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สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท�างานของครู
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

School Administrator’s Competency Affecting Job Satisfaction Of Teachers Under 
The Office Of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1
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Abstract

 The study of school administrator’s competency affecting job satisfaction of teachers under the office of 

Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. The samples were 308 school administrators and teachers under 

the office Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. The data collection consisted of 5 rating scales  

questionnaire and statistical analysis were included mean, standard deviation and stepwise multiple regression. 

     1. School administrator’s competency under the office of Chachoengsao Primary Educational Service  

Area 1 was at the high level. At considering separately each items as follows: service personal mastery  

communication and motivation, vision, critical thinking, efficiency.

      2. The Job satisfaction of teachers under the office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1  

was at the high level. At considering separately, recognition, achievement, company policy and administration,  

advancement, interpersonal relation superior, subordinate, peers, the work itself, working conditions, salary, respon-

sibility, supervision.

     3. The relationship between school administrator’s competency and job satisfaction of teachers under  

the office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 was positive shown at the .05 level.

     4. School administrator’s competency efficiency to the job satisfaction of teachers under the office of  

Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. At considering separately, service, efficiency, vision, personal 

mastery, team work, advancement, communication and motivation was positively at the .05 level. Predictive equa-

tion in regression form as follows :
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาสมรรถนะของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท�างานของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ�านวน 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ (Stepwise 

Coefficient Multiple Regression)

     ผลการวิจัยพบว่า

     1. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท�างานเป็นทีม การสื่อสารและการจูงใจ การมีวิสัยทัศน์  

การคิดวิเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามล�าดับ 

     2. ความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือ ความส�าเร็จในการท�างาน นโยบายการบริหาร ความก้าวหน้า 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพการท�างาน เงินเดือน ความรับผิดชอบ  

การนิเทศ ตามล�าดับ 

     3. ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท�างานของคร ูสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     4.  สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ได้แก่ การบรกิารทีด่ ีการมุง่หวงัผลสัมฤทธิ ์การมวีสัิยทศัน์ การพฒันาตนเอง การท�างานเป็นทมี การพฒันา

ศักยภาพบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 สมการพยากรณ์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ 

ความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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ค�าส�าคัญ : สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน, ความพึงพอใจในการท�างานของครู

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การจดัการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ ต้องอาศยัองค์ประกอบ

หลายประการ องค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญมากประการหนึ่งคือ  

ครู และองค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ 

ผู้บริหารโรงเรียน เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นหัวหน้า เป็นผู้น�า 

เป็นผู้ก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึมบีทบาทส�าคญั

อย่างยิ่งในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนที่มีผู้บริหารที่มีความรู้ 

ความสามารถ หรือมีสมรรถนะ (competency) สูง ย ่อม 

พัฒนาโรงเรียนไปสู่ความส�าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�างานที่เพ่ิม 

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเฉพาะการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เทื้อน ทองแก้ว, 

2545, หน้า 35-43) เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ

 โรงเรียนต่างๆ จึงพยายามน�าเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัย

ในการบรหิารโรงเรยีนในด้านต่างๆ เช่น การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริหารและที่ส�าคัญ คือ  

การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

 สมรรถนะเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองให้

เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารและพัฒนาองค์การเพราะผู้บริหาร

เป็นกลไกส�าคญัในองค์การเป็นผูก้�าหนด วิสัยทศัน์ (vision) พนัธกิจ 

(mission) เป็นผู้ก�าหนดแผน (plan) ตลอดจนโครงการ (project) 

ต่างๆ การเป็นผู้น�าที่มีสมรรถนะสูง ย่อมมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

สามารถก�าหนดนโยบายเชิงรุก ท�าให้การก�าหนดแผนงานมี

ประสิทธภิาพ บรหิารโครงการประสบผลส�าเรจ็ ส่งผลท�าให้องค์การ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สามารถพัฒนา 

ให้เกิดมีขึ้นได้ในตัวบุคคล ท�าให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติงานได้ 

ผลงานทีโ่ดดเด่นกว่าคนอืน่ๆ โดยบคุลากรเหล่านีแ้สดงคณุลกัษณะ

เชิงพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในสถานการณ์ที่

หลากหลายกว่า และได้ผลดีกว่าผู้อื่น (ส�านักงานวิจัยพัฒนาระบบ
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งานบุคคล, ส�านักงาน ก.พ., 2547, หน้า 18)

 ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาสมรรถนะ 

ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ทุกสถานการณ์ 

สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีข้อมูลเพียงพอและ 

ทันสมัย เพื่อใช้ในการตัดสินใจ (decision making) สามารถพัฒนา

โรงเรียนไปสู่มาตรฐานการศึกษา ตามเกณฑ์ของส�านักงานประเมิน

และรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานสากล

 นอกจากผู้บริหารจะต้องมีสมรรถนะในการบริหารงานแล้ว 

การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานก็มีความ

ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะว่าความพึงพอใจในการท�างาน

เกิดขึ้นในที่ใด ที่นั้นย่อมเต็มไปด้วยความตั้งใจท�างาน การให้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน บรรยากาศท่ีดีในองค์การ การสร้างแรงจูงใจ

ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้บริหารต้อง

ท�างานให้ส�าเรจ็โดยใช้บคุคลอืน่ การบริหารงานในสถานศกึษา แม้ว่า

ผูบ้รหิารจะมสีมรรถนะทีเ่หมาะสมเพยีงใด ไม่ว่าจะพร้อมด้วยคณุวฒุิ 

วยัวฒุ ิและประสบการณ์ทีม่ากมายกต็าม แต่ผูบ้รหิารเพยีงคนเดยีว

ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้ส�าเร็จด้วยดีได้ จ�าเป็นต้องอาศัยผู้ร่วม

งานเป็นก�าลงัคอยช่วยเหลอื ผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอื 

ร่วมแรง ร่วมใจของผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพราะฉะนัน้ผู้บรหิารต้องสร้าง

ความพึงพอใจในการท�างานของบุคลากรในหน่วยงานของตน จะ

เป็นการแสดงให้เหน็ถงึประสทิธภิาพในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร 

เป็นหน้าที่ที่ผู ้บริหารจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ท�างาน เพ่ือให้ทกุคนมคีวามพงึพอใจทีจ่ะช่วยให้เกดิผลดีต่อองค์การ

ดังที่ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2527, หน้า 85; อ้างถึงใน ธนบูลย์ 

อ�านวยวิทยากุล, 2548, หน้า 2) กล่าวว่า การใช้คนให้ท�างานให้ได้

ผลดทีีส่ดุ ใช้เวลาน้อยทีส่ดุ สิน้เปลอืงเงินและวสัดใุนการท�างานนัน้ๆ 

น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันคนที่เราใช้นั้นมีความสุข มีความพึงพอใจ

ให้ผู้บริหารใช้ พอใจที่จะท�างานตามที่ผู้บริหารต้องการ ความพึง

พอใจในการปฏบิติังานมคีวามสมัพนัธ์กบัการท�างานทีด่ขีึน้ กล่าวคือ 

การปฏิบัติงานท่ีดีจะน�ามาซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง  

และเมื่อมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงก็จะมีผลที่ดีต่อการ

ปฏิบัติงานที่ดีในอนาคต      

 สุนันทา เลาหนันท์ (2540, หน้า 24; อ้างถึงใน ธนบูลย์ 

อ�านวยวิทยากุล, 2548, หน้า 3) ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุปได้ว่า  

 1. การท�างานท่ีบรรลุความส�าเร็จน�ามาซึ่ งรางวัลที่  

เหมาะสมและเป็นธรรม จะน�าไปสู่ความพึงพอใจ

 2. ความพึงพอใจเมื่อเสริมด้วยความมีค่าและโอกาสที่จะ 

ได้รับรางวัล จะน�าไปสู่ความพยายามในการท�างาน

 3. ความพยายามในการท�างาน จะน�าไปสู่การปฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลส�าเร็จ

 นอกจากนี้แล้วการท�าให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบตังิาน ยงัช่วยให้ผู้บรหิารลดโอกาสการเป็นปฏปัิกษ์

ต่องาน ซ่ึงเป็นผลเสียต่องานและองค์การ การสร้างความพึงพอใจ

ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารต้องกระท�าด้วย

ความตั้งใจ

 ในประเด็นการบริหารงานบุคคล และเรื่องความพึงพอใจ 

ในการปฏบิตังิาน ดังทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นนัน้ การบรหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ที่มีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบอยู่ มีสถานศึกษาในสังกัดมากมาย 

จัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่

เป็นพื้นฐานส�าคัญของการศึกษาให้แก่เยาวชนของประเทศ ก็ถือว่า

การพัฒนาบุคคลเป็นหัวใจของการบริหาร เนื่องจากว่างานจะเป็น

ไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคคล 

และความร่วมมือของบุคลากรเป็นส�าคัญ และถือว่าความพึงพอใจ

และขวญัก�าลงัใจของบคุลากร จะส่งผลต่อคณุภาพการจัดการศกึษา 

ซึง่บุคลากรส�าคญัของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื คร ูซ่ึงเป็นทรพัยากร

ทีส่�าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษา อาจจะกล่าวได้ว่า

เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะครูเป็นผู้มีหน้าที่จัดการเรียน

การสอนให้แก่ผู้เรียนโดยตรง เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีจะศึกษา 

ในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่ิงที่อยู่รอบตัวเรา มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา และความ

ต้องการของสงัคม ครจูงึเป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างงานทีม่คีณุภาพ 

และเป็นผูท้ีต้่องปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสร้างสรรค์ทีส่�าคัญยิง่ของสงัคม 

เพราะถ้าการจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพ สมาชิกของสังคมก็จะขาด

คุณภาพไปด้วย ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่ส�าคัญยิ่ง ท่ีจะท�าให้การ

ด�าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการ

ศึกษา และผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง แต่สิ่งที่

กล่าวมาจะเกดิข้ึนได้นัน้ก็ย่อมขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการปฏบิตัิ

งานของครู เพราะเมื่อครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเขา 

จะปฏิบัติหน้าที่อย ่างเต็มที่  ปฏิบัติด ้วยความตั้งใจ มีความ

กระตือรือร้น อุตสาหะ พยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของครู ซึ่งผู้บริหารจะต้องสร้างให้

ครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพราะเมื่อครูมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้ว ย่อมท�าให้การปฏิบัติงาน

ประสพความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความ

ประสงค์ที่จะศึกษาถึงสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึง
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พอใจในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาพฒันา ปรบัปรงุ

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามความ 

คิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 3. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

สมมติฐานการวิจัย 
 สมรรถนะของผู ้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในระดับสูง

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิารและข้าราชการครรูะดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้แก่ อ�าเภอเมือง อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว อ�าเภอ

บ้านโพธิ์ อ�าเภอบางปะกง มีสถานศึกษาจ�านวน 149 แห่ง จ�านวน 

1,600 คน จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้

 1. สถานศึกษาขนาดเล็กนักเรียน 1-120 คน จ�านวน  

62 แห่ง ครู 318 คน  

 2. สถานศึกษาขนาดกลางนักเรียน 121-300 คน จ�านวน 

54 แห่ง ครู 527 คน

 3. สถานศึกษาขนาดใหญ่ นักเรียน 301 คนขึ้นไป จ�านวน 

33 แห่ง ครู 769 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู 

จ�านวน 308 คน

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหารและครู 

ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ และเป็นแบบสอบถาม

ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในตอนที่ 2 วิเคราะห์เป็น 

2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน 

มี 8 ด้าน ดังนี้ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนา

ตนเอง 4) การท�างานเป็นทมี 5) การคดิวเิคราะห์ 6) การส่ือสารและ

การจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 8) การมีวิสัยทัศน์ ส่วนที่ 

2 เป็นการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการท�างานของคร ู10 ด้าน ดงัน้ี 

1) ความส�าเร็จในการท�างาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ  

3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า  

6) เงินเดือน 7) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน 8) นโยบายและการบริหาร 9) สภาพการท�างาน  

10) การนิเทศงาน การน�าความรู้ไปใช้เครื่องมือนี้ผู้วิจัยได้น�าไป

หาความเที่ยงตรง โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน พิจารณา

เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข ปรบัปรงุ แล้วน�าไปทดลองใช้กบัผูบ้รหิาร

และครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อม่ัน 

ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ได ้ค ่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม .96 หลังจากนั้นน�าแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อน�าผลไปท�าการวิเคราะห์ต่อไป ปรากฏว่าแบบสอบถาม 

ที่ส่งไปจ�านวน 308 ฉบับนั้น ได้รับคือมา จ�านวน 308 ฉบับ คิดเป็น

ร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และค่าวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

สรุปและอภิปรายผล
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ ธดิาพร พานชิพนัธ์ (2551, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเกีย่ว

กับความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ต่อความ

พึงพอใจในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชัยนาท เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า 1) ความสามารถในการบริหารงาน

ของผู้บริหารโรงเรียน ต่อความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชัยนาท เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารเป็นต�าแหน่งที่ต้องเป็น 

ผู้ช่วยเหลือ และให้การบริการแก่ผู้มารับบริการผู้บริหารต้องรักษา

ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ให้บริการต่อบุคลากร ชุมชน และผู้มาใช้

บริการ ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู ้มารับบริการ ให้บริการแก่ผู ้มา 

ใช้บริการอย่างรวดเร็วและเต็มใจให้บริการด้วยความเป็นมิตรกับ 

ทุกคน 

  1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารใช้ผลการประเมิน 

มาเป็นแนวทางในการพัฒนา รองลงมา คือ ผู้บริหารบริหารงาน

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีการประเมิน

ความคุ้มค่าในการท�างานทุกโครงการสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นฤป สืบวงษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร
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สถานศึกษาที่ส ่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า สมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้ดังนี้ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการจูงใจ 

การมีวิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ ตามล�าดับ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะในการท�างานผู้บริหารควรมีการก�าหนดแผนการ

ปฏิบัติงาน แนวทาง การท�างานเพื่อให้บุคลากรเข้าใจในแผนการ

ปฏบิตังิานร่วมกนั เป็นการใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

และบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) การบริการท่ีดี โดยภาพรวมและรายข้ออยู ่ใน 

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารเป็นคนอารมณ์ดี  

ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารรักษาภาพลักษณ์ของ 

ผู้ให้บริการเป็นอย่างดี และผู้บริหารไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้มารับ

บรกิาร สอดคล้องกบังานวจิยัของ นฤป สบืวงษา (2552, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความพอใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อดุรธาน ีผลการวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีโดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การบริการที่ดี การ

พัฒนาตนเอง การสื่อสารและการจูงใจ การมีวิสัยทัศน์ การท�างาน

เป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การคิด

วเิคราะห์คดิสงัเคราะห์ ตามล�าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รหิารต้อง

เป็นผูท้ีพ่บปะกับผูม้ารบับรกิารเป็นจ�านวนมาก จงึต้องมคีวามอดทน 

อดกลั้น มีมารยาทอ่อนน้อม รักษาภาพลักษณ์ของตนเอง ต่อผู้ใช้

บริการและเข้าใจในความต้องการของผู้มาใช้บริการ อ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มารับบริการ

  3)  การพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี 

สมรรถภาพจติด ีรองลงมา คอื ผูบ้รหิารพยายามพฒันาความรู้ และ

สติปัญญาของตนเองเสมอ และผู้บริหารไม่ติดอบายมุข สอดคล้อง

กับ นฤป สืบวงษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติหน้าที ่

ของครู สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีผลการวเิคราะห์ 

พบว่า สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาอดุรธาน ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย ได้ดงัน้ี การบรกิารทีด่ ีการพฒันาตนเอง การสือ่สาร

และการจูงใจ การมีวสิยัทัศน์ การท�างานเป็นทมี การพฒันาศกัยภาพ

บคุลากร การมุง่ผลสมัฤทธิ ์การคดิวเิคราะห์คดิสงัเคราะห์ ตามล�าดบั 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู ้บริหารต้องพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพ  

ปรับตัวให้เข้าสังคมรอบๆ ตัว

 4) การท�างานเป็นทีม โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรทุกคนรับรู้การอยู่ร่วมกัน

และมีปฏสัิมพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั รองลงมา คอื สมาชกิทกุคนสามารถสร้าง

มาตรฐานในการท�างาน และสมาชิกทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซ่ึงกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ 

(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท�างานของข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู  

เขต 1 และเขต 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท�างานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  

ได้ดงันี ้การมุง่ผลสมัฤทธิ ์การมวีสิยัทศัน์ การบรกิารท่ีดี การท�างาน

เป็นทีม การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสื่อสาร

และการจูงใจ การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ ตามล�าดับ ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท�าให้ผู้ร่วมงานเกิด

ความศรทัธาในตวัผู้บรหิาร ท�าให้สามารถชกัจงูใจให้ครแูละบคุลากร

ในโรงเรียนคล้อยตามเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการท�างาน

  5)  การคิดวิเคราะห์ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน 

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารใช้เหตุผลในการคิด

พิจารณา รองลงมา คือ ผู้บริหารใช้หลักการสังเกตพิจารณาใน 

การคิด และผู้บริหารมีความสามารถในการคิดหาสาเหตุของปัญหา 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร พูนพิพัฒน์ (2550, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาวจิยัเกีย่วกบัการศึกษาสมรรถนะหลักทีจ่�าเป็นของผูบ้ริหาร

ตามความต้องการของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) การศึกษาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็น

ของผู้บรหิารตามความต้องการของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามสถานภาพในการด�ารงต�าแหน่ง  

และประสบการณ์ในการท�างาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารได้พบเห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้ประสบ

หรือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการสังเกต พิจารณาหลายแง่หลาย 

มุมมอง ในการคิดวิเคราะห์ จึงต้องอาศัยข้อมูลหรือมูลเหตุ ต้นเหต ุ

และผลลัพธ์ รวมทั้งผู้บริหารยังต้องเป็นผู้คิดอย่างมีกระบวนการ  

คิดตีความ ดังนั้นการคิดวิเคราะห์ เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่ช่วยในการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้บริหาร 
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  6) การสือ่สารและการจงูใจ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่

ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารใช้การส่ือสาร 

ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์การ รองลงมาคือผู้บริหาร 

ส่งผ่านข้อมูลถึงผู้ร่วมงานโดยตรง และผู้บริหารใช้การส่ือสารทั้ง 

รปูแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

สมคดิ กลบัด ี(2548, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจการปฏบิตัิ

งานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ผลการวเิคราะห์พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิติังานของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ปัจจัยจูงใจ

และปัจจัยค�้าจุน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านใน  

2 ปัจจยั พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมาก

ไปหาน้อยในปัจจยัจงูใจ ได้แก่ ความส�าเรจ็ในการท�างาน ด้านความ

รับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้านลักษณะของงาน 

ที่ปฏิบัติ และด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การงาน และ 

เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยในปัจจัยค�้าจุน ได้แก่ ความม่ันคงใน 

การท�างาน ด ้านความสัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลในหน่วยงาน  

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้านนโยบายและการบริหารและ

ด้านรายได้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ส่ังการหรือ 

เป็นผู้บังคับบัญชา โดยการสื่อสารไปยังผู ้รับสาร การส่ือความ  

การท�าความเข้าใจ ให้เกดิกระบวนการท�างานร่วมกนั โดยได้รบัความ

ร่วมมือในการท�างานอย่างเป็นกระบวนการ ในบางครั้งจึงต้องม ี

การเสริมแรงใจในการท�างานเพื่อการท�างานมีประสิทธิภาพ 7) การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารตระหนักว่าการพัฒนาบุคลากร

มีความส�าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารจัดให้บุคลากรได้รับ

การพฒันาศกัยภาพโดยเท่าเทยีมกนัและผูบ้ริหารใช้การฝึกอบรมใน 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สมคิด กลับดี (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจการ 

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านใน 2 ปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยในปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความส�าเร็จในการท�างาน  

ด้านความรบัผิดชอบ ด้านการไดร้ับการยอมรบันบัถอื ด้านลกัษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ และด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การงาน 

และเรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยในปัจจัยค�้าจุน ได้ความมั่นคงใน 

การท�างาน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในหน่วยงาน ด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ด้านนโยบายและการบรหิารและด้านรายได้ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในองค์การการปฏิบัติงานของบุคลากรและ 

การพัฒนาบุคลากรจะต้องดูความต้องการและสถานการณ์ใน 

การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสัมพันธ์กันในหน่วยงาน การพัฒนา

บุคลากรนั้นจะต้องเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มทักษะ

ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต้องเป็นการด�าเนินการท่ีต่อเน่ือง 

กับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การด้วย 

   8) การมีวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมและรายข้ออยู ่ใน 

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารเผยแพร่วิสัยทัศน์  

ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน รองลงมาคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้

บุคลากรร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ และผู้บริหารตระหนักถึงการสร้าง 

วสัิยทศัน์ สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมคิด กลับด ี(2548, บทคดัย่อ) 

ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านใน 2 ปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยในปัจจัยจูงใจ 

ได้แก่ ความส�าเร็จในการท�างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้

รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การงาน และเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อยในปัจจัยค�้าจุน ได้แก่ ความม่ันคงในการท�างานด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน ด้านนโยบายและการบรหิารและด้านรายได้ และสอดคล้อง

กบั ธรีภทัร แสนอามาตย์ (2552, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท�างานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า สมรรถนะ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ

ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้ดงันี ้การมุง่ผลสมัฤทธิ ์การมวีสิยัทศัน์ 

การบริการที่ดี การท�างานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ การคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ ตามล�าดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารต้องเป็น 

ผู้มีความคิดการมองที่กว้าง และสมบูรณ์ของระบบการท�างาน 

ในองค์การ การมองในภาพรวมขององค์การ รวมทั้งการมองไป 

ยังส่ิงที่อยู ่ทั้งภายนอก และภายในองค์การ เพื่อเป็นจุดในการ 

ขบัเคล่ือน และท�างานให้ประสานกนัเพือ่ให้องค์การบรรลเุป้าหมาย

ในอนาคต 

 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมากและรายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน สอดคล้อง
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กบังานวจิยัของ มณฑาทพิย์ ฤทธมิงคล (2553, บทคดัย่อ) ได้ท�าการ

ศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน

ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการเลื่อนต�าแหน่ง ด้านผู้ร่วมงาน  

ด้านการนิเทศ และด้านค่าจ้าง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นที่จะน�ามาอภิปราย 

ดังนี้

 1) ความส�าเร็จในการท�างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถใน 

การปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ครูพอใจกับการปฏิบัติงานที่ได้รับ 

มอบหมาย และครูสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จทันเวลา 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ มณฑาทพิย์ ฤทธมิงคล (2553, บทคดัย่อ) 

ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุร ีพบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

ได้ดังนี้ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านการเลื่อนต�าแหน่ง ด้าน 

ผู ้ร่วมงาน ด้านการนิเทศ และด้านค่าจ้าง และสอดคล้องกับ  

นฤป สืบวงษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ความพอใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

ได้ดังนี้ เงินเดือน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า ความส�าเร็จ

ในการท�างาน สภาพการท�างาน นโยบายการบริหาร ความรับ 

ผดิชอบ การได้รบัการยอมรบันบัถอื ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคับบญัชา

และเพื่อนร่วมงาน การนิเทศงานทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติ

งานร่วมกันของบคุลากร ท�าให้เกดิความกระตอืรอืร้น มคีวามมุง่มัน่

ในการท�างาน มขีวญัและก�าลงัใจในการท�างานร่วมกนั ครคูวรได้รบั

อิสระในความคิดและหาวิธีการในการท�างานให้แล้วเสร็จ ครูควร 

ได้รับอิสระที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการท�างาน 

ร่วมกัน 

 2) การได้รบัการยอมรบันบัถอื ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 

ให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน รองลงมา คือ ผู้บริหาร 

และเพ่ือนร่วมงานให้การยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของท่าน และเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอกโรงเรียนชื่นชมผล

การปฏิบัติงานของท่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤป สืบวงษา 

(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

ส่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่

ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี โดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ เงินเดือน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า ความส�าเร็จในการท�างาน  

สภาพการท�างาน นโยบายการบริหาร ความรับผิดชอบ การได้รับ

การยอมรบันบัถอื ความสมัพนัธ์กบัผู้บังคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน 

การนิเทศงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ 

(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท�างานของข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู  

เขต 1 และเขต 2 พบว่า ความพึงพอใจในการท�างานของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

หนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี ้เงนิเดอืน ความก้าวหน้า ลกัษณะ

งานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงาน นโยบายการ

บริหาร การได้รับการยอมรับนับถือ ความส�าเร็จในการท�างาน  

สภาพการท�างาน การนิเทศงาน ความรับผิดชอบ ตามล�าดับ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะการได้รบัการยอมรบันบัถอืจากผูร่้วมงานหรอืผูบ้งัคับ

บญัชาเป็นเสมอืนแรงจงูใจ เป็นความรูสึ้กต่อตนเองว่าตนเองมคุีณค่า

ในการท�างาน หรอืได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงาน รวมถงึการได้รบั

ความไว้วางใจจากผู้บริหารในการมอบหมายให้ท�างานอื่นที่นอก

เหนือจากงานประจ�าด้วย

 3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่

มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ครไูด้รบัมอบหมายงานทีน่่าสนใจ และท้าทาย

ความสามารถรองลงมา คือ ครูใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่และครไูด้รบัมอบหมายงานทีก่่อให้เกดิความ

ศรัทธาในอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล 

(2553, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ความพงึพอใจ ในการปฏบิตังิานของคร ูกับประสิทธผิลของโรงเรยีน 

สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบรุ ีพบว่า ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของครกูบัประสิทธผิลของโรงเรยีน สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ได้ดังนี้ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการเลื่อนต�าแหน่ง 

ด้านผูร่้วมงาน ด้านการนเิทศ และด้านค่าจ้าง และสอดคล้องกบังาน

วจิยัของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาสมรรถนะ

ของผู้บรหิารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท�างานของ
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า ความพึงพอใจ 

ในการท�างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

เงินเดือน ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับ

บุคลากรในหน่วยงาน นโยบายการบริหาร การได้รับการยอมรับ

นับถือ ความส�าเร็จในการท�างาน สภาพการท�างาน การนิเทศงาน 

ความรับผิดชอบ ตามล�าดับท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูได้มีอิสระในการ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้เต็มท่ี การจัดสภาพแวดล้อมในเอื้อต่อการ

ท�างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม

ในการวางแผน การท�างาน ท�าให้ครูใช้ความรู้ ความสามารถท�างาน

อย่างเต็มที่

 4) ความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง รองลงมา

คอื เมือ่ผูบ้ริหารมอบอ�านาจแล้วมกีารควบคมุบงัคบับญัชาน้อยท่ีสดุ 

และท่านได้รบัมอบหมายงานตามความเหมาะสม สอดคล้องกบังาน

วจิยัของ ธีรภทัร แสนอามาตย์ (2552, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท�างาน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษาหนองบวัล�าภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า ความพึงพอใจ

ในการท�างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

เงินเดือน ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับ

บุคลากรในหน่วยงาน นโยบายการบริหาร การได้รับการยอมรับ

นับถือ ความส�าเร็จในการท�างาน สภาพการท�างาน การนิเทศงาน 

ความรับผิดชอบ ตามล�าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นฤป สืบวงษา (2552,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ความพอใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

ได้ดังนี้ เงินเดือน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า ความส�าเร็จ

ในการท�างาน สภาพการท�างาน นโยบายการบรหิาร ความรบัผดิชอบ 

การได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน การนิเทศงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารเมื่อมอบ

หมายงานแล้วให้โอกาสแก่ผูป้ฏิบัติงานตดัสนิใจด้วยตวัเอง โดยมีการ

ตรวจสอบการด�าเนินงานน้อยท่ีสุด จึงท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระใน

การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ท�าให้ครูมีก�าลังใจในการท�างาน

  5)  ความก้าวหน้า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุด ได้แก่ ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาส

ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รองลงมาคือ ครูมีโอกาสได้ส่งผลงาน

เข้าประกวดในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืระดับประเทศ และการ

ได้เลื่อนต�าแหน่งตามความรู้ความสามารถจากผลงานท่ีปรากฏ 

สอดคล้องกับงานวจัิยของนฤป สบืวงษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพอใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  

พบว่า ความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาอดุรธาน ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย ได้ดงันี ้เงนิเดอืน ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิความก้าวหน้า 

ความส�าเร็จในการท�างาน สภาพการท�างาน นโยบายการบริหาร 

ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับ 

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การนิเทศงาน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ท�างานของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า ความพึง

พอใจในการท�างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และ เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  

ได้ดงันี ้เงนิเดอืน ความก้าวหน้า ลกัษณะงานทีป่ฏิบัต ิความสมัพนัธ์

กบับคุลากรในหน่วยงาน นโยบายการบรหิาร การได้รบัการยอมรบั

นับถือ ความส�าเร็จในการท�างาน สภาพการท�างาน การนิเทศงาน 

ความรับผิดชอบ ตามล�าดับทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคคลมีโอกาสได้

เลื่อนขั้นต�าแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูน 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะในการปฏิบตังิานทีสู่งขึน้ ดงัน้ันผูบ้รหิาร

ควรจะมีการสนับสนุนทุกคนได้เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ  

ทักษะในการท�างาน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในความก้าวหน้าในองค์การ

  6) เงินเดือน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารและครูพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ รองลงมา 

คือ ผู้บริหารและครูได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับภาระงาน และครู 

ได้รบัผลประโยชน์อืน่ อย่างเหมาะสมกบังานทีป่ฏบิตั ิสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล (2553, บทคัดย่อ) ได้ท�าการ

ศกึษาเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน

ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
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ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการเลื่อนต�าแหน่ง ด้านผู้ร่วมงาน  

ด้านการนิเทศ และด้านค่าจ้าง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท�างานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า ความพึงพอใจ 

ในการท�างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

เงินเดือน ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับ

บุคลากรในหน่วยงาน นโยบายการบริหาร การได้รับการยอมรับ

นับถือ ความส�าเร็จในการท�างาน สภาพการท�างาน การนิเทศงาน 

ความรับผิดชอบ ตามล�าดับท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ เงินเดือนและ 

การเลื่อนขั้นในองค์การเป็นสิ่งท่ีทุกคนในองค์การพึงพอใจ หากได้

รับค่าตอบแทนท่ีหรือสวัสดิการต่างๆ พอเหมาะกับการครองชีพ 

สามารถปรับปรุงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงในการ

ท�างานผู้ปฏิบัติงานก็ท�างานได้ดีและมีความสุขกับการท�างาน 

 7) ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต ้บังคับบัญชา  

เพ่ือนร่วมงาน ในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 

ได้แก่ ผู ้บริหารเต็มใจให้ค�าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ครูและ

บุคลากรทุกคน รองลงมา คือ ผู้บริหารวางตัวเป็นที่น่าเลื่อมใส 

ของคร ูและผูบ้รหิารและครทู�างานร่วมกนัได้เป็นอย่างด ีสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน 

การท�างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า 

ความพึงพอใจในการท�างานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 

และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ได้ดังนี้ เงินเดือน ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงาน นโยบายการบริหาร การได้

รับการยอมรับนับถือ ความส�าเร็จในการท�างาน สภาพการท�างาน 

การนเิทศงาน ความรบัผดิชอบ ตามล�าดับและสอดคล้องกับงานวจิยั

ของ นฤป สืบวงษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ความพอใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้ เงินเดือน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า ความส�าเร็จใน

การท�างาน สภาพการท�างาน นโยบายการบริหาร ความรับผิดชอบ 

การได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน การนิเทศงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารวางตัวให้

เป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธา ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชาเข้าถึง เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอแนะหรือชี้แจง

ปรึกษาหารือ และพร้อมให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความ

ช่วยเหลือ แนะน�า แก้ปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ก็จะ

เป็นการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่องค์การ

 8) นโยบายการบริหาร ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ครมูส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายอย่าง

เคร่งครัด รองลงมา คือ ครูมีโอกาสแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ 

วจิารณ์เกีย่วกบัการก�าหนดนโยบาย และนโยบายทีก่�าหนดสามารถ

น�าไปสู ่การปฏิบัติได ้เป ็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นฤป สืบวงษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ความพอใจใน

การปฏิบัติหน้าที่ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้ เงินเดือน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า ความส�าเร็จใน

การท�างาน สภาพการท�างาน นโยบายการบริหาร ความรับผิดชอบ 

การได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ

เพือ่นร่วมงาน การนเิทศงาน และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนบลูย์ 

อ�านวยวิทยากุล (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครู

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวม 4 ด้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน

ระดบัปานกลาง เรยีงล�าดบัดงันี ้ด้านวชิาการ ด้านบรหิารทัว่ไป ด้าน

งบประมาณ และด้านบุคลากร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการจัดการ

บริหารในองค์การ การติดต่อส่ือสาร ผู้บริหารต้องมีความรู้ความ

สามารถ มปีระสบการณ์ มทีกัษะเฉพาะในการบรหิาร มกีารบรหิาร 

ทีต้่องใช้เทคนคิเพือ่ให้งานส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ผูบ้รหิารควร

เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และ

ก�าหนดแนวทางในการท�างาน เปิดโอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์  

เกี่ยวกับนโยบาย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท�างาน หากทุกคนเข้าใจ

ในเป้าหมายในการท�างานก็จะท�าให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและ

ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

 9) สภาพการท�างาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก 

ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุด ได้แก่โรงเรยีนสะอาด ร่มรืน่ เหมาะสมทีจ่ะเป็น

ที่ท�างาน รองลงมา คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความน่าไว้วางใจที่จะ

ท�างานร่วมกันได้ และผู้บริหารมีความเที่ยงธรรมในการบริหาร 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมคิด กลับดี (2548, บทคดัย่อ) ได้ศึกษา
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เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ีเขต 2 ผลการวจิยัพบว่า แรงจงูใจ

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การ

ศึกษาชลบุรี เขต 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน อยู่ในระดับมาก  

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านใน 2 ปัจจยั พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 

เรียงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยในปัจจยัจงูใจ ได้แก่ ด้านความ

ส�าเร็จในการท�างาน ด้านความรบัผดิชอบ ด้านการได้รบัการยอมรบั

นับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านความก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งหน้าที่การงาน และเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ในปัจจัยค�้าจุน ได้แก่ ด้านความมั่นคงในการท�างาน ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อม ในการ

ท�างาน ด้านนโยบายและการบรหิาร และด้านรายได้ และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ท�างานของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า ความพึง

พอใจในการท�างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้ เงินเดือน ความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์

กบับคุลากรในหน่วยงาน นโยบายการบรหิาร การได้รบัการยอมรบั

นับถือ ความส�าเร็จในการท�างาน สภาพการท�างาน การนิเทศงาน 

ความรับผิดชอบ ตามล�าดับทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในโรงเรียนควรจัด

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท�างาน เครื่องอ�านวยความ

สะดวก มีความปลอดภัยในการท�างาน การป้องกันอันตรายอันจะ

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งองค์ประกอบด้านกายภาพ จิตใจ 

หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 10) การนเิทศงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ีย

สูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้

ปัญหา รองลงมา คอื ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาเกีย่ว

กับการสอนของครู และผู้บริหารเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของครู

อย่างสม�่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล 

(2553, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของคร ูกับประสทิธผิลของโรงเรียน 

สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบรุ ีพบว่า ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของครกูบัประสิทธผิลของโรงเรยีน สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ได้ดังนี้ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการเลื่อนต�าแหน่ง 

ด้านผูร่้วมงาน ด้านการนเิทศ และด้านค่าจ้าง และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ นฤป สืบวงษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า  

ความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก 

มากไปหาน้อย ได้ดงันี ้เงนิเดอืน ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิความก้าวหน้า 

ความส�าเร็จในการท�างาน สภาพการท�างาน นโยบายการบริหาร 

ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับ 

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การนิเทศงานทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บังคับบัญชาต้องมีความศรัทธาในความดีของมนุษย์เข้าใจใน

บุคลิกภาพของผู้ร่วมงาน จะต้องหาจุดแข็งและจุดด้อยของแต่ละ

บุคคล ใช้ประโยชน์ในความสามารถของเขา การนิเทศเป็นไปใน 

รูปแบบการบริหาร ใช้เทคนิคในการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์และ

ทักษะการบริหารการจัดการด้านการมีอิทธิพล การเอาใจใส่ การใช้

อ�านาจ และการก�ากับติดตามบนพื้นฐานของความยุติธรรม  

เปิดโอกาสให้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็นตดัสนิใจแก้ปัญหา

ร่วมกัน

 3.  สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ

ในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ผลการวจัิยพบว่าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์

ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ธิดาพร พานิชพันธ์ (ออนไลน์, 

2551) ทีศึ่กษาความสามารถในการบรหิารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ต่อความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานพื้นท่ีการ

ศึกษาชัยนาท เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูกับผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ พิมพ์พิชชา ทรัพย์เจริญ (2551,  

หน้า 30-35) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

ต่อความพึงพอใจในการท�างานของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. สมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ

ในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนท่ี 

ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท�างานของครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ี 

ถูกเลือก คือ สมรรถนะด้านการบริหารงานที่ดี สมรรถนะด้านการ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะด้านการมีวิสัยทัศน์ สมรรถนะด้านการ

พัฒนาตนเอง สมรรถนะด้านการท�างานเป็นทีม สมรรถนะด้านการ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ 

ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธีรภัทร แสนอามาตย์ (2552, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ

ทางของผู้บรหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท�างาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 และเขต 2 พบว่า สมรรถนะ

ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การท�างานของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผล 

ต่อความพงึพอใจในการท�างานของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควรศึกษาสมรรถนะในการ

บริหารโรงเรียนแบบต่างๆ เพ่ือท่ีจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียนของ 

ผู้บริหาร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ ผู ้บริหารต้องให้ความส�าคัญกับ 

พันธกิจของการท�างาน จัดท�าแผนปฏิบัติการ วางแผน การบริหาร

ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัด มีความคุ้มค่า บริหารทรัพยากรอย่าง 

มีประสิทธิภาพได้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพสูงที่สุด

 2. การบริการท่ีดี ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์กับ 

ทุกคนรวมท้ังผู้เข้ามารับบริการ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การให้

บริการที่รวดเร็ว มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้มารับบริการ ความเต็มใจ 

มคีวามกระตอืรอืร้นในการให้บรกิาร มคีวามเสมอภาค ตรงต่อเวลา

ไม่ละเลยต่อหน้าที่การให้บริการ

 3.  การพัฒนาตนเอง ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาตนเองให้ 

เข้ากับทุกสังคม เน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวัตถุ พยายาม

ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงตนเองให้ดดูเีหมาะสมกับต�าแหน่ง เสรมิสร้าง

ศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 

 4. การท�างานเป็นทีม ผู้บริหารควรมีการจัดการแบ่งภาระ

งานและแบ่งหน้าท่ีการท�างานท่ีชัดเจน โดยการมีปฏิสัมพันธ์อันดี

ระหว่างคนทีป่ฏบิตังิานในหน้าทีท่ีต่่างกนั แต่มวีตัถปุระสงค์ร่วมกนั

ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร

ต้องเป็นผู้น�าท่ีมีความเป็นยุติธรรม เป็นผู้ช่วยในการแก้ปัญหาใน

องค์การ 

 5. การคดิวเิคราะห์ ผู้บรหิารควรมกีารคดิวเิคราะห์ วจิารณ์

จะช่วยพัฒนาคนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ 

เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาให้เหมาะสม โดยต้องค�านึงถึงความ

แตกต่างของบุคคล สภาพสังคม วุฒิภาวะ และการใช้การคิด

วิเคราะห์วิจารณ์ไปใช้สอนเพื่อการแก้ปัญหา  

 6. การส่ือสารและการจูงใจ ผู้บริหารควรมีวิธีการชักจูงใจ

ในการท�างานร่วมกันการเข้าใจกัน ความร่วมมือ ความเห็นพ้องต้อง

กัน การผสมผสานประนีประนอมการสร้างขวัญและก�าลังใจใน 

การท�างาน มีความสามัคคี มุ่งมั่น ตั้งใจท�างานให้ส�าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารต้องตระหนักถึง

ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ 

ส่งเสริมในการศึกษาต่อ การจัดฝึกการอบรมให้บุคลากรมีความ

ช�านาญในการท�างาน มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีทักษะใน 

การปฏิบัติงานมีการพัฒนาในทุกด้าน 

 8.  การมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารควรจะมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ 

หรือองค์การในอนาคต การมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ของ

บุคลากรในองค์การ โดยเป็นการก�าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ 

การสร้างความตระหนกัให้ทกุคนเข้าใจถงึแนวทางทีว่างร่วมกนัและ

มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้รูปแบบการบริหาร

โรงเรียน ผู้วิจัยขอน�าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้อง

กับสภาพปัจจุบัน ดังนี้

   1) รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล (world 

class standard school)

   2) รปูแบบการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (school 

based management) 

  3) รูปแบบการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณภาพท้ังองค์การ 

(total quality management, QTM)

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรศึกษารูปแบบการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 

ที่ส่งผลต่อการบริหารงานภายในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 2.  ควรศึกษาทักษะการบริหารที่ส่งผลต่องานบริหารของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 3.  ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

บุคคล ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1
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