
บทที่  5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาลักษณะภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไปและดานการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต1 จํานวน
281 คน (Simple Random Sampling) โดยสุมจากครูผูสอนในแตละอําเภอมารอยละ 30 จากการสุม
ตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนประกอบดวย 

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
ทางการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน ประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2  ลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต1 ดังนี้ 

2.1 ดานการบริหารงานบุคคล 
2.2 ดานการบริหารงานวิชาการ 
2.3 ดานการบริหารงานทั่วไป 
2.4 ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ตอนที่ 3    ความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูผูสอนเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต1 
 

สวนการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาไดเก็บรวบรวมดวยตนเอง แบบสอบถามใชทั้งสิ้น
281 ฉบับ ไดรับคืน 281 ฉบับ คิดเปนรอยละ100 ผูศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะหโดยจําแนกตาม
คุณลักษณะดานตางๆ การวิเคราะหขอมูล โดยแจงนับความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา 
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน ประสบการณในการทํางาน 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวนที่มากที่สุดอายุ ระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 25.60
รองลงมา อายุระหวาง 31-35 ป  รอยละ 17.10 และจํานวนที่นอยที่สุดอายุ 51 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 
6.00 วุฒิการศึกษาสวนใหญสําเร็จระดับปริญญาตรี รอยละ 93.23 รองลงมาสําเร็จปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 4.62 ดานการดํารงตําแหนงหนาที่ปจจุบันจํานวนที่มากที่สุด เปนครูอันดับ คศ.1 คิดเปนรอยละ 
45.92 รองลงมาคือ ครูอันดับ คศ.2 คิดเปนรอยละ 36.66 จํานวนที่นอยที่สุดครูอันดับ คศ.3  คิดเปน
รอยละ1.40 ดานประสบการณในการทํางาน จํานวนที่มากที่สุดมีประสบการณในการทํางานระหวาง  
6-10  ป คิดเปนรอยละ 32.40 รองลงมามีประสบการณในการทํางานมากกวา16 ป คิดเปนรอยละ 
27.80 จํานวนที่นอยที่สุดมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป คิดเปนรอยละ 16.00 
 
ตอนที่ 2    ลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอนเขต1 

จากผลการวิเคราะห พบวาลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต1 สรุปไวในแตละดานดังนี้ 

2.1 ดานการบริหารงานบุคคล 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต1 ดานบริหารงานบุคคล โดยสวนรวมและรายขออยูในระดับเห็น
ดวยมากเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละรายขอแลวพบวา 

ในระดับเห็นดวยมากที่สุด ไดแก การใหกําลังใจแกผูรวมงานเพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมาย ความเสียสละไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูรวมงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 

ในระดับเห็นดวยมากไดแก เชื่อถือในความสามารถของทีมงานวาจะประสบ
ผลสําเร็จ กลาเสี่ยง กลาตัดสินใจ โดยอาศัยขอมูลที่ถูกตองและมีการบริหารเวลาไดเปนอยางดี 

ในระดั บ เห็ นด ว ยปานกลา งได แ ก  มี อิ ทธิ พลในการ เ ลื่ อนตํ า แหน ง
ผูใตบังคับบัญชาและทําใหเกิดความรูสึกวาจะตองมีขอผูกมัดที่จะตองไปพบใหได 

ในระดับเห็นดวยนอย ไดแก มอบหมายงานที่ไมตรงกับความถนัด  
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2.2 ดานการบริหารงานวิชาการ 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต1 ดานการบริหารงานวิชาการโดยสวนรวมอยูในระดับเห็นดวย 
มากทุกขอเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละรายขอแลวพบวา 

ในระดับเห็นดวยมาก อันดับแรกไดแก ใฝหาความรูใหมๆมาใชในงานวิชาการ
อยางตอเนื่อง รองลงมาไดแก มีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการและใชแหลงเรียนรูทั้ง
ในและนอกสถานที่ สวนที่มีความเห็นมากในลําดับสุดทายไดแก มีการจัดทํางานวิจัยและพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ  

2.3 ดานการบริหารงานทั่วไป 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต1 ดานการบริหารงานทั่วไปโดยสวนรวมอยูในระดับเห็นดวย
มากเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละรายขอแลวพบวา 

ระดับเห็นดวยมากที่สุด ไดแก มีมนุษยสัมพันธเขากันไดกับทุกคน 
ระดับที่เห็นดวยมาก อันดับแรกไดแก มีบุคลิกภาพที่ดีเปนที่นาเชื่อถือ รองลงมา

ไดแก มีนโยบายในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนและอาคารสถานที่ ผูบริหารให
ความสําคัญกับกรรมการการศึกษาในการจัดการศึกษาและเปนที่นับถือศรัทธาของชุมชน อันดับ
สุดทายไดแก มักหลีกเลี่ยงการประเชิญหนากับการแกปญหาเรื้อรัง   

2.4 ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต1 ดานบริหารการเงินและงบประมาณ โดยสวนรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละรายขอแลวพบวา 

ระดับเห็นดวยมาก อันดับแรกไดแก รูระเบียบกฎหมายงานการเงินเปนอยางดีและมี
การบริหารงานพัสดุครุภัณฑที่เปนปจจุบัน รองลงมาไดแก บริหารงานดานการเงิน งบประมาณอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได สวนอันดับสุดทายไดแก มีความรูระเบียบดานงานพัสดุ  เปนอยางดี 
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ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูผูสอนเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต1 

มีผูแสดงความคิดเห็นไว 2 ดาน สรุปไดดังนี้ 
3.1 ดานการบริหารงานบุคคล  

3.1.1 ผูบริหารควรมีการสงเสริม สนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
วิชาการ 

3.1.2 ผูบริหารมิไดถือตัวเมื่อผูนอยจะขัดวา ผิด หรือชอบ 
3.1.3 ผูบริหารควรมีน้ําใจโอบออมอารีตอคนทั้งปวง ทําการสิ่งใด คนทั้งหลายก็

ยินดีดวย  
3.1.4 ผูบริหารควรจะวากลาวสิ่งใดก็สิทธิ์ขาด มีสงา คนทั้งปวงยําเกรง  
3.1.5 ผูบริหารควรจะทําการสิ่งใดที่เห็นเปนความชอบ ก็ตั้งใจทําไปจนสําเร็จ  
3.1.6 ผูบริหารจะรักผูใดก็รักโดยสุจริต มิไดหลอกเสแสรง 
3.1.7 ผูบริหารควรใหความยุติธรรมกับผูใตบังคับบัญชาเสมอกัน 
3.1.8 ผูบริหารควรจะทําการสิ่งใดก็ยึดตามแบบธรรมเนียมโบราณ 

3.2 ดานการบริหารงานวิชาการ          
3.2.1 ผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูผูสอนไดนําเสนอผลงานตอสาธารณชน                                   
3.2.2 ใหผูบริหารทําการนิเทศภายในสม่ําเสมอ      

 
อภิปรายผล 

ผลการการศึกษาลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอนเขต 1 ในขอบขายของลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารอยู 4 ดาน คือ บริหารงานบุคคล 
ดานงานวิชาการ ดานการเงินและงบประมาณและดานบริหารทั่วไป มีประเด็นที่นาสนใจและควร
นํามาอภิปรายผลแตละดานดังนี้ 

1. ดานการบริหารงานบุคคล 
ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต1 ดานบริหารงานบุคคล อยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด อันดับแรกไดแก ใหกําลังใจแกผูรวมงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีความเสียสละไมเห็นแกตัว  
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนเห็นวาผูบริหารเปนผูที่สงเสริมใหขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จได ผูบริหารมีความเสียสละ ไมเอาเปรียบผูรวมงาน เปนผูนําที่นา
ศรัทธาและนาเชื่อถือ สรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ เปนไปตามกฎเกณฑ
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ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
กําหนดใหผูบริหารควรเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดีโดยมีสาระสําคัญหลายประการ
คือ ผูบริหารตองอุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีความเมตตากรุณา รับผิดชอบ ยุติธรรม ซื่อสัตย เสียสละ
และสอดคลองกับ ติน ปรัญชพฤทธิ์ (อางใน stogdill , 2543:617–618) คือการกระทําหรือพฤติกรรม
ของผูนําที่ทําใหคนอื่นๆ กระทําการหรือสนองตอบตอการกระทําหรือพฤติกรรมของตนไปใน
ทิศทางที่ทุกคนเขามามีสวนรวมและเปนผูจูงใจประสานงานของการจัดระเบียบการปฏิบัติงานให 
อีกทั้งตรงกับความเห็นของรังสรรค ประเสริฐศรี (2544:11) ที่วาผูนําเปนพฤติกรรมสวนตัวของ
บุคคลหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกันและเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพล
ระหวางผูนําและผูตามซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกันโดยสามารถที่
จะสรางความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรสวนที่อยูใน
ระดับเห็นดวยนอยที่สุด ไดแก การมอบหมายงานไมตรงกับความถนัด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
ครูผูสอนเห็นวาถาผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานที่ไมตรงกับความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง จะทําใหการทํางานเปนไปอยางไมราบรื่น เกิดปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ซึ่งครูผูสอน
อาจเกิดความเครียดทอแท คับของใจ เกิดทัศนคติตอผูบริหาร ซึ่งจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดาน
อื่นๆ ตามมา เชนการจัดการเรียนการสอน เกิดความขัดแยงในโรงเรียน ซ่ึงทําใหผลการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
 

2. ดานบริหารงานวิชาการ 
ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ เมื่อพิจารณา

คาเฉลี่ยในแตละรายขอแลวพบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 ดานบริหารงานวิชาการอยูในระดับเห็นดวย
มากไดแก ใฝหาความรูใหมๆมาใชในงานวิชาการอยางตอเนื่องมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ทางดานวิชาการและใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา สวนที่เห็นดวยมาก
อันดับสุดทายไดแก มีการจัดทํางานวิจัยและพัฒนาการศึกษาทุกระดับที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ
ครูผูสอนคิดวางานวิชาการถือเปนหัวใจของงานทั้งระบบ ผูบริหารที่มีคุณลักษณะเปนผูนําทาง
วิชาการ มีวิสัยทัศนในการพัฒนางานวิชากรจะทําใหการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ผูบริหารควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและเปด
โอกาสใหครูไดแสดงผลงานทางวิชาการตอสาธารณชน เพื่อพัฒนาใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ   
เปนไปตามคํากลาวของสมหวัง พิธิยานุวัฒนและคณะ(2543:61-83) เกี่ยวกับกฎเกณฑของเกณฑ
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มาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานที่1 ซ่ึงระบุวา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาหมายถึง คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารมืออาชีพ คือ การเขา
รวมเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพฒันา
วิชาชีพไดแก การเปนผูริเร่ิม ผูรวมงาน ผูรวมจัดการหรือกิจกรรม รวมท้ังการเปนผูเสนอผลงาน 
และเผยแพรผลงานขององคกร เพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่มีตอการ
พัฒนาองคกรตลอดจนการนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวมนอกจากนี้ผูบริหาร
ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนไดใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งใชภูมิ
ปญญาในทองถ่ินเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
แบบองครวม เห็นคุณคาของภูมิปญญาในทองถ่ินของตนและรวมกันอนุรักษภูมิปญญาในทองถ่ิน
ใหคงไวสืบไป  ทั้งยังเปนการแบงเบาภาระของครูผูสอน สงเสริมใหครูผูสอนใชสื่ออยางหลากหลาย
ครูผูสอนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและนําความรูมาพัฒนางานของตนเองโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขตสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูที่
ปฏิบัติการสอนไมเพียงพอ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณและงบประมาณที่จะมาสนับสนุนทางดาน
วิชาการอยางพอเพียง การที่ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินจะเปนการ
แกปญหาในเรื่องดังกลาวไปไดในระดับหนึ่ง 
 

3. ดานบริหารงานทั่วไป 
ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุดไดแก มีมนุษยสัมพันธเขากันไดกับทุกคน มีบุคลิกภาพที่ดีเปนที่นาเช่ือถือ มีนโยบายในเรื่อง
ของการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และอาคารสถานที่ มักหลีกเลี่ยงการประเชิญหนากับการ
แกปญหาเรื้อรัง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนเห็นวาผูบริหารที่มีมนุษยสัมพันธดี คือ มีอัธยาศัยมี
น้ําใจชวยเหลือผูอื่นยอมสรางความเคารพนับถือใหครูเกิดความรักนิยมชมชอบ เกิดความเชื่อถือศรัทธา
และเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชาตลอดจนบุคคลในชุมชน เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอ
ผูรวมงาน ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยดีเกิดความไววางใจและมีความเชื่อวาผูบริหารพรอมที่จะ
ชวยแกปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนการทํางานของครูผูสอน การที่ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันยอมทําใหชุมชนเกิดการยอมรับ ศรัทธา เขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษา เชน การใชภูมิปญญาทองถ่ิน การเขารวมพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน ซ่ึงจะสงผลใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 2539 ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
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บริหารโรงเรียนโดยรวบรวมครูดีเดนสังกัดกรมสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะและภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนสวนหนึ่งคือผูบริหารเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีเยี่ยมตอผูรวมงานและทองถิ่นเปนผูสราง
สัมพันธใหความรวมมือกับกิจกรรมของชุมชนจนเปนที่ยอมรับเกิดความเชื่อถือศรัทธาและเปน
แบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชาตลอดจนเปนที่ยอมรับของชุมชน 
 

4. ดานบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ดานบริหารการเงินและงบประมาณ อยูใน
ระดับเห็นดวยมากทุกขอ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยในแตละรายขอแลวพบวาเห็นดวยมากอันดับแรก
ไดแก รูระเบียบกฎหมายงานการเงินเปนอยางดี มีการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑที่เปนปจจุบัน
บริหารงานดานการเงิน งบประมาณอยางโปรงใส ตรวจสอบได สวนอันดับสุดทาย ไดแก มีความรู
ระเบียบดานงานพัสดุเปนอยางดี ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนเห็นวา  ถาผูบริหารสถานศึกษา
บริหารจัดการงบประมาณในโรงเรียนไมเปนไปตามหลักเกณฑ จะทําใหมีผลกระทบตองานดาน
อ่ืนๆ ตามมา เชน การบริหารงานเกิดความลาชา ไมคลองตัว เกิดความเสียหายตอทางราชการเพราะ
งานการเงินและงบประมาณเปนงานสนับสนุนใหงานอีกทั้งสามดาน คืองานบริหารบุคคล งาน
บริหารวิชาการและงานบริหารท่ัวไปเปนไปอยางราบรื่นเพราะงานทุกอยางตองใชงบประมาณ
ขับเคลื่อนโดยการอาศัยคนบริหาร นอกจากนี้ ผูบริหารตองมีความสามารถในการบริหาร
งบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและจัดหาแหลงที่จะสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก  
เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระ เปนตน และผูบริหารตองมีความรูในเรื่องระเบียบ
ทางดานงานการเงินและงบประมาณเปนอยางดี สามารถใหคําแนะนําครูผูสอนที่รับผิดชอบทางดาน
การเงินและงบประมาณ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูรับผิดชอบไปอบรมแสวงหาความรู
ในเร่ืองการเงินและงบประมาณ เพื่อที่จะไดนํามาปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ถูกตอง   
สามารถตรวจสอบได หากผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานการเงินอยางไมโปรงใส จะทําใหเกิด
ความขัดแยงในโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงตรงกับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารของคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคุรุสภา มาตรฐานที่ 19 ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  
เปนแบบอยางที่ดี โดยมีสาระสําคัญในตัวบงชี้ คือ ผูบริหารตองอุทิศตนในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซ่ือสัตย อีกทั้งผูบริหาร
ตองมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับอบายมุข ซ่ึงถาขาดสิ่งเหลานี้อาจจะเปน
สาเหตุของการทุจริตในองคกรได 
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

การบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ผูบริหารควรใหกําลังใจแก
ผูรวมงาน มีความเสียสละไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูรวมงาน เชื่อถือในความสามารถของทีมงาน
วาจะประสบผลสําเร็จและกลาเสี่ยงกลาตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลที่ถูกตอง 

ดานการบริหารงานวิชาการ ครูสายผูสอนตองการให ผูบริหารเปนบุคคลที่ใฝหา
ความรูใหมๆในงานวิชาการอยางตอเนื่องเพื่อนํามาใชในองคกร มีภาวะผูนําในเชิงอุดมคติที่มี
ความสามารถใชอิทธิพลใหผูอ่ืนคลอยตามและรับรูถึงวิสัยทัศน สํานึกในการงานของตนรวมทั้งการ
สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการอยางหลากหลาย กระตุนและใหกําลังใจแกครูตลอดจนเปน
ผูแนะแนวทางหรือหาวิธีการใหมๆ ใหกับผูรวมงาน   

ดานบริหารงานทั่วไป ผูบริหารควรมีบุคลิกภาพดี นาเชื่อถือ เปนแบบอยางที่ดี 
เปนที่ยอมรับของบุคคลในองคกร มีนโยบายการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนอยางชัดเจนโดยรวมกับครู ชุมชน ผูเรียน กําหนดและปฏิบัติอยางจริงจัง 

ดานการบริหารงานการเงินและงบประมาณ ผูบริหารตองรูระเบียบกฎหมายงาน
การเงินเปนอยางดี มีการบริหารงานพัสดุและครุภัณฑเปนปจจุบัน เปนตัวอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชา 
เปนที่พึ่งไดทุกสถานการณ และบริหารงานการเงินและงบประมาณอยางโปรงใส  ตรวจสอบได เปน
คนซื่อสัตยไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับอบายมุขซึ่งอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัย     
2.1 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซ่ึงไดขอมูลจากครูผูสอนฝายเดียว หากมี

การศึกษาขอมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองดวยจะทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือย่ิงขึ้น 
2.2 ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะผูบริหารอําเภอใดอําเภอหนึ่งโดยใชวิธี

การศึกษาหา ขอมูลหลายๆรูปแบบ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การศึกษาดูงานของผูบริหาร
สถานศึกษาที่เราตองการเก็บขอมูล ซ่ึงจะไดขอมูลที่ชัดเจนและนาเชื่อถือ สามารถนําไปประยุกตใช
เปนประโยชนในองคกรได 
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