
ความพงึพอใจของครูทีม่ต่ีอการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที ่ 50  

สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกนกวรรณ  ไชยเดช* 

                                                                                                                       การบริหารการศึกษา 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  2) เพื่อ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  

สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกเพศ  และประสบการณ์การสอน 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  ปีการศึกษา  

2559  จาํนวน  103  คน  โดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกรน  (Krejcie & Morgan)  เพ่ือกาํหนดขนาด

กลุ่ม   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม  ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  แต่ละขอ้อยู่

ระหวา่ง  0.80 – 1.00  และค่าความเช่ือมัน่  .965  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ดังน้ี   ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  

ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นบริหารงานวิชาการ  

ดา้นบริหารงานทัว่ไป  และดา้นบริหารงานงบประมาณ 

ผลการวิจยั  พบวา่   

1. ครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร  โรงเรียนกลุ่ม

เครือข่ายท่ี  50  สํานกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความ

แตกต่างกนั   

2. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานครในภาพรวมและ

รายดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นภาพรวม  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  และดา้นการบริหารงานงบประมาณ  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ  ไม่มีความแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั  :  ความพึงพอใจ  การบริหารงาน  ครู 

 

บทนํา 



การศึกษาเป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงการศึกษานั้นจะเป็นเคร่ืองมือ

หรือกลไกสําคญัท่ีทาํให้คนเกิดวามเจริญงอกงามทั้ งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญา  เพื่อให้บุคคลเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม  ในยุคท่ีสังคมมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้ นการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปล่ียนให้ทันต่อกระแสความ

เปล่ียนแปลงของประเทศชาติและสงัคม  เพื่อทาํใหม้นุษยส์ามารถท่ีจะดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมปัจจุบนั

ไดอ้ย่างมีความสุข  ส่ิงท่ีสําคญัของการศึกษาอีกอย่าง  คือยงัเป็นการพฒันาตวับุคคลให้มีความรู้  

ความคิด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

เม่ือการศึกษาคือรากฐานของชีวิต  การจดัการดา้นการศึกษาจึงควรให้ความสาํคญัต่อการ 

พฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยด์ว้ย  และในปัจจุบนัท่ีสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงมากยิง่ข้ึนไม่ว่า

จะเป็นดา้นเทคโนโลยีกา้วหนา้  จึงก่อให้เกิดความกา้วหนา้ในหลายๆ  ดา้น  เช่น  ดา้นการศึกษา  

ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข  เป็นตน้  เม่ือมนุษยใ์ห้ความสําคญัมากข้ึน  ระบบการศึกษาจึง

จาํเป็นตอ้งเกิดความเท่าเทียมทั้งในสังคมเมือง  สังคมชนบท  และในถ่ินทุรกนัดาร  เพื่อเป็นการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  

และ(ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ.  2553  มาตรา  6  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย ์

ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  ใหเ้ป็นการศึกษายงัเป็นตวัพฒันาใหค้นมีคุณธรรม  

จริยธรรม  และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข และใน

มาตรา  39  ให้กระทรวงศึกษาธิการ  กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา  ทั้งดา้น

วิชาการ  งบประมาณการบริหารงานบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  ไปยงัคณะกรรมการสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีโดยตรง  ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.  2542  ไดก้ล่าวถึงหมวด  4  แนวการจดัการศึกษา  ไวว้า่  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียน

มีความสําคญัท่ีสุด  ผูเ้รียนทุกคน  สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  ดังนั้นกระบวนการจัด

การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน  ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพการจดัการศึกษาทั้งสาม

รูปแบบในหมวด 3  ตอ้งเน้นทั้งความรู้  คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู้  ในเร่ืองสาระความรู้   

ใหบู้รณาการความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละระดบัการศึกษา  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้

เก่ียวกับตนเองและความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกับสังคม  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        

ดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย  และการประยกุตใ์ชภู้มมิปัญญา  ดา้นภาษา  

โดยเฉพาะการใชภ้าษาไทย  ดา้นคณิตศาสตร์   ดา้นการประกอบอาชีพ  และการดาํรงชีวิตอย่างมี

ความสุข  ในเร่ืองการจดักระบวนการเรียนรู้ใหจ้ดัเน้ือหาสาระกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ  

ความถนัดของผูเ้รียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  รวมทั้ งให้ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด       



การแกปั้ญหา  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริง  ดงันั้นการจดัการดา้นการศึกษาจึงเป็นหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริมให้ครูผูส้อนจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมการ

วิจยัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน  จดัแหล่งเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย  เน้นความเป็นไทย

และความเป็นพลเมืองดี  และหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งสอดคลอ้งความตอ้งการของชุมชนและ

สงัคม 

การบริหารจดัการสถานศึกษา  ใหส้ถานศึกษาเกิดการพฒันาอยา่งมีคุณภาพนั้น  การจดัการ

ศึกษาทั้ง  4  ดา้น  คือ  ดา้นวิชาการ  ดา้นงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการ

บริหารทั่วไป  ควรมีมาตรฐานและสถานศึกษาควรมีการบริหารและการจัดการท่ีเข้มแข็ง  

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  และเป็นไป

ตามหลกัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)     

พ.ศ.  2545 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  และพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  กาํหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงการ

จดัการศึกษาไทย  โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน เป็น

การศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  หลกัการ

สาํคญัน้ีตรงกบัแนวคิดหลกัในการจดัการศึกษา เพ่ือทุกคนทุกฝ่าย (Education for All)  และทุกคน

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (All for Education)  หลกัการสาํคญัของการการปฏิรูป

การศึกษา  คือ  การกระจายอาํนาจการบริหารการจดัการศึกษา  เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา  การดาํเนินการให้บรรลุตามหลกัการดงักล่าว  จาํเป็นตอ้งสร้างความรู้

ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารการศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  ผูน้าํ  

ชุมชนและผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546  ก) 

การปฏิรูปการศึกษา  ผูบ้ริหารถือว่าเป็นปัจจัยสําคญัในการจัดการศึกษาให้เกิดผลดีมี

คุณภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ คุณภาพการศึกษาจึงข้ึนอยู่กบัการจดัการและการดาํเนินการของ

โรงเรียน  เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีสัมผสักบัตวันักเรียนผูรั้บการศึกษาโดยตรงซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบัพระราบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2545  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)         

พ.ศ.  2545  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูมี้ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลง  มีความสามรถในการ

บริหารระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ผูน้ําตอ้งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกลท่ีจะบริหารสถานศึกษา  

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย  ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงพฤติกรรมความเป็นผูน้าํวิชาการ

สถานศึกษาให้เหมาะสม  และเป็นท่ียอมรับแก่ผูร่้วมงาน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือน



ร่วมงาน  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วม

ใจของคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและเต็มกาํลงความสามารถ  

ผูบ้ริหารจึงตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความศรัทธาและ

ความพึงพอใจในการทาํงาน  ดงันั้นความพึงพอใจในการทาํงานของครูก็เป็นผลสืบเน่ืองจากการ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษานัน่เอง 

 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร                  

อนัประกอบดว้ยโรงเรียนจาํนวน  6  โรง  ไดแ้ก่   โรงเรียนวดัคูบ้อน  โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทร์  

โรงเรียนบา้นหนองระแหง  โรงเรียนวดับวัแกว้  โรงเรียนสุเหร่าสามวา  และโรงเรียนวดัแป้นทอง 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  จะเห็นไดว้่าการศึกษาเป็นส่ิงสาํคญั

สาํหรับมนุษย ์ สถานศึกษาเป็นส่วนสาํคญัของการจดัการศึกษา  ซ่ึงการบริหารงานสถานศึกษาทั้ง  

4  ดา้น  คือ  ดา้นบริหารงานวิชาการ  ดา้นบริหารงานงบประมาณ  ดา้นบริหารงานบุคคล  และดา้น

บริหารงานทัว่ไป  ควรมีมาตรฐานและสถานศึกษาควรมีการบริหารและการจดัการท่ีเขม้แขง็  ให้

สถานศึกษามีคุณภาพ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมีหลกัการบริหารงานและสร้างความพึง

พอใจใหก้บัคณะครู  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานภายในสถานศึกษาประสบความสาํเร็จ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม

เครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  มี  4  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นวิชาการ  ดา้น

งบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  เพื่อใหก้ารบริหารงานของ

ผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  ส่งผลต่อ

คุณภาพทางการศึกษาท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย

ท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม

เครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศ  และประสบการณ์

การสอน 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 



 1. ขอบข่ายเน้ือหา  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ใน  4  ดา้น  

ไดแ้ก่  1) ดา้นบริหารงานวิชาการ  2) ดา้นบริหารงานงบประมาณ  3) ดา้นบริหารงานบุคคล           

4) ดา้นบริหารงานทัว่ไป   

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      2.1 ประชากร  คือ  ครูท่ีทาํการสอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขต  

คลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2559  จาํนวนทั้งหมด  140  คน   

      2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ครูท่ีทาํการสอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขต

คลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

     3.1 ตวัแปรตน้   สถานภาพของครู  ไดแ้ก่  เพศ   และ ประสบการณ์การสอน 

      3.2 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ในงาน  4  ดา้น  ดงัน้ี  

ดา้นบริหารงานวิชาการ  ดา้นบริหารงานงบประมาณ  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นบริหารงานทัว่ไป  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง          

เชิงเน้ือหา  โดยสอดคลอ้ง  Index of Congruence  (IOC)  และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ไดค่้าความเช่ือมัน่

เท่ากับ  .965  โดยแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ  1. สถานภาพส่วนบุคคล                        

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ  3. ขอ้เสนอแนะ  (คาํถามปลายเปิด) 

สถิติที่ใชใ้นการวิจยั คือ ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย  ( x )

ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว  (One – way Analysis of Variance) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  จะทาํการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hot 

Comparison) 

 

 

 

การวเิคราะห์ผลการวจัิย 



การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับ  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ดาํเนินการดงัน้ี 

1. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซ่ึง  ครบถว้น

และสมบูรณ์ทุกฉบบั  จาํนวน  103  ฉบบั 

2. นาํแบบสอบถามท่ีมีขอ้ความสมบูรณ์มาจดัระเบียบขอ้มูลลงรหสั 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  ประสบการณ์การสอน  

เร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  

สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  โดยหาค่าเฉล่ีย  ( x )  และ         

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เป็นรายขอ้  รายดา้น  และโดยรวม  แลว้นาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

5.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศ  วิเคราะห์โดย   

ค่า  t-test 

6.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามประสบการณ์การ

สอน  วิเคราะห์โดยค่า  One Way Analysis of Variance  ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั  .05  จึงนาํค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ใชก้ารทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่  (Scheffe’s Post hot 

Comparison) 

7.  วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะสําหรับผูท้าํวิจยันาํมาจดั

กลุ่มของคาํตอบแลว้เสนอผลวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย  การวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี  

วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  

 

ผลการวิจยั 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน               

กลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  

สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ครูมีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน



ระดบัระดบัมาก   ไดแ้ก่  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นบริหารงานวิชาการ  ดา้นบริหารงานทัว่ไป  

และดา้นบริหารงานงบประมาณ  ตามลาํดบั 

2. ครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร  โรงเรียนกลุ่ม

เครือข่ายท่ี  50  สํานกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความ

แตกต่างกนั   

3. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานครในภาพรวมและ

รายดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นภาพรวม  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  และดา้นการบริหารงานงบประมาณ  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ  ไม่มีความแตกต่างกนั 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการวิจยัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย

ท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  พบวา่  ประเดน็ท่ีน่าสนใจควรนาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม

เครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เพราะสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของปฏิมา  แด่วฒันชยั (2558)  เร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียนอบจ.บา้นนาบอนและเครือข่าย  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต  พบว่าโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความพึงพอใจใน

ด้านบริหารงานบุคคลมากท่ีสุด  เท่ากันรองลงมา  คือ  ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้าน

บริหารงานทัว่ไป  และอนัดบัสุดทา้ยคือ  ด้านบริหารงานงบประมาณ  เน่ืองมาจากการบริหาร

จดัการของผูบ้ริหารแบบธรรมาภิบาล  บริหารงานดว้ยความยุติธรรม  โปร่งใส  เอาใจใส่ครูและ

บุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี  สนับสนุนครูและบุคลากรทางดา้นการศึกษาต่อเพื่อส่งเสริม

และพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  โดยจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน  โดยยึดผูเ้รียน

เป็นสาํคญั   บริหารงานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ  พฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน  โดยพิจารณาไดจ้ากจาํนวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนต่อปีการศึกษา    ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ลดัดาวลัย ์ ใจไว  (2558,บทคดัย่อ)  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการการศึกษาของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา  1  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี  เขต  3  โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ผลการวิจยั  พบว่า  ซ่ึงอภิปรายใน

แต่ละดา้นไดด้งัน้ี     



ดา้นท่ี  1  ดา้นบริหารงานบุคคล  โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

โดยท่ีเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อยเหมาะสมเป็น

แบบอยา่งท่ีดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงผูบ้ริหารมีความประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน

ด้านของการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมนั้ น  ทาํให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษา  

เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูน้าํ  ดงันั้นการแต่งกายถูกตอ้ง  สุภาพ  เรียบร้อย  และเหมาะสม    ถือเป็นส่ิง

สาํคญัยิ่ง  ผูบ้ริหารควรเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อครู  นกัเรียนและผูป้กครอง  ทาํให้ครูพึงพอใจในการ

บริหารงานด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัย  ศุภมิตร  ศันติวิชยะ (2558 , 

บทคดัยอ่)  ไดท้าํวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต  อาํเภอ

เมือง  จงัหวดัภูเกต็  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  14  ผลการวิจยั  พบว่า  ความพึง

พอใจของครูท่ีมีต่อการการบริหารงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ในภาพรวมดา้นบุคคลอยู่ในระดบัมาก  

และ  ภทัราพร  แสงประพนัธ์  (2558 , บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยั  เร่ือง  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ

ผูบ้ริหารด้านการบริหารงานในโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต  25  อาํเภอหนองสองหอ้ง  จงัหวดัขอนแก่น  ผลการวิจยั   พบว่า  ระดบัความพึง

พอใจของครูต่อผูบ้ริหารดา้นการบริหารงานในโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  จงัหวดัขอนแก่น  

โดยรวมดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นท่ี  2  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  พบว่า  ครูมีความพึงพอใจในภาพรวม     อยู่ใน

ระดบัมาก  โดยเฉพาะใหมี้การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตรมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด  ทั้งน้ี  เน่ืองจากสถานศึกษาจดัการศึกษาโดยยดึหลกัสูตรแกนกลาง  พุทธศกัราช  2551  และ

หลกัสูตรของสถานศึกษา  ท่ีเนน้คุณภาพของนกัเรียนเป็นสาํคญั  เพื่อให้นักเรียนมีการพฒันา

ทางด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  และจิตใจผูบ้ริหารให้ความสําคญัในการปรับปรุงและพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

กนกพร  สุทธิประภา  (2558 , บทคดัยอ่)  ไดท้าํวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของครูมีต่อการบริหารงาน

ของผู ้บริหารสถานศึกษา  อําเภอกระทุ่มแบน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร  ผลการวิจยั  พบวา่  ความพึงพอใจของครูมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ในภาพรวมดา้นวิชาการอยู่ในระดบัมาก  และ  จีรนันท ์ เทศารินทร์ (2559, บทคดัย่อ)  ไดท้าํการ

วิจยั  เร่ือง  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก  สังกดั

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2  พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก  ในภาพรวมดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นท่ี  3  ดา้นบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวมและรายขอ้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

โดยท่ีเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  โรงเรียนปราศจากอบายมุข  แหล่งมัว่สุม



และยาเสพติดต่างๆ  เน่ืองจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีเด็กนกัเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนของชาตินั้น  

จึงควรปลอดจากอบายมุข  และแหล่งมัว่สุมต่างๆ  ดงันั้น  ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัดูแลเอาใจใส่ใน

เร่ืองความปลอดภยัของสถานศึกษา สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูป้กครองและเป็นท่ียอมรับจากชุมชน

โดยรอบเป็นอยา่งดี  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชาคริต  นุนาบี  (2559,บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยั

เร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต  2  พบว่า  ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน  ดา้นบริหารงานทัว่ไป

ในระดบัมาก  และ  จริยาภรณ์  สังขจ์รูญ  (2558, บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยั  เร่ือง  ความพึงพอใจ

ของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนาง

สร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น  ในอําเภอถลาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาภูเกต็  พบวา่  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา   โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

ดา้นท่ี  4  ดา้นบริหารงานงบประมาณ  โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความพึงพอใจในอยูใ่น

ระดบัมาก  โดยท่ีเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  สนบัสนุนทุนเพื่อการศึกษา

ให้แก่นกัเรียน  ทั้งน้ี  ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนทุนการศึกษาโดยร่วมมือกบัองคก์รภายนอกระดม

จดัหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งท่ีเป็นส่วนของทุนเรียนดี  ทุนยากจน  ทุนนักกีฬา  

เป็นตน้  ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบันกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการเรียนเป็นอยา่งมาก  เพราะ

เช่ือการศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดี ข้ึนได้  ในส่วนของนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษดา้นกีฬาจะไดรั้บการสนบัสนุน  ส่งเสริม  พฒันาทกัษะใหเ้พิ่มข้ึนอีกดว้ย  และ

ผูบ้ริหารยงัมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอน  โดยนึกถึงผลประโยชน์ท่ีเกิด

กับตวันักเรียนมากท่ีสุด  ทาํให้ครูพึงพอใจในการบริหารงานด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สกุณา  นอกพล (2558,บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษา  เร่ือง  ความพึงพอใจ

ของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกลู  สังกดักอง

การศึกษา  เทศบาลเมืองเมืองพล  อาํเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  พบว่า  ครูมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในภาพรวมดา้นบริหารงานงบประมาณอยูใ่นระดบัมาก 

2. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร  โดยภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั  เน่ืองจากผูบ้ริหาร

มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลในการบริหารสถานศึกษาทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านบริหารงานวิชาการ  ด้าน

บริหารงานงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านบริหารงานทั่วไป  ให้พฒันาไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีความเป็นผูน้าํทางวิชาการ มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความ



ร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มกําลัง

ความสามารถ  จึงทําให้ครูท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู ้บริหาร               

ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลจากการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ท่ีมี

ประสบการณ์การสอนต่างกนัมีพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร  โดยภาพรวมแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ดา้นการบริหารงานวิชาการ  และดา้น

การบริหารงานงบประมาณ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  เ น่ืองจาก

ประสบการณ์การสอนของครูส่งผลต่อความคิดเห็นในเร่ืองการบริหารงานดา้นวิชาการและดา้น

งบประมาณของผูบ้ริหาร  เพราะครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมากย่อมผ่านการบริหารจดัการท่ี

แตกต่างกนัของผูบ้ริหารแลว้นั้น  จึงส่งผลให้เกิดทศันคติท่ีแตกต่างในดา้นการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารในแต่ละบุคคล  ในส่วนน้ีย่อมส่งผลดีต่อการบริหารสถานศึกษา  เพราะเกิดมุมมองท่ี

หลากหลายเพื่อนาํไปปรับปรุง  พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  หรือไม่ว่าจะเป็นการบริหาร

จดัการเร่ืองงบประมาณของสถานศึกษาให้ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพ่ือผลประโยชน์ท่ี

จะเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนเป็นสาํคญั  ส่วนในดา้นอ่ืนๆ  ไม่พบความแตกต่างกนั   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

    ผลการวิจยั  พบว่า  ครูมีความพึงพอใจดา้นบริหารงานวิชาการ   ดา้นบริหารงาน

งบประมาณ  ดา้นบริหารงานบุคคล  และดา้นบริหารงานทัว่ไป  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดงันั้น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนาํแนวคิดความพึงพอใจของครูมาเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนใน

แต่ละดา้น ดงัน้ี 

                 1.1 ดา้นบริหารงานบุคคล  ครูมีความพึงพอใจในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง  ผูบ้ริหารควร

ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและบุคลากร  เช่น  การแต่งกายท่ีถูกตอ้ง  เหมาะสม  เพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร  และควรปลูกฝังในเร่ืองความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี  เปิด

โอกาสในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เพื่อใหค้รูร่วมคิด  ร่วมปฏิบติักิจกรรมภายในโรงเรียน 

                 1.2 ดา้นบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารผูบ้ริหารควรจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ครบถว้นตามหลกัสูตร  เพื่อผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่ตวันกัเรียนให้มากท่ีสุดควรจดัให้มีการ

จดัทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย  รายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ  และเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบ  

ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 



                 1.3 ดา้นบริหารงานทัว่ไป  ผูบ้ริหารควรทาํใหโ้รงเรียนปราศจากอบายมุข  แหล่งมัว่สุม

และยาเสพติดต่างๆ  สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่างๆ แข็งแรง  มัน่คง  สะอาด  

ปลอดภยั  เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน 

1.4 ดา้นบริหารงานงบประมาณ  ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนทุนเพื่อการศึกษา  และมีการ

จดัสรรงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอใหแ้ก่นกัเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรทาํการวิจยัโดยใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายแบบ เช่น การสัมภาษณ์ ร่วมกบั

การตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศ  

อาย ุ ประสบการณ์การสอน  และศาสนา  เน่ืองจากโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายท่ี  50  มีโรงเรียนสุเหร่า  

อาจทาํใหไ้ดข้อ้มูลเพิ่มเติมมากยิง่ข้ึน 
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