
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยเร่ิมจากการกําหนด
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และลําดับข้ันตอนการนําเสนอขอมูล ดังตอไปนี้ 
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณในการนําเสนอขอมูล ดังตอไปนี้ 
 X  แทน คะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางในแตละตัวแปร 
 t  แทน คาสถิติการแจกแจงท ี
 p แทน  คาความนาจะเปนของความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 
 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 จากการศึกษาเร่ือง สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2  ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางพรอมคําบรรยาย

ประกอบแบงออกเปน 4 ตอน  คือ  
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและรอยละ 

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา (S.D.) 

 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามตําแหนง และ
ประสบการณในการทํางานวิเคราะหโดยคา t-test 
  ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเพิม่เติม  วิเคราะหโดยการสรุป 
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 ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและรอยละ 
 
ตาราง  1 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง และประสบการณ   

ในการทํางาน 
 

 ขอมูลท่ัวไป จํานวน  รอยละ  
ตําแหนง      
 ผูบริหาร 125  28.7  
 ครู 310  71.3  
 รวม 435          100  

ประสบการณในการทํางาน     
 นอยกวา 15 ป 161  37.0  
 ตั้งแต 15 ป ข้ึนไป 274  63.0  
 รวม 435           100  

 
 จากตาราง 1  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหาร  จํานวน  125  คน  คิดเปนรอยละ 
28.7   ครู จํานวน  310  คน  คิดเปนรอยละ 71.3    
 ประสบการณในการทํางานนอยกวา 15 ป  จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 37.0   ตั้งแต 
15 ป ข้ึนไป  จํานวน  274 คน   คิดเปนรอยละ  63.0   
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 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา (S.D.) 
 
ตาราง  2 คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
โดยรวม ท้ัง 5 ดาน 

 

 n  =  435  คน ระดับความ ลําดับ 
สมรรถนะการบริหาร 

X  S.D. คิดเห็น ท่ี 
ดานทักษะ 4.30 .34 มาก 3 
ดานความรู 4.20 .35 มาก 4 
ดานอัตมโนทัศน 4.35 .64 มาก 2 
ดานลักษณะนสัิย 4.43 .69 มาก 1 
ดานแรงจูงใจ 4.20 .44 มาก 5 

เฉล่ียรวม 4.29 .36 มาก  

 
 จากตาราง 2  พบวา สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับ มาก คาเฉล่ีย 4.29 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้  ดานลักษณะนิสัย      
คาเฉล่ีย 4.43  ดานอัตมโนทัศน คาเฉล่ีย 4.35  ดานทักษะ คาเฉล่ีย 4.30  ดานความรู คาเฉล่ีย4.20 
และดานแรงจูงใจ คาเฉล่ีย 4.20  
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ตาราง  3   คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
ดานทักษะ  

 

 n  =  435  คน ระดับความ ลําดับ 
ดานทักษะ 

X  S.D. คิดเห็น ท่ี 
1. ผูบริหารมีทักษะดานความรูในโครงสราง

ของงานท่ีรับผิดชอบ 
4.61 .53 มาก 1 

2. ผูบริหารมีทักษะในการสรางความสัมพันธ

ในองคกร 
4.40 .56 มาก 2 

3. ผูบริหารใชความสัมพันธระหวางองคกร

ใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน 
4.29 .64 มาก 5 

4. ผูบริหารใชเคร่ืองมือไดถูกตองตาม

วิธีการใชงาน 
4.16 .73 มาก 9 

5. ผูบริหารรูหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 4.24 .71 มาก 8 
6. ผูบริหารรูถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ี

จะเกิดข้ึน 
4.31 .64 มาก 3 

7. ผูบริหารใชครูตามความสามารถเพ่ือให

เกิดประโยชนกับโรงเรียน 
4.26 .76 มาก 7 

8. ผูบริหารเปนนกัวางแผนท่ีด ี 4.15 .65 มาก 10 
9. ผูบริหารสามารถสงเสริมการสรางทีมงาน

ในการทํางาน 
4.26 .63 มาก 6 

10. ผูบริหารมีทักษะในการวิเคราะหปญหาใน

การบริหาร 
4.31 .66 มาก 4 

 เฉล่ียรวม 4.30 .34 มาก  
 

 จากตาราง 3  พบวา สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ดานทักษะโดยรวมพบวา อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.30 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก  
ผูบริหารมีทักษะดานความรูในโครงสรางของงานท่ีรับผิดชอบ คาเฉล่ีย 4.61 ผูบริหารมีทักษะ      
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ในการสรางความสัมพันธในองคกร คาเฉล่ีย 4.40 ผูบริหารรูถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึน คาเฉล่ีย 4.31 ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดไดแก ผูบริหารเปนนักวางแผนท่ีดี คาเฉล่ีย 4.15 
 
 

ตาราง  4   คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2  
ดานความรู 

 

 n  =  435  คน ระดับความ ลําดับ 
ดานความรู 

X  S.D. คิดเห็น ท่ี 
1. ผูบริหารมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา 4.26 .71 มาก 2 
2. ผูบริหารมีความรูในการพัฒนางานวิชาการ

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน   
4.11 .72 มาก 10 

3. ผูบริหารมีความรูในการพัฒนางานวิชาการ

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
4.24 .71 มาก 4 

4. ผูบริหารสามารถนําความรูไปใชในการ

ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

เพื่อใหความรูกับชุมชน 

4.25 .70 มาก 3 

5. ผูบริหารใชความรูในการบริหารงบประมาณ

มาใชในการบริหาร 
4.30 .64 มาก 1 

6. ผูบริหารใชความรูพัฒนาระบบเครือขาย

สารสนเทศ 
4.17 .69 มาก 6 

7. ผูบริหารใชความรูในการบริหารงานบริหาร

บุคคลไดเปนอยางดี   
4.14 .72 มาก 8 

8. ผูบริหารใชความรูในการจดัสถานท่ีใน

โรงเรียนไดอยางเหมาะสม   
4.14 .73 มาก 9 

9. ผูบริหารประชาสัมพันธโรงเรียนไดด ี 4.20 .67 มาก 5 
10. ผูบริหารจัดการงานใหบรรลุเปาหมายโดย

การใชนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม 
4.17 .75 มาก 7 

 เฉล่ียรวม 4.20 .35 มาก  
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 จากตาราง 4 พบวาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ดานความรู โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.20 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3  ลําดับแรก ไดแก  ผูบริหารใชความรู
ในการบริหารงบประมาณมาใชในการบริหาร คาเฉล่ีย 4.30 ผูบริหารมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา 
คาเฉล่ีย 4.26และผูบริหารสามารถนําความรูไปใชในการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหความรูกับชุมชน คาเฉล่ีย 4.25 ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก ผูบริหารมีความรูในการ
พัฒนางานวิชาการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน คาเฉล่ีย 4.11 
 
ตาราง  5   คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2  
ดานอัตมโนทัศน 

 

 n  =  435  คน ระดับความ ลําดับ 
ดานอัตมโนทัศน 

X  S.D. คิดเห็น ท่ี 
1. ผูบริหารตระหนักถึงคุณคาของตนเอง 4.25 .67 มาก 8 
2. ผูบริหารมีความม่ันใจในตนเอง 4.24 .71 มาก 9 
3. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 4.26 .70 มาก 7 
4. ผูบริหารมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 4.34 .63 มาก 4 
5. ผูบริหารมีการประเมินตนเอง 4.35 .73 มาก 3 
6. ผูบริหารมีคานิยมในการบริหาร 4.36 2.03 มาก 2 
7. ผูบริหารมีความเช่ือท่ีดีตอการบริหาร 4.85 4.68 มาก 1 
8. ผูบริหารสามารถปรับตัวไดเสมอ 4.23 .72 มาก 10 
9. ผูบริหารมีจรรยาบรรณของนักบริหาร 4.29 .69 มาก 5 
10 ผูบริหารมีความสามารถในการส่ือสาร 4.29 .73 มาก 6 

 เฉล่ียรวม 4.35 .64 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบวาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ดานอัตมโนทัศน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.35 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหาร
มีความเชื่อท่ีดีตอการบริหาร  คาเฉล่ีย 4.68 ผูบริหารมีคานิยมในการบริหาร คาเฉล่ีย 4.36  และ
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ผูบริหารมีการประเมินตนเอง คาเฉล่ีย 4.35 ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดไดแก ผูบริหารสามารถปรับตัวได
เสมอ คาเฉล่ีย 4.23 
 
ตาราง  6  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
ดานลักษณะนิสัย 

 

 n  =  435  คน ระดับความ ลําดับ 
ดานลักษณะนสัิย 

X  S.D. คิดเห็น ท่ี 
1. ผูบริหารมีการเอาใจใสตองานงานท่ี

รับผิดชอบ 
4.53 3.49 มาก 2 

2. ผูบริหารหวังดตีอผูรวมงาน 4.46 .66 มาก 4 
3. ผูบริหารชวยเหลือผูรวมงานตามกําลังของ

ตนเอง 
4.37 .60 มาก 7 

4. ผูบริหารแสดงความยินดีเม่ือผูรวมงาน

ประสบความสําเร็จ 
4.43 .71 มาก 5 

5. ผูบริหารมีภาวะผูนํา 4.48 .62 มาก 3 
6. ผูบริหารมีความรูทันโลกทันเหตุการณ 4.60 2.45 มาก 1 
7. ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงาน 4.36 .68 มาก 8 
8. ผูบริหารปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 4.40 .77 มาก 6 
9. ผูบริหารเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี 4.35 .62 มาก 9 
10. ผูบริหารเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.29 .74 มาก 10 

 เฉล่ียรวม 4.43 .69 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ดานลักษณะนิสัย โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.43 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหาร
มีความรูทันโลกทันเหตุการณ คาเฉล่ีย 4.60 ผูบริหารมีการเอาใจใสตองานงานท่ีรับผิดชอบคาเฉล่ีย 
4.53 และ ผูบริหารมีภาวะผูนํา คาเฉล่ีย 4.48 ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดไดแก ผูบริหารเปนผูท่ีมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค คาเฉล่ีย 4.29 
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ตาราง  7   คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
ดานแรงจูงใจ  

 

 n  =  435  คน ระดับความ ลําดับ 
ดานแรงจูงใจ 

X  S.D. คิดเห็น ท่ี 
1. ผูบริหารใหรางวัลแกผูรวมงานหลังจาก

งานประสบความสําเร็จ 
4.22 .77 มาก 8 

2. ผูบริหารลงโทษผูรวมงานเม่ือทํางานไม

ลุลวงตามเวลาจนทําใหเกดิความเสียหาย 
4.15 .76 มาก 9 

3. ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานใหพฒันา

ตนเอง 
4.23 .77 มาก 6 

4. ผูบริหารกระตุนผูรวมงานเม่ือผูรวมงาน

เกิดความทอแท 
4.29 .66 มาก 3 

5. ผูบริหารไดรับการสนองตอบจาก

ผูรวมงานอยางรวดเร็ว 
3.76 1.17 มาก 10 

6. ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนา

วิชาชีพ 
4.22 .69 มาก 7 

7. ผูบริหารใหโอกาสผูรวมงานในการ

ปฏิบัติงาน 
4.31 .66 มาก 1 

8. ผูบริหารใหการยกยองตอผูรวมงาน 4.26 .71 มาก 5 
9. ผูบริหารใหการชวยเหลือดานสวัสดิภาพ

แกเพื่อนรวมงาน 
4.30 .67 มาก 2 

10. ผูบริหารใหความเปนมิตรกับครู 4.26 .70 มาก 4 
 เฉล่ียรวม 4.20 .44 มาก  

 

 จากตาราง 7  พบวา สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ดานแรงจูงใจ โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.20          
เม่ือพิจารณาเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ไดแก ผูบริหารใหโอกาสผูรวมงานในการปฏิบัติงาน คาเฉล่ีย 4.31 ผูบริหารใหการชวยเหลือดาน
สวัสดิภาพ แกเพ่ือนรวมงาน คาเฉล่ีย 4.30  และผูบริหารกระตุนผูรวมงานเม่ือผูรวมงานเกิดความ
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ทอแทคาเฉล่ีย 4.29  ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดไดแก ผูบริหารไดรับการสนองตอบจากผูรวมงานอยาง
รวดเร็ว คาเฉล่ีย 3.76 
 

 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามตําแหนง และ
ประสบการณในการทํางานวิเคราะหโดยคา t-test 

 

ตาราง 8  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดาน 
 

ตําแหนง   
ผูบริหาร 

(n  =125 ) 
ครู 

(n   = 310) 
สมรรถนะการบริหารงาน 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. ดานทักษะ 4.39 .43 4.26 .29 3.15* .00 
2. ดานความรู 4.28 .42 4.17 .32 2.52* .01 
3 ดานอัตมโนทัศน 4.46 .59 4.30 .66 2.50* .01 
4 ดานลักษณะนสัิย 4.64 1.12 4.34 .37 2.89* .00 
5 ดานแรงจูงใจ 4.22 .50 4.19 .41 .57 .56 
 เฉล่ียรวม 4.39 .48 4.25 .28 3.15* .00 

 
* p≤  .05 

 จากตาราง 8  พบวา สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามตําแหนง โดยรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทักษะ ดานความรู ดานอัตมโนทัศน ดาน
ลักษณะนิสัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานแรงจูงใจ แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีผูบริหารมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารสูงกวาครู 
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ตาราง 9   ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามประสบการณ ในการทํางาน 
 โดยรวมและรายดาน 
 

ประสบการณในการทํางาน  
นอยกวา15 ป 

(n = 161) 
ตั้งแต 15 ป ข้ึนไป 

(n = 274) 
สมรรถนะการบริหารงาน 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. ดานทักษะ 4.24 .23 4.33 .39 -3.10* .00 
2. ดานความรู 4.13 .25 4.24 .40 -3.66* .00 
3 ดานอัตมโนทัศน 4.39 .79 4.32 .54 1.02 .30 
4 ดานลักษณะนสัิย 4.39 .33 4.45 .83 -1.08 .27 
5 ดานแรงจูงใจ 4.18 .39 4.21 .47 -.60 .54 
 เฉล่ียรวม 4.26 .26 4.31 .40 -1.38 .16 

 
* p≤  .05 
 

 จากตาราง 9  พบวา   สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวม แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอัตมโนทัศน ดานลักษณะนิสัย และ
ดานแรงจูงใจ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานทักษะ และดานความรูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอคดิเห็นเพิม่เตมิ  วิเคราะหโดยการสรุป 
 กลุมตัวอยาง รอยละ 90 ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงสามารถประมวลตามลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้ 
 1)  ดานทักษะ 

 ผูบริหารควรนํากระบวนการหลากหลายวิธีมาประยุกตใชปฏิบัติงานอยางมี 
ประสิทธิภาพ ควรใชแผนปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปฏิบัติ และควรพัฒนางานวชิาการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 2) ดานความรู 
  ผูบริหารควรสงเสริมใหครูพฒันาวิธีการสอนแบบเนนนกัเรียนเปนสําคัญ ควร
บริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ มีการสนับสนุนใหครูทําวจิัยในช้ันเรียน 
 
 3) ดานอัตมโนทัศน 
  ผูบริหารควรวิเคราะหจุดแข็งและจุดดอยของโรงเรียนเพ่ือประโยชนใน การ
บริหารงาน นํานโยบายของรัฐและแผนการศึกษามากําหนดเปนแผนงานของโรงเรียน จัดระบบ
โครงสรางการบริหารงานโดยยึดหลักความยืดหยุน 
 

 4) ดานลักษณะนสัิย 
  ผูบริหารควรดําเนินการบริหารงานในโรงเรียนโดยยึดหลักการมีสวนรวมอยาง

เปนระบบ ควรสรางวิสัยทัศนเพื่อใชในการบริหารงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ควรนํา
แนวคิดใหมๆ มาใชบริหารงานโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

  
 5) ดานแรงจูงใจ 

  ผูบริหารควรสรางขวัญกําลังใหเกิดความรวมมือแกกลุมผูรวมงาน ผูบริหารควรมี 
หลักเกณฑในการตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ผูบริหารควรสงเสริมใหเกิด
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการทํางาน 
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