
ความพงึพอใจของครูทีม่ต่ีอการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สังกดัสํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
 

นภาพร  หนูพว่ง* 
 

 

บทคดัย่อ 

การว ิจยัค ร้ัง น้ีม ีว ตัถ ุประสงค เ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ี มี ต่อ              

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศและประสบการณ์การปฏิบัติงาน    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง         

คือครูโรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สังกดัสํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 

2560 คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน  จาํนวน 123 คน เคร่ืองมือเป็น

แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั .988   ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ           

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  2. ครูท่ีมีเพศต่างกนั   มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นบริหารงานวิชาการ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05   ส่วนด้านอ่ืนๆ  ไม่มีความแตกต่างกัน 3. ครูท่ีมี

ประสบการณ์ปฏิบติังานท่ีต่างกนั   มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ในเขตบางคอแหลม  สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่ง  

มีนัยสําคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณ ารายด้านพบว่าด้านบริหารงานงบประมาณ                   

ไม่มีความแตกต่างกนั     

 

คาํสําคญั 

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

บทนํา 

 ผูบ้ริหารเป็นบุคคลสาํคญัท่ีจะนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จเพราะโรงเรียนไม่ใช่เป็นเพียงสถานท่ี

เตรียมอนาคตให้เด็กเท่านั้น  แต่ยงัเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียน  ครู และผูบ้ริหารไดอ้ยู่ร่วมกนั  อาศยัเติบโต

และพัฒนาไปด้วยกัน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 7) การท่ีจะพัฒนา

ประสิทธิภาพขององคก์รโดยทัว่ไปจะเพ่งเล็งไปท่ีผูบ้ริหารเป็นอนัดบัแรก   และคุณภาพของผูร่้วมงาน

*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



เป็นอนัดบัรองลงมา  เพราะตาํแหน่งผูบ้ริหารเป็นตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดเป้าหมายองคก์ร

การริเร่ิมทาํงานใหม่ๆ     การวางแผนงาน การพฒันาประสานงานในฝ่ายต่างๆ ท่ีรับผิดชอบตลอดถึง    

การปรับปรุงงานให้กา้วหนา้อยูเ่สมอ เพราะการจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ( มาตรา 22 ) การท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้เต็มตาม

ศกัยภาพของตนเองหรือไม่นั้น   การจดัการศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่ง  สถาบนัการศึกษาจะ

ดาํเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ดังกล่าวนั้ น  สถาบันการศึกษาตอ้งกาํหนดขอบข่ายการดาํเนิน

กิจกรรมของระบบบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ทั้ งท่ีเป็นงานหลกัและงาน

สนับสนุนท่ีจะทาํให้ภารกิจของระบบการศึกษาบรรลุเป้าหมาย  ดงันั้นการท่ีจะบริหารสถานศึกษาให้

ประสบผลสําเร็จได้นั้ น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูบ้ริหารจดัการท่ีดี ถึงแมใ้นบางคร้ังการจดั

องคก์ร   แมจ้ะไม่เรียบร้อยถูกตอ้ง แต่อาจไดรั้บผลสาํเร็จของงานในระดบัสูงก็ได ้หากแต่ในทางกลบักนั

แมก้ารจดัองคก์รจะถูกตอ้งดีเพียงใดก็ตาม  ถา้ผูบ้ริหารไร้สมรรถภาพและบทบาทอนัสมควร ผลงานท่ี

เกิดข้ึนของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมสมบูรณ์ไดย้าก ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะเหมาะสม   มีพฤติกรรม

และแสดงบทบาทในการบริหารงานเป็นผูน้าํท่ีดีส่งผลต่อความสาํเร็จของการบริหารงานในสถานศึกษา

ทุกดา้น 

 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการจดัการศึกษาภาคบงัคบัของ

นกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร (สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2555, หน้า 3) ไดก้าํหนดนโยบาย

พฒันาการจดัการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในสงักดัโดยเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข ใหน้กัเรียนเป็น

คนดี และคนเก่งด้านวิชาการเป็นโรงเรียนคุณภาพ     ซ่ึงการสร้างความพร้อมทางด้านบุคลากร           

ทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครจึงมีความสําคัญและจาํเป็นต่อการวางนโยบายการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร  ดงันั้นการศึกษาการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครตาม    

การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูจะทาํให้ทราบการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพตามนโยบายของ

กรุงเทพมหานคร  และใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็น  คนดี  มีความรู้และสามารถ

ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขต่อไปอีกทั้งสามารถนําไปใช้เป็นขอ้มูลสําหรับพิจารณาปรับปรุง     

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานครใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 



วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ในเขตบางคอแหลม  สงักดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ในเขตบางคอแหลม  สงักดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร     โดยจาํแนกเพศและ

ประสบการณ์การปฏิบติังาน 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือครูในโรงเรียนในเขตบางคอแหลม สงักดัสาํนกังาน 

เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  173  คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือครูในโรงเรียนในเขตบางคอแหลมสงักดัสาํนกังาน 

เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 123  คน    โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิโดยการเทียบสดัส่วน

ตามจาํนวนของครูแต่ละโรงเรียน 

 2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สงักดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   4  ดา้น 

คือ ดา้นบริหารงานวิชาการ   ดา้นบริหารงานบุคคล   ดา้นบริหารงานงบประมาณ   ดา้นบริหารงานทัว่ไป 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงสาํรวจ โดยประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนใน

เขตบางคอแหลม  สังกดัสํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร    ปีการศึกษา   2560   จาํนวน 

173 คน  โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของครูในเขตบางคอแหลม  สังกดัสํานักงานเขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร ไดจ้าํนวน 123 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน  ประกอบครู

โรงเรียนในเขตบางคอแหลม สงักดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพศหญิง จาํนวน 83คน  

คิดเป็นร้อยละ  67.50  เพศชาย  จาํนวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.50 และประสบการณ์ปฏิบติังานตํ่ากว่า 

5 ปี  จาํนวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 ประสบการณ์การปฏิบติังาน 5-10 ปี จาํนวน 44 คน คิดเป็น

ร้อยละ  35.80  และประสบการณ์ปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี  ข้ึนไป จาํนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  

แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบไปดว้ยแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ถามเก่ียวกบัเพศ และประสบการณ์

การปฏิบัติงาน  แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร



สถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   4 ดา้น  

จาํนวน  40  ขอ้ ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นบริหารงานงบประมาณ   

ดา้นบริหารงานทัว่ไป ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีความสอดคลอ้งสูงกว่า 0.5 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์

ใช้ได ้หาค่าอาํนาจ และหาค่าความเช่ือมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient)ไดค่้าความเช่ือมัน่  .988  ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามด้วยตนเอง จาํนวน 123 ฉบบั 

ระหว่างวนัท่ี 1-30 เมษายน 2560 และนัดวนัและเวลาในการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จนได้รับ

แบบสอบถามกลบัคืน                 คิดเป็นร้อยละ 100  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูป โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( 𝑿𝑿�  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การทดสอบค่าที (t – test)  กบัตวัแปรเพศ  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way  

Analysis of Variance) กบัตวัแปรประสบการณ์ปฏิบติังาน 

 

ผลการวจัิย 

 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขต          

บางคอแหลม สังกดัสํานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร    โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก 

2. ครูท่ีมีเพศต่างกนั   มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน

เขตบางคอแหลม สังกัดสํานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร    โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน     

แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นบริหารงานวิชาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05    

ส่วนดา้นอ่ืนๆ  ไม่มีความแตกต่างกนั 

 3. ครูท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานท่ีต่างกนั   มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม  สังกัดสํานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร            

โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้าน

บริหารงานงบประมาณไม่มีความแตกต่างกนั      

 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ในเขตบางคอแหลม  สังกดัสํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร พบประเด็นท่ีน่าสนใจควร

นาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

 1.  ความพึงพอใจของครูท่ี มี ต่อการบริหารงานของผู ้บ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน                 

เขตบางคอแหลม  สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น



ระดบัมาก  โดยมีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นวิชาการมาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือ ด้านบริหารงานงบประมาณ   ด้านบริหารงานทั่วไป และอันดับสุดท้ายคือด้าน

บริหารงานบุคคล  ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้มีการกระจายอาํนาจ

การบริหารและการจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงเป็นหัวใจสาํคญัในการ

ขบัเคล่ือนสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมุ่งมัน่

ปฏิบติัภารกิจต่างๆ ทั้งการบริหารคน เงิน อุปกรณ์ และการจดัการ โดยมีเป้าหมายท่ีเด่นชดัคือการพฒันา

คน  โดยเฉพ าะผู ้เรียน  เพื่ อให้ผู ้เรียน เป็น คน ดี  มีความรู้ คู่ คุณ ธรรม เป็น ไปตามเจตน ารมณ์ ท่ี

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารุวรรณ หล่อเงิน 

(2559, หน้า 63) ทาํงานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน กลุ่ม

โรงเรียนศรีราชา 1  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ผูว้ิจยัอภิปรายไดด้งัน้ี 

 ดา้นท่ี 1  ดา้นบริหารงานวิชาการ   โดยภาพรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่างานดา้นน้ี

เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทาํให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนา

หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนวดัผล ประเมินผล รวมทั้งปัจจยัเก้ือหนุน การพฒันาคุณภาพ

นักเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    โดยเฉพาะงานพฒันาหลกัสูตร ถือว่า

เป็นหัวใจสําคญัในการพฒันาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน โดยสอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดั

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542ในมาตรา 42 ถือ ว่าผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด 

กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผูเ้รียนให้เรียนรู้ดว้ย สมอง ดว้ยกาย และดว้ยใจ 

สามารถสร้างองคค์วามรู้ผ่านกระบวนการคิดดว้ยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได ้(สมศกัด์ิ, 

2543, หนา้ 9 -12)  ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของวศิน ตรีเจริญ(2559,  บทคดัยอ่) ไดท้าํวิจยัเร่ืองความความ

คิดเห็นของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 50 สํานักงานเขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 ดา้นท่ี 2  ดา้นการบริหารงานบุคคล  โดยภาพรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ   ส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการบริหารงาน

บุคคล เป็น กระบวนการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบับุคลากร ในหน่วยงานหรือองคก์ร เพื่อให้ไดบุ้คลากรมา

ปฏิบติังานตามความตอ้งการ รวมถึงจดัระเบียบ ดูแลเพื่อใหบุ้คคลใชป้ระโยชน์และความรู้ความสามารถ

ของแต่ละบุคคลใหม้ากท่ีสุด    ซ่ึงครูมีหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ วิทยาการต่างๆ สามารถสอนเดก็ใหรู้้ขอ้มูล

ทางวิชาการ วิชาชีพ และอ่ืนๆและสร้างคนให้มีชีวิตท่ีดีงาม สอนคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และครูท่ีดี

ตามความตอ้งการของนกัเรียนมีลกัษณะดงักล่าว (ฐิติภทัร ประสิทธิพร, 2554, หนา้ 14)  ดงันั้นครูควรท่ี

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนมีความรู้ทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู ้เรียน               



ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรณรัตน์  ดลธนเจริญวฒัน์  (2558,  บทคดัยอ่) ไดท้าํวิจยัเร่ืองบทบาทการ

บริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษากลุ่มท่ี 5 

อาํเภอคลองหลวง สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1    

 ดา้นท่ี 3  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก  โดยขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ   กาํกับ ดูแล การดาํเนินงานด้านการเงิน การบัญชีอย่างเป็นระบบตามระเบียบท่ี

กาํหนด   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประชุมและวางแผน การจดัทาํแผนงบประมาณ 

การจดัสรรงบประมาณการอนุมติังบและเบิกจ่ายเป็นไปทาํให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ 

มีการวิเคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษาเพื่อนํา มาสู่การปฏิบติั มีการจดัทาํแผนกลยุทธ์หรือ

แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบั

นโยบายการจดัการศึกษาและความตอ้งการของชุมชน มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกล

ยทุธ์ มีการตรวจสอบติดตามผลการใชเ้งินและผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ และรวมถึงมีการจดัหา

รายไดแ้ละผลประโยชน์เพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานใหบ้รรลุตามวิสยัทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้   ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของลดัดาวลัย ์ใจไว  (2558, หนา้ 55) ทาํวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อ    การบริหารจดั

การศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 

 ดา้นท่ี 4  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ สนบัสนุนใหค้รูนาํนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษามาใชใ้นการพฒันาการศึกษา  ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่า  เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร ใหบ้ริการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผล

ตามมาตรฐาน โดยมีบทบาทหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ              

ในการให้บริการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพฒันาโรงเรียนให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

ส่งเสริมการบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามหลกัการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน

เป็นหลกั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวประทุมทิพย ์แกว้ทองคาํ  (2557, บทคดัยอ่) ทาํวิจยัเร่ือง

ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยบีางละมุงอินเตอร์-เทค  

2.  จากผลการเป รียบ เทียบความพึ งพ อใจของครู ท่ี มี เพ ศต่างกัน   มีความพึ งพ อใจต่อ                 

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม สังกดัสาํนกังานเขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นบริหารงานวิชาการ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   ส่วนด้านอ่ืนๆ  ไม่มีความแตกต่างกัน  พบว่า            

การบริหารงานในดา้นบริหารงานวิชาการ  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะการบริหารงานภายในโรงเรียนในเขตบางคอแหลม สังกดัสํานักงานเขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักบัความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่าง      

เท่าเทียมกนัใหค้วามเสมอภาคโดยไม่จาํกดัเพศ ก่อนการมอบหมายงานในแต่ละดา้นใหแ้ก่ครูรับผดิชอบ



นั้ น ผูบ้ริหารโรงเรียนจะมอบหมายตามความถนัด ความสามารถ ประสบการณ์ และคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในโรงเรียน เพื่อจะไดว้างคนให้เหมาะสมกบังาน เพื่อให้ผลของงานท่ีออกมาใน

แต่ละดา้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและนกัเรียน  สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของภทัรมน อินไหม (2558, บทคดัยอ่) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ของโรงเรียนกะทูว้ิทยา สงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 14   

 3. ผล ก ารเป รียบ เที ยบ ค วาม พึ งพ อ ใจขอ งครู ท่ี มี ป ระส บ ก ารณ์ ป ฏิ บั ติ งาน ท่ี ต่ างกัน                        

มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม   สังกัด

สาํนกังานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  

.05   และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นบริหารงานงบประมาณ ไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนดา้นอ่ืนๆ      

มีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05     ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ครูท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกันมองการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนแต่ละยุคสมัยไม่

เหมือนกัน สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของเทียนชัย ธรรมสุวรรณ (2549, หน้า 63 อา้งถึงใน ฉัตรชัย 

อรุณนันท,์ 2524) กล่าวว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานมาก ไดผ้่านการปฏิบติังานมานาน โดยมี

ความใกลชิ้ดกบัการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน จึงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียน แตกต่างกบัครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนตามหนา้ท่ี 

และ    ความรับผิดชอบ ตลอดจรปฏิบติัตามระเบียบทางราชการจากผูบ้ริหารระยะสั้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของจุฑาทิพย ์โรจนวิศวกรรม (2557, บทคัดย่อ)ทาํวิจัยเร่ืองการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาํเภอเมืองปทุมธานี สงักดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี เขต 1  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 

1. ความพึ งพ อใจของครูท่ี มี ต่อการบริห ารงาน ของผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษาโรงเรียนใน                  

เขตบางคอแหลม  สังกัดสํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นบริหารงานบุคคล  โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เห็นใจและ     

ให้กาํลงัใจเม่ือครูประสบปัญหา    ซ่ึงผูบ้ริหารในฐานะท่ีเป็นผูน้าํในโรงเรียนจึงควรเป็นผูน้าํท่ีห่วงใย 

สนับสนุน และช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งยงัศรัทธาเช่ือมัน่ และมีความเป็นเพื่อน พยายามเขา้ใจ

ปัญหาของลูกน้อง ช่วยให้ลูกน้องมีการพฒันาในอาชีพและสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จผูน้ําท่ีมี

ประสิทธิภาพจะไม่ควบคุมลูกน้องใกลชิ้ด ดูแลอยู่ห่าง ๆ อย่างให้เกียรติ ผูน้ําจะตั้งเป้าหมายและให้

ค ําแนะนํา แต่ก็ให้อิสระในการทํางาน  เพื่อจะสามารถบริหารงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและเกิด

ประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

 



2.ครูเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขต            

บางคอแหลมในดา้นบริหารงานวิชาการมากกว่าครูเพศชาย อาจเป็นเพราะว่าโดยเพศหญิงอาจมีความ

ละเอียด รอบคอบมากกว่าเพศชาย ทาํให้การปฏิบัติงานในด้านบริหารงานวิชาการจึงไม่เกิดปัญหา         

ไม่ตอ้งแกไ้ขมากนกั ต่างจากเพศชายท่ีอาจมีปัญหาในดา้นงานเอกสารมากกว่าเพศหญิงแ อาจบกพร่อง

ในเร่ืองของความละเอียด รอบคอบไปบา้ง ดงันั้นครูเพศชายจึงควรศึกษาขอบข่ายงานบริหารวิชาการ

อยา่งละเอียดรอบคอบเพิ่มมากข้ึน   

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานมากกบัครูท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานนอ้ย มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดต่้างกนั เพราะครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต่างกนัมอง

การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน  ดังนั้ นผูบ้ริหารควรมีลักษณะ            

การบริหารงานท่ีดีและเห็นถึงความสําคญัของการบริหารงานและสนับสนุนให้ครูในทุกช่วงวยัไดเ้ขา้

อบรมเพื่อพฒันาตนเองทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  ควบคู่กับการส่งเสริมให้ครูได้มีการแสดงความคิดเห็น  

ยอมรับการปฏิบติังานและพร้อมเปล่ียนแปลงใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาสภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม สังกดั

สาํนกังานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครในโรงเรียนต่างๆ  เพื่อจะไดท้ราบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนอ่ืนๆ  มีสภาพการบริหารงานเป็นอยา่งไร  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหรือต่อยอดแนวคิด 

เทคนิค หรือกลยทุธ์นั้นๆ ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการศึกษาต่อไป  

 2. ควรมีการต่อยอดงานวิจยัและนาํผลไปพฒันาหรือประยุกต์ใช้ในการทาํงาน   รวมถึงอาจมีการ

เผยแพร่งานวิจยัน้ีเพื่อนาํไปขยายผลและหาแนวทางในการพฒันาดา้นการบริหารงานในโรงเรียนในทุกๆ ดา้น

ต่อไป 
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