
ความพงึพอใจของครูทีม่ต่ีอการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
อ าเภอกระทุ่มแบน  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

                                                                                                      กนกพร  สุทธิประภา 
                                                                                                      สาขา  การบริหารการศึกษา 
 

บทคทัย่อ  
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ  โดยมีวถัตุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครูมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  จ  าแนกตามเพศ และประสบการณ์
การปฏิบติังาน  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคือ ครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มออ้มนอ้ยสามคัคี    
จ  านวน 3 โรงเรียน  อ  าเภอกระทุ่มแบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา 2557   โดยการใชต้ารางของ Krejcie  and  Morgan  
ได ้ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 108 คน (อา้งถึงในการศึกษาอิสระ  คณาจารยภ์าควชิาบริหาร
การศึกษาและอุดมศึกษา, 2556 ,หนา้ 132)  ค่าความคลาดเคล่ือนจะนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้5% 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่  ดว้ยการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficeint)  ไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั  0.924  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
จ  าแนกตามเพศ วเิคราะห์โดยใชค่้า t-test แบบ Independent  ส าหรับประสบการณ์การ
ปฏิบติังาน  วเิคราะห์โดยค่า One Way  Analysis  of  Variance (ANOVA)  เม่ือพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ 
(Scheff 'e (Scheff 's Post  hoc  Comparison)   

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ครูท่ีมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่ม

แบน   
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นการบริหารงบประมาณ   ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  ดา้น
วชิาการและดา้นบริหารงานบุคคล  ทุกดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

2. ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
อ าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมและ
รายดา้น  มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  เม่ือพิจารณารายดา้น  
พบความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   

3. ครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  โดยภาพรวม  มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 ดงัน้ี 

3.1  การบริหารวชิาการ  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฎิบติังาน 
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัระบบการบริหารวชิาการของสถานศึกษา อ าเภอกระทุ่ม
แบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  แตกต่างกนั 

3.2  ดา้นการบริหารงบประมาณ  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฎิบติังาน 
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัระบบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา อ าเภอ
กระทุ่มแบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  แตกต่างกนั 

3.3  ดา้นบริหารงานทัว่ไป พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฎิบติังาน 
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัระบบการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา อ าเภอกระทุ่ม
แบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั 
 ความพึงพอใจของครู   การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กลุ่มออ้มนอ้ย
สามคัคี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
 
ค าน า 

โรงเรียนเป็นองคก์ารท่ีท าหนา้ท่ีจดัการศึกษาอยา่งมีระบบใหแ้ก่ปวงชนไดเ้รียนรู้
ตลอดชีวติ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  
โรงเรียนจะจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวมากนอ้ยเพียงใด
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ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งท่ีมาสนบัสนุน  แต่ส่ิงท่ีเป็นพลงัอยา่งแทจ้ริงคือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  การบริหารท่ีประสบความส าเร็จนั้น  เน่ืองมาจากความสามารถของผูบ้ริหารใน
การน าเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใชบ้ริหารงาน  กระบวนการบริหารท่ีมีความส าคญั
ต่อการบริหารงานทุกระดบั ทุกประเภทของหน่วยงานหรือองคก์ร  ไดแ้ก่ การวางแผนซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัยิง่ในการบริหารและพฒันาการศึกษา  การวางแผนสามารถบอกใหท้ราบถึง
ระดบัของปัญหาและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนสามารถช้ีเฉพาะใหเ้ห็นทิศทางค่านิยมและ
วตัถุประสงคใ์นอนาคตขององคก์ร  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
และการบริหารทุกประเภทมีความจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากร  ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ใน
การบริหารงาน อนัไดแ้ก่  คน  เงิน  วสัดุ  และการจดัการ  และอ่ืนๆ 

ดงันั้นการศึกษาเร่ืองการบริหารจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ มนุษยมี์การสร้าง
กฎเกณฑ ์ ระเบียบต่างๆ ข้ึน  โดยมุ่งหวงัเพื่อความสงบสุขในสังคมนั้น  การบริหารจึง
ไดเ้ติบโตควบคู่กบัการด ารงชีพของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงท่ีช่วยใหม้นุษยด์ ารงชีพอยูร่่วมกนัได้
อยา่งผาสุก (กมล  ภู่ประเสริฐ,2545:14) ซ่ึงการบริหารตอ้งมีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปได้
ร่วมมือกนักระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง   เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั (อุทยั  บุญประเสริฐ,2545:87)  การบริหารคือการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มบุคคล  มีผูบ้ริหารเป็นผูป้ระสานความร่วมมือ  เพื่อใหด้ าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
เป็นไปตามกระบวนการบริหารใหบ้รรลุวตัถุประสงคสู่์เป้าหมายขององคก์ร ด าเนินไปสู่
เป้าหมายและผลส าร็จสูงสุดโดยใชท้ฤษฎีการบริหารมาประยกุตใ์ช ้  ซ่ึงกระบวนการบริหาร
ท่ีดีตอ้งอาศยัทกัษะและกระบวนการบริหารเป็นหลกั  ตลอดจนการพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการงานในดา้นต่างๆใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ  และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อการศึกษา   ซ่ึง
ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  โดยผูบ้ริหารจะตอ้ง
บริหารจดัการงานใหผ้ลงานท่ีไดอ้อกมาเป็นไปอยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

องคก์รจะบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความ
ร่วมมือร่วมใจของผูป้ฏิบติังาน  ผูบ้ริหารท่ีดีจะมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลใหค้รู
ร่วมมือกนัปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถ  ผูบ้ริหารตอ้งมีทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความศรัทธาและความพึงพอใจในการท างาน
เกิดความรักในสถานศึกษา  เกิดความรู้สึกเสียสละเพื่องานและหาทางปรับปรุงใหง้านนั้น
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เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน  ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพ และทางเทคนิคในการปฏิบติังาน  จึงจะ
บรรลุผลส าเร็จ  เช่น  การมอบหมายงาน  การจดัการดา้นศีลธรรม  และความมีระเบียบวนิยั  
ไม่สามารถปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบการปฏิบติัเหล่าน้ีซ่ึงกเ็ป็นการยากท่ีจะด าเนินการ
บริหารงานใหไ้ดผ้ลดีตามความมุ่งหมายท่ีก าหนดได ้  (พีรณนัต ์  สุขสมบูรณ์:2553) ความพึง
พอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารเป็นผลสืบเน่ืองจากปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ต่างๆในการบริหารงาน   เช่น  ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  ผลประโยชนต์อบแทน  เพื่อน
ร่วมงาน  ถา้องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม  กจ็ะ
มีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัอนัมีผลต่อความรู้สึกทาง
จิตใจ  ไดแ้ก่  แรงจูงใจ  ความสนใจ  สภาพของแต่ละบุคคล  เช่น  อาย ุ  ประสบการณ์  
ผูบ้ริหาร  เพื่อนร่วมงาน  ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาทั้งนั้น 

ในยคุของการปฏิรูปการศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนทุกระดบัมีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อให้
เกิดการพฒันาตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  การท่ีจะเกิดการพฒันาได้
ดงักล่าว  บุคคลในองคก์รตอ้งมีความรัก  ความสามคัคี  นอกจากน้ีทุกคนตอ้งมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานดว้ย  ความพึงพอใจในงานเป็นเร่ืองของบุคคลเป็นความรู้สึกของแต่ละ
บุคคลในการท างาน  ต่อหน่วยงาน  ต่อเพื่อนร่วมงาน  และความคาดหวงัทางจิตวิทยาใน
สภาพการท างาน  คนจะรู้สึกพอใจและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร  เม่ืองานนั้นไดผ้ลตอบแทนทั้งทางวตัถุและทางใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลนั้น  ถา้คนจะเกิดความพึงพอใจในการท างาน  ซ่ึงทั้งน้ี
เป็นเพราะลกัษณะงานท่ีดีจะก่อใหเ้กิดสถานภาพทางสังคมดี   และท าใหบุ้คคลสามารถ
ปรับตวัเขา้หากบัสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์รได ้  ปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไดแ้ก่  ความมัน่คงในอาชีพ  เงินเดือนหรือค่าจา้ง  ค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม  มี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน  มีสวสัดิการและผลประโยชนเ์ก้ือกลูสภาพการท างานดี  
มีความกา้วหนา้  มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง  เล่ือนขั้น  ข้ึนค่าจา้งเงินเดือน  และเพิ่มพนูคุณวฒิุ  
งานท่ีท าเป็นงานท่ีมีเกียรติในสังคม 

ดงันั้นบุคคลซ่ึงสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมทั้งภานในและภายนอกองคก์รไดย้อ่มมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดบัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ด าเนินการเพื่อใหเ้กิดการพฒันาตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงจากการท่ี
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ผูบ้ริหารตอ้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆร่วมกบัคณะครู  บุคลากรและนกัเรียน  รวมถึงชุมชน
แลว้ผูบ้ริหารตอ้งใชบ้ทบาทในการบริหารงานสถานศึกษาเพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายและแผนการปฏิบติังานท่ีวางไวเ้พื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ร  ซ่ึงการบริหารงานสถานศึกษานั้นตอ้งอาศยัการบริหารงานพร้อม
กนัทั้ง  4  ดา้น  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  มาตรา 39) คือ การบริหารวชิาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารงานทัง่ไป  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการบริหารและสร้างความพึง
พอใจใหก้นัผูร่้วมงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถานศึกษา  จากปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมา  ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  เพื่อใหก้าร
บริหารโรงเรียนในกลุ่มออ้มนอ้ยสามคัคี  ของผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและส่งเสริม
ใหค้รูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์การท าวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
           2.     เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
จ  าแนกตามเพศ   และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
ขอบเขตการวจิัย 
 ประชากรในการวจิยั 

ประชากร เป็น ครูผูส้อนใน โรงเรียนกลุ่มออ้มนอ้ยสามคัคี  จ  านวน 3 โรงเรียน   
อ  าเภอกระทุ่มแบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาสมุทรสาคร   ภาคเรียนท่ี  2    
ปีการศึกษา 2557    จ  านวนทั้งหมด 155  คน   กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มออ้มนอ้ยสามคัคี    จ  านวน 3 โรงเรียน  อ  าเภอกระทุ่ม
แบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา 
2557   โดยการใชต้ารางของ Krejcie  and  Morgan  ได ้ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 108 คน 

ตวัแปรศึกษาในการวจิยั       
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 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  เพศและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  
 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
จ  านวน 4 ดา้น คือ    1. ดา้นบริหารวชิาการ    2. ดา้นบริหารงบประมาณ    3. ดา้นบริหารงาน
บุคคล       และ 4. ดา้นบริหารงานทัว่ไป 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย    
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั  เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอนหาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Congruence: IOC)  ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหใ้ความสมบูรณ์ชดัเจนยิง่ข้ึน  โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67 – 
1.00  และหาค่าความเช่ือมัน่  โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient)  ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.924  โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  คือ   1.ขอ้มุลส่วนตวั    2.เน้ือหาท่ีท าวจิยั    3.ขอ้เสนอแนะ
เป็นค าถามปลายเปิด  
ผลการวจิัย 
 ผลการวเิคราห์ขอ้มูลสาสมารถสรุปเป็นขอ้ๆ  ไดด้งัน้ี 

1. สภาพของผูต้อบแลลสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 108 คน พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์การท างานช่วงมากกวา่  10 –20  ปีมากท่ีสุด  
รองลงมาไดแ้ก่ 1- 10  ปี และ มากกวา่  20  ปีข้ึนไป  ตามล าดบั 

2. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอ 
กระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ครูมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ 
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดา้น  มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติระดบั 0.05   

4.   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต่างกนั  
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาสมุทรสาคร   โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  
และ เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  รายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 
0.05    ดงัน้ี 

4.1  ดา้นบริหารวชิาการ  พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  แตกต่างกนั 

4.2   ดา้นบริหารงบประมาณ  พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  แตกต่างกนั 

4.3   ดา้นบริหารงานทัว่ไป  พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  แตกต่างกนั 
อภิปรายผล 

1. การแสดงความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมและ
รายดา้น ทุกดา้นพบวา่ครูมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก   โดยมีความพึงพอใจในดา้นการ
บริหารงบประมาณมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงาน และรองลงมาคือดา้นวชิาการ  
ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้น  ไดด้งัน้ี 
  ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารวิชาการ  โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ประชุมครูเพื่อท าความเขา้ใจหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม  ทั้งน้ี  ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนครูในการพฒันาหลกัสูตร  มีการ
อบรมเชิงปฏิบติัการการใชอุ้ปกรณ์การสอนอยา่งมีคุณภาพ  มีการอบรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พีรณนัต ์ สุขสมบูรณ์ (2553.,บทคดัยอ่) ไดท้ าการวจิยัเร่ือง  ความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  พบวา่   ผูบ้ริหารโรงเรียนไดป้ฏิบติังานวชิาการโดย
สนบัสนุนใหค้รูมีการอบรมพฒันาส่ือนวตกรรมเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนประกอบ
หลกัสูตร  และมีการประเมินผลงานทุกปี อยูใ่นระดบัมาก   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
เทอดชยั  ไสยลกัษณ์(2555.,บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ความพึงพอใจของครูต่อการ
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บริหารงานวชิาการในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  
เขต 2  ท่ีมีเพศและประสบการณ์ต่างกนั  มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานวชิาการไม่
แตกต่างกนั 

ดา้นท่ี 2  ดา้นการบริหารงบประมาณ  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  โดยภาพพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ การจดัท าระบบ
ฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษาอยา่งละเอียด    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  พีรกิตต์ิ  
ศิริวฒันกุล  (2548.,บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา่ ความพึงพอใจ
ของต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน  ดา้นการบริหารงานงบประมาณอยูใ่นระดบั
มาก   
 ดา้นท่ี 3 ดา้นการบริหารงานบุคคล  โดยภาพรวมและรายขอ้  อยูใ่นระดบัมาก  โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ การวางแผนการจดัอตัราก าลงัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกบั
ความยติุธรรมใหค้รูทุกคนอยา่งเสมอภาค  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  มาโนช  บุตรเช้ือ
ไทย (2549.,บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสหวทิยาเขตไผอิ่รุณพฒันา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1    
พบวา่  เร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถามศึกษาสหวทิยาเขต
ไผอิ่รุณพฒันา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 ในภาพ รวม 4 ดา้นและราย
ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก   

ดา้นท่ี 4  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  โดยภาพรวมและรายขอ้  อยูใ่นระดบัมาก  โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ไดแ้ก่  การสนบัสนุนใหค้รูมีส่วนร่วมกิจกรรม ประเพณีต่างๆ ใน
ชุมชน  ถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมสถานศึกษาสามารถปฏิบติังานสนองต่อชุมชน  และ
โรงเรียนร่วมกบัชุมชน  เพื่อใหน้กัเรียนน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  มนตรี  ดวงสิน (2553.,บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่อการบริการงานของโรงเรียนเทศาล 1ตลาดเก่า  สังกดัเทศบาลมืองกระบ่ี  พบวา่  
ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริการงานของโรงเรียนเทศาล 1ตลาดเก่า  สังกดั
เทศบาลมืองกระบ่ี  ตามขอบข่ายการบริหารงาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ 
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บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั  มีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร   โดยภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคลอ้งกบั อนุภาพ  วาทีทอง (2551.,บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตคนันายาว
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนัจ าแนกตามสถานภาพ มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ในแต่ละ
ดา้นไม่แตกต่างกนั  

3.   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา   อ  าเภอกระทุ่มแบน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
จ  าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน  ปรากฏผลดงัน้ี  ครูท่ีมีประสบการณ์ 1-10 ปี กบัครู
ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 20  ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ  าเภอกระทุ่มแบน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  ดา้นการบริหารงบประมาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  
ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10-20 ปี  กบัประสบการณ์มากกวา่ 20  ปี ข้ึนไป พบวา่ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  อาจเป็นเพราะการมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต่างกนัมากเพียงใดกต็ามมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่ต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  พนมไพร  ค  าขจร (2551.,บทคดัยอ่)  
ไดศึ้กษาเร่ือง  ความพึงพอใจของพนกังานครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฉะเชิงเทรา  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั  มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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