ
มอรเฟท  (Morphet, 1976, p. 67)  ไดสรุปวาหากผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถ
ในการบริหารงานโรงเรียนและมีทักษะในการเปนผูนําสูง  ประกอบกับครูมีความพึงพอใจใน
การทํางานก็จะทําใหโรงเรียนทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งในการจัด
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนจะมีลักษณะของงานที่ทําเปนสิ่งที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนมากที่สุด  และการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มีสวนที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานดวย  ซ่ึงนับวาการบรหิารงานของผูบริหาร
โรงเรียนจะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
การไดเขามามีสวนรวมออกความคิดเห็นในการบริหารงาน  การไดรับการยกยอง  การไดรับ
ความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น  
เพราะจะทําใหครูมีกําลังใจในการทํางานอยางจริงใจยิ่งขึ้น  ซ่ึงหมายความวา  งานไดบรรลุตามเปาหมาย
ที่ตองการ  โดยผูรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางานดวย  นอกจากนี้ความพึงพอใจยังมีความสัมพันธ
กับองคประกอบหลายประการ ดังที่ กิลเมอร (Gilmer, 1975, pp. 380-384) ไดสรุปองคประกอบตางๆ 
ที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางานไว  10  ประการ ไดแก  1)  ความมั่นคง  2)  โอกาส



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

 
 
 

112 

ในการกาวหนา  3)  สถานที่ทํางานและการจัดการ 4)  คาจางหรือรายได  5)  ลักษณะของงานที่ทํา  
6)  การนิเทศงาน  7)  ลักษณะทางสังคม  8)  การสื่อสาร  9)  สภาพการทํางาน  และ 10) ผลประโยชน
ตอบแทน  ซ่ึงสัมพันธกับเซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni, 1973, pp. 191-207)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  
“องคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครู  ในเขตการศึกษาของ
มอนโรเคานดี  รัฐนิวยอรค”  โดยมีจุดประสงคที่จะทราบวาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธหรือไม  ผลการวิจัย
พบวา  ปจจัยที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  คือ  องคประกอบดานลักษณะงานเปน
องคประกอบสําคัญที่สุด   

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
                    1)  งานวิชาการ   

   (1)  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทําคูมือ  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  แนวทางการดําเนินงาน
เรื่องการวัดผลและประเมินผลสําหรับใชในสถานศึกษา  โดยแจงใหคณะครู  นักเรียน  และ
ฝายที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
     (2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่ตรงตามวัตถุประสงคและเนื้อหา รวมทั้งการประเมินผลการผลิตสื่อและการใชส่ืออยางสม่ําเสมอ 
     (3)  ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหครูมีการวิเคราะหผลการประเมนิ
และนําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุงงานวิชาการอยางจริงจังและตอเนื่อง 
                    2)  งานกิจการนักเรียน 

   (1)  ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสหกรณนักเรียน  เพื่อให 
บริการสินคาและอุปกรณราคาถูกแกนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ 
รวมท้ังเปดเปนแหลงศึกษาเรียนรูของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการสหกรณ  เชน  ระบบสมาชิก 
การจําหนาย  แลกเปลี่ยน  การปนผลคืน  เปนตน 

   (2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีระบบแนะแนวอยางเหมาะสม  สม่ําเสมอทั่วถึง 
เพื่อใหบริการและดูแลนักเรียนทุกคน  โดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพปญหา
ของนักเรียนแตละคน 

   (3)  ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหจัดทําแหลงใหบริการความรูและหองสมุด
ที่ทันสมัยไวเพื่อบริการนักเรียน  ครู  และบุคคลอื่นอยางเพียงพอ 

 



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

 
 
 

113 

                     3)  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ 
   (1)  ผูบริหารสถานศึกษาควรใหผูรับผิดชอบแจงคาใชจายเงินใหบุคลากรทราบ

เมื่อส้ินสุดกิจกรรม/โครงการและเมื่อส้ินปงบประมาณ 
   (2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณอํานวยความสะดวก

ที่เอื้อตอการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางเพียงพอ 
   (3)  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทําแผนเกี่ยวกับงบประมาณ  และควบคุมใหมี

การดําเนินงานตามแผนงบประมาณ 
                   4)  งานบุคลากร 

   (1)  ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการยกยอง  ชมเชย  
ใหรางวัล  เกียรติบัตร  เพื่อใหกําลังใจพนกังานครูตามโอกาสอันควร 

   (2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสํารวจปญหาและความตองการของบุคลากร
ในโรงเรียนเพือ่นําไปวางแผนการพัฒนาตอไป 
                   5)  งานอาคารสถานที่ 

   (1)  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีหองพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะ  เพื่อบริการ
นักเรียนที่เจ็บปวยอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

   (2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหสถานที่สําหรับบริการน้ําดื่ม  ที่ลางมือ  
สวมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอแกจํานวนนักเรียน 
                     6)  งานความสัมพันธกับชุมชน 

   (1)  ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  การจัดหาแหลง
สนับสนุนทุนทรัพยและแหลงวิทยาการ จากผูปกครอง  ชุมชนและองคกรตางๆ มาเสริมการเรียนรู
แกโรงเรียนอยางเหมาะสม 

    (2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการบริการดานวิชาการ บุคลากรแกวัสดุ 
อุปกรณ  อาคารสถานที่แกชุมชนตามความตองการ  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 

    5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
       1)  ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ทีม่ีตอพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา  เพือ่นําผลการศึกษาวิจยัไปใชในการพัฒนา 
การจัดการศกึษาของสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและชุมชน 

        2)  ควรศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศกึษา
เพื่อเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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และสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยมาพิจารณา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหาร 

        3)  ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานครูเทศบาลในเชิงคุณภาพ  เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับตัวหรือพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานครูและผูบริหาร 

  


