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บทความการวิจัย
ความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ต่อพฤติกรรม การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
พิมทิพย์ สายแสน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรี
จั น ทร์ ป ระดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ เคราะห์ ต่อพฤติกรรมการบริห ารของผู้ บริห ารสถานศึกษา

2) เพื่ อ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต่อ
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจั ย คือ ครู โ รงเรี ย นมัธ ยมวั ดศรี จั น ทร์ ประดิ ษฐ์ ในพระบรมราชานุ เคราะห์ จานวน 44 คน โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริ หารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก ด้ านการบริหารงบประมาณอยู่
ในระดับมาก ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก และด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
สูงสุดลาดับแรกได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจาแนกตาม
ประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ า นการบริห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหาร งานของ
ผู้บริหารในสถานศึกษา
2. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา หั ว หน้ า และเจ้ าหน้ า ที่ ก ลุ่ ม งาน ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ ยวกับการบริห ารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่เกี่ยวกับการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา ปรับปรุง
ตรวจหาข้อบกพร่องตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
และโครงสร้างคาถาม โดยใช้เทคนิค IOC
5. นาแบบสอบถามที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งในเรื่องภาษา
เนื้ อหา ความถูกต้องของเนื้ อหาและโครงสร้างของคาถามและขอคาแนะนาจากอาจารย์ ที่ปรึก ษาเพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องและเหมาะสมและตรวจสอบความถูกต้อง ตามรูปแบบ (Format) ความ
ถูกต้องของภาษา (Wording) แล้วนาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งพบว่าได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try-out) จานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์
หาความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p.202-204) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9647 แล้ว
นามาวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) ใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson‘s Product Moment Correlation Coefficience) โดยเลือก
ข้อคาถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.2186 - 0.7570
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วและมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ระดับชั้นที่สอน เป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert,R.,
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1967, p.246 - 250) เพื่อวัดความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร สถานศึกษา จานวน
60 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน ๆ ละ 15 ข้อ คือ การบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ลักษณะการตอบเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรม
ราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถาน ศึกษา ปรากฏผล ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ การ
ปฏิบัติงานของครู จานวน 42 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.00 มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 55.00 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 69.00 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 47.00
2. ผลการวิเคราะห์ ร ะดับความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้ บริห าร
สถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยสู งไปต่า 3 ลาดับแรก ได้แก่ การบริหารวิช าการ รองลงมา ได้แก่ การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุ ด คือ การบริหารทั่วไป เมื่อพิจารณา
รายด้านมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การบริหารวิชาการ ระดับความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่า 3 ลาดับแรก ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
จัดการเรีย นรู้โดยเน้น ผู้เรีย นเป็น สาคัญ รองลงมาได้แก่ ประชุมครูเพื่อทาความเข้าใจหลั กสูตรและการใช้
หลักสูตรตามความจาเป็นและความเหมาะสมและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควา ม
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ กระตุ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
2.2 การบริหารงบประมาณ ระดับความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่า 3 ลาดับแรก ได้แก่ ควบคุมระบบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ควบคุมให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและจัดทารายงานการเงินและงบการเงิน ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ
กาหนดให้มีการรายงานผลการใช้เงินและผลดาเนินงานต่อ เขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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2.3 การบริหารงานบุคคล ระดับความพึงพอใจของครูต่อพฤติ กรรมการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่า 3 ลาดับแรก ได้แก่ สนับสนุนให้ครูเข้าสู่วิทย
ฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ รองลงมา ได้แก่ ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของครูและมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เห็นใจและให้กาลังใจเมื่อครูและ
บุคลากรประสบปัญหาต่าง ๆ
2.4 การบริหารทั่วไป ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อพฤติ
กรรมการบริ ห ารของผู้ บ ริ หารสถานศึกษา ด้านการบริห ารทั่ว ไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูง ไปต่า 3 ลาดับแรก
ได้แก่ สนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน รองลงมา ได้แก่ วางแผน การรับนักเรียนและจัด
ระบบงานธุรการลดขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
อย่างเหมาะสมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถใช้ในการบริหารจัดการได้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คื อ จัดระบบบริหารจัดการตาม
ขอบข่ายและภารกิจ การบริหารและจัดการสถานศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ในพระบรมราชานุ เ คราะห์ ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา ในแต่ ล ะด้ า นจาแนกตาม
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลวิจัย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยได้นาประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีประเด็น การ
อภิปรายผล ดังนี้
1.ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อพฤติกรรม การ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ส่วนการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
มีระดั บความพึงพอใจทั้ งโดยรวมและรายด้ าน อยู่ ในระดั บมากสอดคล้ องกั บ คมกริ ช อั นทรง (2546) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี โดยรวม
พบว่าอยู่ในระดับมากมีเพียงการบริหารทั่วไปเท่านั้นที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและ
รายด้านซึ่งอาจเป็นเพราะการบริหารทั่วไป มีขอบข่ายภารกิจงานที่กว้าง โดยส่วนมากจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริการ ได้แก่ งานอาคารสถานที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาดังนั้นการบริหารจัดการที่
จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อทุกกลุ่มงานนั้นอาจเป็นไปได้ยากกว่าการบริหารงานด้านอื่น ๆ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านมีประเด็นที่ค้นพบ ดังนี้ การบริหารวิชาการมีระดับความ พึ งพอใจสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
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สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้น
ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดประชุมครูเพื่อทาความเข้าใจหลักสูตรและ
การใช้หลักสูตรตามความจาเป็นและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, น.21) กล่าวไว้ว่า
การบริหารงานวิชาการควรยึดหลั กแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผู้ บริ หารจะให้ ความส าคัญในการบริหารงบประมาณเป็นอย่างมากเพื่อความถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ความสาคัญกับการ
จัดส่งครูเข้ารับการศึกษา อบรม การกากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สาหรับใช้ดาเนินการ
รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานงบประมาณของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.39) กล่าวไว้ว่าการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด
หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสั มฤทธิ์และบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน สาหรับการบริหารงานบุคคล ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเน้น
การสนั บสนุ นให้ครู เข้าสู่วิทยฐานะและขอเลื่อนวิ ทยฐานะมีการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร สอดคล้องกับ ศิริพงษ์ พุ่มภักดี (2546, น.48) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว” พบว่าด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมสัมมนาให้การสนับสนุนครูมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของบุคลากร สอดคล้องกับ กิติมา
ปรีดีดิลก (2532, น.82) กล่าวถึงการบริหารบุคลากรว่าเป็นการจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบาย
เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ ตั้งแต่การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่มีจานวนเพียงพอเข้า
มาดาเนินงานให้เกิดประโยชน์ เต็มที่ตลอดทั้งการบารุงรักษาส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงานให้
สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมายดังนั้นการบริหารบุคลากรของผู้บริหาร
ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องมาจากได้ดาเนินการให้ครูได้รับการพัฒนามีความก้าวหน้าสมหวังใน
การปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานของครูจึงมีประสิทธิภาพ ทาให้นักเรียนมีคุณภาพนั่นเอง
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรา
ชานุ เคราะห์ สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 6 ต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้ บริ หาร
สถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปรากฏผลดังนี้
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ ต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ากว่า 10
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ปี และประสบการณ์ในปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (2546, น.
29) หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก ด้วยเหตุนี้เองทาให้สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
ตั้งแต่มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ในส่วนของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาครูโดยการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดู
งาน วิจัยชั้นเรียนสถานศึกษาให้โอกาสครูในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การส่งเสริมให้
ครูมีโอกาสไปศึกษาดูงานจึงทาให้ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิน รัตนคุณ (2542, น.50 - 56) ได้ศึกษา และ
ทาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดระยอง” เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ์มากกับครูที่มี
ประสบการณ์ น้ อยต่ อการบริ หารของผู้ บริ หารโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดกรมสามั ญศึ กษา จั งหวั ดระยอง
ผลการวิจั ยปรากฏว่า มีความพึงพอใจ ต่อการบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติ
1.ประเด็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้
มากขึ้น คือ การบริหารทั่วไป ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่ามีระดับความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้น เพื่อให้ครูเกิดความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในการบริหาร ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มากขึ้น คือ
การมอบหมายให้คณะครูทุกท่านนามาตรการป้องกันความเสี่ยงมาใช้ในการควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจ
การดาเนินการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการแก่ครู
เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่ครูรับผิดชอบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงานและให้ความรู้สึกมั่นใจ มั่นคงในการปฏิบัติงาน
2.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อพฤติกรรม การบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาจาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมพัฒนาครูทุกระดับอย่างทั่วถึงโดยการศึกษาดูงานในสถานศึกษาอื่นเพื่อนามา
ปรังปรุง พัฒนาในสถานศึกษาของตน การศึกษาอบรมตามความสมัครใจความสนใจ หรือตามงานที่รับผิดชอบ
การประชุมสัมมนากับเพื่อนครูเพื่อหาโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมเป็น
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สมาชิกชมรมทางวิชาการ เพื่อนาความรู้ความคิดเห็น ความคิด แนวการบริหารจัดการที่ประสบความสาเร็จไป
ประยุกต์ใช้
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษามีมากการวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจจึงควรได้ศึกษาวิจัยกับบุคคลอื่น ๆ ด้วย ดังนี้
1.ศึก ษาความพึง พอใจของนัก เรีย น ผู้ ป กครอง ที่มี ต่ อพฤติก รรมการบริห ารของผู้ บ ริห าร
สถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่อ น าผลการศึ กษาวิ จัย ไปใช้ใ นการพัฒ นาการจั ดการศึก ษาของสถานศึ กษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน
2.ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนาผลการศึกษาวิจัย ไปใช้ให้เกิดผล
ในการประสานงานความร่วมมือ การจัดการศึกษาให้ตอบสนองตามความต้องการของทุกฝ่าย

