
 

ความคดิเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
ในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  

กนกพร  บุรีรัตน์* 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey  Research)  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต  2  กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  103  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  แบบสอบถาม  5  ระดบั  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  ค่าแจกแจงความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  ค่า  t – test  และทดสอบการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน  One Way Analysis of 
Variance  ผลการวจิยัพบว่า  1)  ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต  2  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  2)  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2  โดยรวมและรายดา้น  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  และ  3)  ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั  .05  และครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05             
 
 
 

ค าส าคญั  :  1)  ความคิดเห็น   2)  การบริหารสถานศึกษา 
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บทน า 
 สภาพสังคมทุกวนัน้ีมีความเช่ือมโยง ซบัซอ้น เกิดความเปล่ียนแปรงอยา่งรวดเร็ว 
เป็นสาเหตุใหม้นุษยไ์ม่สามารถเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วไดจึ้งท าให ้ 
เกิดวกิฤติทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก  เช่น  ท าใหไ้ม่สามารถแกปั้ญหากบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริงของการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีอาจก่อให ้
เกิดปัญหาความเครียดทางกาย  เกิดปัญหาทางอารมณ์  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และปัญหาท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิด ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้
มนุษยไ์ม่สามารถเลือกแนวทางในการแกปั้ญหาใหก้บัชีวติของตนเองได ้ (ประเวศ  วะสี, 
2554, หนา้ 23) 
 ในขณะท่ีการจดัการศึกษาของประเทศไทย  ยา่งเขา้สู่ศตวรรษท่ี  21  ซ่ึงเป็นช่วง
แห่งการเปล่ียนแปลงและมีการปรับเปล่ียนค่านิยมทางวฒันธรรม  พร้องทั้งตั้งความคาดหวงั
และตอ้งการใหป้ระชาชนของตนสามารถเผชิญกบัภาวะของการเปล่ียนแปลงในส่ิงเหล่าน้ี
ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลและมีความต่อเน่ืองตลอดชีวติต่อไปนั้น ไม่วา่จะตอ้งเผชิญปัญหา
เป็นรายบุคคลหรือตอ้งเผชิญกบัปัญหาโดยรวมทั้งประเทศ  ซ่ึงสถาบนัการศึกษาทุกระดบั
มีภารกิจส าคญัท่ีมุ่งพฒันาการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  และสอดคลอ้ง
กบัสังคมโลกยคุใหม่ เพื่อส่งผลต่อการพฒันาคนใหเ้ผชิญกบัปัญหานานปัการท่ีจะเกิดข้ึนได ้  
แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัการศึกษามิไดส้อนใหม้นุษยส์ามารถจดัการกบัการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมได ้ ดงันั้นการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาท่ีถูกละเลยมาเป็นศตวรรษนั้น 
นกับริหารตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ เป็นนกัจดัการท่ีดีและตอ้งเป็นนกัเปล่ียนแปลง  (Change  
Agent)  ท่ีมีความช านาญอยา่งมืออาชีพ  (ธีระ  รุญเจริญ, 2546, หนา้ 9)  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  ในการพฒันาคนในชาติใหเ้ป็นคนดี  
คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถในการท างาน  มีจรรยาบรรณ               
ในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ  หากแมว้า่
ประเทศใดมีประชากรท่ีมีการศึกษาสูง ยอ่มจะเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัไดว้า่ประเทศนั้นจะมี
ความเจริญรุ่งเร่ือง  การบริหารมกัจะประสบความส าเร็จทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
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 การบริหารสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จึงใหค้วามส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย 
สติปัญญา และจิตใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ และการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่ง
มีความสุข   การศึกษาในระบบโรงเรียนนั้นหน่วยงานท่ีมีบทบาทและความส าคญั กคื็อ 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพราะกิจกรรมการศึกษาท่ีแทจ้ริงหรือการเรียนการสอนนั้น 
เกิดข้ึนท่ีโรงเรียน บทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัของสถานศึกษา กคื็อ การจดัการศึกษาเพื่อให้
ผูเ้รียนเป็นคนท่ีมีคุณภาพมีทกัษะในการ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาได ้  
และบุคลากรท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
ตอ้งการกคื็อ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  จดัเป็นปัจจยัส าคญัต่อกระบวนการบริหาร
ในองคก์รหรือหน่วยงานใด ๆ กต็ามตอ้งมีผูน้  าหรือผูบ้ริหารหรือนกับริหาร  ผูบ้ริหาร
หรือนกับริหารกคื็อบุคคลผูเ้ป็นหวัหนา้หรือผูน้  าในหน่วยงานนั้น ๆ ถือวา่เป็นบุคคลท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด  เพราะเป็นผูมี้บทบาทและอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ 
ขององคก์ารเพื่อใหท้นัต่อความเจริญกา้วหนา้  ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีี
ก าลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
             จากสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั  การจดัการศึกษาของประเทศไทยนั้นถูกมองวา่
ลา้หลงัและลม้เหลวเสมอมา   กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยเม่ือเดือน
กรกฎาคม  พ.ศ. 2554  วา่  เดก็ไทยมีระดบัเชาวนปั์ญญา  98.59   ซ่ึงต ่ากวา่ค่ามธัยฐาน
ของเชาวนปั์ญญาทั้งโลกท่ีระดบั  100  โดยเดก็ไทยภาคตะวนัออกมีสติปัญญานอ้ยท่ีสุด 
สูงข้ึนมาจึงเป็นภาคใต ้ ภาคเหนือ  และภาคกลางตามล าดบั  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนในภาพรวมของประเทศต ่ากวา่ร้อยละ 50  ถึง  6 วชิา โดยวชิาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุดคือ  วชิาสุขศึกษาและพละศึกษา  คะแนนเฉล่ีย  61.69  คะแนน  และท่ีน่าตกใจท่ีสุด 
คือ  วชิาภาษาไทย  ท่ีมีคะแนน  45.02  คะแนน  แสดงใหเ้ห็นวา่ความเขา้ใจในเร่ืองภาษาไทย
ของนกัเรียนตกต ่าอยา่งชดัเจน  (17  มีนาคม  2557,  รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี ทางช่อง  3)             
เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัดา้นการศึกษากบัประเทศกลุ่มอาเซียน  10  
ประเทศ  ท่ีประชุมเศรษฐกิจโลก  WEF  เผยผลจดัอนัดบัการศึกษาอาเซียนพบประเทศไทย
ร้ังทา้ยอนัดบั  8  ดา้นกระทรวงศึกษาธิการช้ีเด็กไทยคิดไม่เป็นจึงเลง็ปรับการศึกษาทั้งระบบ 
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โดยเฉพาะการปฏิรูปวธีิการเรียนการสอนและปฏิรูปครู  ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญั  ส่วนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต  2  ปรากฏวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  โดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   มีผลการเรียนทั้ง  8 กลุ่มสาระ
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาผลต่างของคะแนนลดลง  4  กลุ่มสาระ  ส่วนในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  โดยภาพรวมยงัอยูใ่นเกณฑไ์ม่เป็นท่ีน่าพอใจ  โดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร์
และวชิาภาษาองักฤษ  มีผลการเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาผลต่างของคะแนนลดลง
ทุกกลุ่มสาระ  และยงัพบอีกวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูมกัไม่เอ้ือประโยชน์
ต่อการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ซ่ึงสภาพปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนกเ็น่ืองจากผูบ้ริหารให้
ความสนใจงานวชิาการนอ้ยเกินไปและยงัไม่สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมานั้น  แสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการศึกษาของประเทศไทย  และ
การจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ยงัมี
ปัญหาดา้นคุณภาพอยูใ่นระดบัจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข  โดยเฉพาะดา้นการบริหาร
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะความคิดเห็นของครู
ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  วา่มีความคิดเห็นของครูดา้นใดท่ีส่งผล 
กระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนบา้ง  โดยศึกษาความคิดเห็นดา้นการบริหาร
จดัการสถานศึกษาท่ีเป็นจริงและความคิดเห็นท่ีคาดหวงัตามความคิดเห็นของครู  ซ่ึงพิจารณา
จากกรอบการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ในมาตรา  39  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งกระจายอ านาจการบริหาร
การศึกษาใหเ้ขตพื้นท่ีและสถานศึกษาโดยตรง  ทั้ง  4  ดา้น  คือ  การบริหารงานวชิาการ 
การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานงบประมาณ  และการบริหารงานทัว่ไป  ทั้งน้ีเพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันางานใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา            
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2  จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน   
 

สมมตฐิานการวจิยั 
 ครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา            
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2  แตกต่างกนั 
 

ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครูของโรงเรียนโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ปีการศึกษา  2559  
จ  านวน  140  คน  กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  103  คน     
 ตวัแปรท่ีศึกษา  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศ  และประสบการณ์การท างาน  ตวัแปรตาม  
ไดแ้ก่  การบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  โดยมีขอบเขตเน้ือหา  
4  ดา้น  ไดแ้ก่  1)  ดา้นการบริหารงานวชิาการ  2)  ดา้นการบริหารงานบุคคล  3)  ดา้นการบริหาร 
งานงบประมาณ  และ  4)  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  
ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Checklist)  ตอนท่ี  2  ขอ้มูลเน้ือหาเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  
5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด   
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลตอนท่ี  1  วเิคราะห์โดยค่าแจกแจงความถ่ี  (Frequency)  และค่าร้อยละ  
(Percentage)   
 2. ขอ้มูลตอนท่ี  2  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)   
 3. ขอ้มูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา            
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2  จ  าแนกตามเพศ  วเิคราะห์โดยใช ้ t – test   
 4. ขอ้มูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา            
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2  จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน  ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวน
ทางเดียว  (One Way Analysis of Variance)  หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่  ตามวธีิของเชฟเฟ่  (Sheffe’s Post hoc Comparison)   
 

สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1.    ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง  และมีประสบการณ์การท างาน
มากกวา่  20  ปี  มากท่ีสุด   
 2.   ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก 
 3.    ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 4.    ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา            
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  จึงน าค่าเฉล่ีย
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เป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยใชว้ธีีเชฟเฟ่  พบวา่  ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 

การอภปิรายผล 
 1.   ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงจากมากไปนอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นการบริหาร 
งานวชิาการ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการบริหารงบประมาณ  และดา้นการบริหารทัว่ไป  
เป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพฒันาความรู้ความสามารถและน าความรู้มาประยกุตใ์ช้
ในการบริหารโรงเรียนจนเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียน  อีกทั้งใหก้ารสนบัสนุน
และยอมรับในผลการปฏิบติังาน  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการท่ีวางไว ้ รวมทั้ง  
มีการติดตามผลทุกระยะ  ส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ  ไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ  มีขวญัและก าลงัใจ  มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ  ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั  นอกจากน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนยงัมีการประชุมและ
วางแผนการจดัท าแผนงบประมาณ  การจดัสรรงบประมาณ  การอนุมติังบและเบิกจ่าย
เป็นไปในรูปคณะกรรมการท าใหมี้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ มีการส่งเสริม  
สนบัสนุนและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพฒันา
โรงเรียนใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม  มีการวิเคราะห์และพฒันานโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อน ามาสู่การปฏิบติั  จดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
โดยมีการก าหนดวสิัยทศัน ์ พนัธกิจและเป้าประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์  ส่งผลให้
ครูผูส้อนในสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก   
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของประทีป  ชยัศรี  (2558)  ท่ีไดท้  าการวจิยัเร่ือง  การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  10  ผลการวจิยัพบวา่  ความพึงพอใจของครู
ต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  10  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  นอกจากน้ี  
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของลดัดาวลัย ์ ใจไว  (2558)  ท่ีท าการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจ
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ของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา  1  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  3  ผลการวจิยัพบวา่  ความพึงพอใจ
ของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา  1  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  3  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
ยิง่ไปกวา่นั้นยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจารุวรรณ  หล่อเงิน  (2559)  ท่ีไดท้  าการวจิยั
เร่ือง  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา  1  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  3  ผลการวจิยัพบวา่  ความพึงพอใจ
ของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา  1  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  3  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก     
 2.   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนั  พบวา่มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวมและรายดา้นมีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยครูเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกวา่ครูเพศชาย  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศเป็นตวัแปรท่ีจะส่งผลใหค้รูมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนั โดยครูเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมากกวา่ครูเพศชาย  เพราะส่วนใหญ่ครูเพศหญิงจะมีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายมากกวา่ครูเพศชาย  ดงันั้น  ครูเพศหญิงจึงมีบทบาท
และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษาค่อนขา้งมากกว่าครูเพศชาย  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัจุไรรัตน์  จนัทไทย  (2554)  ท่ีไดว้จิยัเร่ือง  ความคิดเห็นของ
ครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสกลนคร  เขต  1  ผลการวจิยัพบวา่  ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวชิาการในโรงเรียน  โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
ท่ีระดบั  .01  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอรวร์ี  นาคสุวรรณ  (2558)  ท่ีได้
ท าการวจิยัเร่ือง  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน  
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  3  ผลการวจิยัพบวา่  ครูเพศหญิง
และเพศชายมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ในดา้น
การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน  โดยครูเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวา่ครูเพศชาย           
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 3.   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนั  พบวา่มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ยางสีสุราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  อาจเป็นเพราะครูท่ีมีประสบการณ์
การท างานมากยอ่มไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ     
อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานงานอยา่งมีคุณภาพและเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
เปล่ียนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการศึกษา  มีการประชุมอบรม  สมัมนา  เพื่อให ้   
ทนัต่อข่าวสารขอ้มูล  และมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บหมายเป็นอยา่งดี  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของจุไรรัตน ์ จนัทไทย  (2554)  ท่ีไดว้จิยัเร่ือง  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร  เขต  1  ผลการวจิยัพบวา่  ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  .05  และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  ลดัดาวลัย ์ ใจไว  (2558)  ท่ีไดท้  าการวจิยั
เร่ือง  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
ศรีราชา  1  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  3  ผลการวจิยั
พบวา่  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา  1  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต  3  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  ดา้นการบริหารงานบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05     
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  ดา้นการบริหารงานวชิาการ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนใหโ้รงเรียน 
เป็นแหล่งใหบ้ริการความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน  เปิดโอกาสใหค้รู มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการใชห้ลกัสูตร  และควรส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการเรียนรู้โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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 2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให ้                   
ครูใชพ้สัดุและสินทรัพยข์องโรงเรียนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูเ้รียน  การก ากบัดูแล  
การตรวจสอบพสัดุประจ าปี  และจดัท าแผนการใชเ้งินงบประมาณใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหค้รูแสดง 
ความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบติังานของครู  สนบัสนุนใหค้รูเขา้สู่วทิยฐานะ
และขอเล่ือนวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน  และควรยกยอ่งชมเชย  พิจารณาความดีความชอบ                
ดว้ยความยติุธรรม 
 4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรติดตามและตรวจสอบ
การใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าเป็นประโยชนต่์อการเรียนรู้
สนบัสนุนใหค้รูน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษามาใชใ้นการพฒันาการศึกษา 
และควรส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์อยา่งหลากหลายรูปแบบ 
   ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบทบาทหนา้ท่ีการบริหารโรงเรียน 
ในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งวธีิการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน
ในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภออ่ืน ๆ ซ่ึงสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
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