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*สาขาวชิาการบริหารกรศึกษา 
 

ความพงึพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านักเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

รังสิมา ฉิมเรือง* 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อ

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 

2559 คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสดัส่วน จ านวน 123 คน เคร่ืองมือ

เป็นแบบสอบถามที่มีความเช่ือมัน่เท่ากบั .964 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความพงึพอใจของขา้ราชการครู

ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ขา้ราชการ

ครูที่มีเพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาด

ใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 และเม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารงาน

ทัว่ไป มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) ขา้ราชการครูที่มีประสบการณ์ใน

การปฏิบติังานต่างกนั มีความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   

ค าส าคญั 
 ความพงึพอใจ ขา้ราชการครู การบริหารงาน 
 
บทน า 
 การบริหารการจดัการภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นส าคญั ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีวสิยัทศัน์กวา้งไกลที่จะบริหารจดัการ
การศึกษา พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนเก่ง ดี มีความสุขสู่สงัคมไทยและสงัคมโลก  ปัจจยัที่มีส่วนในการ



ขบัเคล่ือนพฒันาผูเ้รียน คือ ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้ง
พยายามใชศ้ิลป์ในการจูงใจ สร้างขวญัก าลงัใจ และความพงึพอใจในการปฏิบติังานใหบ้งัเกิดกบัผู ้
ใตบ้งัคบัทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ ทั้งน้ีเพือ่ใหง้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหาร
องคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ คน งบประมาณ เคร่ืองมือ 
และวสัดุ ครุภณัฑ ์การจดัการและการบริหารองคก์ารที่ดี แต่อยา่งไรก็ตาม ในบรรดาองคป์ระกอบ
ทั้งหลาย คนจดัเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัยิง่ เพราะวา่ในระบบสงัคมของสถาบนัการศึกษา บรรดา
ส่ิงก่อสร้าง อาคารที่สวยหรู ดีเด่นเพียงใด หลกัสูตรแบบเรียน ตลอดจนอุปการณ์การเรียนการสอน 
จะพร้อมแค่ไหนก็ตาม จะไม่มีความหมายเลย ถา้คนที่ใชส่ิ้งเหล่น้ีไม่มีความสามารถที่จะใชห้รือไม่
มีความพงึพอใจ หรือความตั้งใจที่จะใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด จึงจะเห็นไดว้า่ความเจริญทางการ
ศึกษาขึ้นอยูก่บับุคคลที่ท  างานทางการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายที่ส าคญั 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูอาจารยฝ่์ายปฏิบตัิการเรียนการสอน  
 จารุวรรรณ   เสวกกรรณ (2548, หนา้ 16) ไดอ้ธิบายวา่ในการปฏิบติันั้นถา้องคก์ารสามารถ
จดับริการสนองความตอ้งการใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน และผูป้ฏิบติังานไดรั้บความพงึพอใจเขาก็จะรัก
งานและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากองคก์รไม่สามารถ จดับริการตามความตอ้งการได ้
ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากท างานและ อาจจะลาออกจากงานในที่สุด ดว้ยสาเหตุ
ดงักล่าวน้ียอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องความพงึพอใจที่มีต่อการปฏิบติังาน  
 เน่ืองจากความพงึพอใจมีความส าคญัมาก ผูบ้งัคบับญัชาพงึตระหนกัถึงการสร้างความพงึ
พอใจให้เกิดแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหไ้ด ้เพือ่ที่จะท าใหง้านที่ปฏิบติัอยูมี่คุณภาพและปริมาณสูงสุด
ตามที่คาดหวงัไว ้นิคม   พรหมยอ้ย  (2548, หนา้ 12-13)  ในการปฏิบติังานโดยทัว่ไป ผูป้ฏิบติังาน
จะเกิดความรู้สึกพงึพอใจในการปฏิบติังานและเตม็ใจที่จะปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามจุดมุ่งหมายไดก้็
ต่อเม่ืองานนั้นสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของเขาได ้องคป์ระกอบดงักล่าวที่จะเป็นแรงผลกัดนั
ใหม้นุษยต์อ้งด้ินรนโดยมีความทะเยอทะยาน มีอารมณ์ ความคิด ความหวงั และความภาคภมิูใจ 
และอีกประการหน่ึง การที่ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพงึพอใจในการปฏิบติังานมากหรือนอ้ยนั้น 
ขึ้นอยูก่บัส่ิงจูงใจที่มีอยูใ่นองคก์ารหรือหน่วยงานดว้ย  ถา้หากองคก์รใดมีเคร่ืองจูงใจในการท างาน
มาก บุคคลในหน่วยงานนั้นยอ่มเกิดความพงึพอใจในการท างานมาก เพราะการจูงใจในการท างาน
นั้นจะช่วยโนม้นา้วจิตใจในการปฏิบติังานใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกผกูพนักบัการท างาน อยาก
ท างาน ทุ่มเทความสามารถเพือ่งานและหน่วยงาน มีความเตม็ใจที่จะใชพ้ลงังานใหป้ระสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 จากปัจจยัที่เก่ียวกบัความพงึพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของงานในโรงเรียน ปัญหาเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปและสภาพที่ตั้งของโรงเรียนปัญหา



เก่ียวกบัการบริหารการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ปัญหาเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยูป่ระจ าวนั
ของครู ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ท  าใหค้รูมีขวญัก าลงัใจต ่า ยอ่มเก่ียวพนัต่อระดบัความพงึพอใจ
ของครูต่อการปฏิบติังาน ในโรงเรียนโดยผูว้จิยัเป็นขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ ใน
ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบวา่ในส านกังานเขสวนหลวงมีโรงเรียนขนาดใหญ่
จ  านวน 3 โรงเรียน โดยมีผูบ้ริหารจ านวน 3 คน และขา้ราชการครูมากกวา่ 50 คนขึ้นไป มี
โครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริหารงานวชิาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณ 
ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานทัว่ไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด าเนินงานตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธข์องโรงเรียน  ดงันั้นการบริหารงานภายในโรงเรียน
ตอ้งอาศยัความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทุกคน ทุกส่วนของทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นหวัใจส าคญัในการบริหารงานต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด นอกจาก
การบริหารงานใหไ้ดง้านแลว้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งบริหารงานใหไ้ดใ้จของขา้ราชการครู
ที่ปฏิบติัหนา้ที่ต่างๆ ดว้ย เน่ืองจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีจ  านวนของขา้ราชการครูและบุคลากรที่
เก่ียวขอ้งจ านวนมาก ในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีการกระจายงานไม่ทัว่ถึง 
งานส าคญั หรืองานส่วนใหญ่มกัไปกระจุกอยูท่ี่บคุคลใดบุคคลหน่ึง เม่ือภาระหนา้ที่ความ
รับผดิชอบของขา้ราชการครูแต่ละคนไม่เท่ากนั ท าใหเ้กิดความพงึพอใจต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่างกนั  
 ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นบริหารงานวชิาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้น
บริหารงานทัว่ไป ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร เพือ่น าขอ้มูลที่ไดจ้ากผลการวจิยัคร้ังน้ีไปใชใ้นการบริหารงานในโรงเรียน ให้
ขา้ราชการครูมีความพงึพอใจในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา และเป็นแนวทางใน
การพฒันาการบริหารงานในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพือ่ศึกษาระดบัความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 2.   เพือ่เปรียบเทียบความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน    
 



ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.1 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านัก
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 175 คน   
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านัก
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559  จ  านวน 123 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ
โดยการเทียบสดัส่วน 

2. เน้ือหาที่ใช้ในการวิจยั คือ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านักเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 4 ดา้น คือ ดา้น
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงส ารวจ โดยประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู 

ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 175 

คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร ไดจ้  านวน 123 คน ดว้ยวธีิการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสดัส่วน ประกอบดว้ย 

ขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครเพศหญิง จ านวน 85 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.1 และเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบตัิงาน 6-10 ปีจ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 1-5 ปี จ  านวน 

41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.3  

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกัเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบไปดว้ยแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ถามเก่ียวกบัเพศ และ
ประสบการณ์ในการท างาน แบบสอบถามความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ 4 ดา้น จ านวน 40 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป รวม



ไปถึงขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา แลว้น ามา
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีสูงกวา่หรือ
เท่ากบั .05 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ ์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และหาค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Cronbachไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .964 ผูว้จิยัได้
แจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองจ านวน 123 ฉบบั ประกอบดว้ยระหวา่งวนัที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560 
และนดัวนัและเวลาในการเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง จนไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน คิดเป็นร้อย
ละ 100 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) การทดสอบค่าที (t-test) การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) และใชก้ารเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffe’ s post hoc Comparison) กบัตวัแปรประสบการณ์
ในการปฏิบตัิงาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก 

2. ขา้ราชการครูที่มีเพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารงบประมาณ และ
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่  ส านักงานเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวจิยัเร่ืองความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบประเด็นที่

น่าสนใจควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 



 1. ความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณา
เป็นรายดา้นมีความพงึพอใจดา้นการบริหารงานวชิาการมากที่สุด รองลงมาคอื ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และล าดบัสุดทา้ย คือดา้นการบริหารงานทัว่ไปและดา้นการบริหารงบประมาณ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ไดส่้งเสริมใหข้า้ราชการครูไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยการสนบัสนุนใหข้า้ราชการครูเขา้รับ
การอบรมในโครงการต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการขอเล่ือนวทิยฐานะ จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และยงัจดัใหมี้การประชุมหรืออบรมครูเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหค้รูร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ 
ในชุมชน เช่น วนัส าคญัทางศาสนา วนัลอยกระทงซ่ึงทางผูบ้ริหารสถานศึกษามีความยนิดีที่จะส่ง
คุณครูภายในโรงเรียนไปช่วยเหลือ ดูแลใหค้  าแนะน ากบัชุมชนเสมอ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สมเกียรติ อินทร์ณรงค ์(2548, บทคดัยอ่) ศึกษาความพงึพอใจของขา้ราชการครู ต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้เขต 2 พบวา่ครูผูส้อนโรงเรียน
ประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้เขต 2  มีความพงึพอใจต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเกศร จนัทรก าเนิด (2556, 
บทคดัยอ่) ศึกษาความพงึพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัป่าประดู่ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ผูว้จิยัอภิปรายไดด้งัน้ี 
1.1 ดา้นการบริหารงานวชิาการ ความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดา้นการ
บริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก ทั้งเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้
สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใหค้รูจดัส่ง
แผนการจดัการเรียนรู้ทุกสปัดาห์ เพือ่ติดตามผลการจดัการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ จดัใหมี้การประชุม
หรืออบรมครูเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไดจ้ดัท าหลกัสูตร
ดว้ยตนเองโดยไดรั้บความร่วมมือจากคณะผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูภายใน
โรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดส้นบัสนุนใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียนทุกภาคเรียน และส่งรายงานการ
วจิยัในชั้นเรียนดว้ย เพือ่น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน ขา้ราชการครูใน
โรงเรียนขนาดใหญ่จึงมีความพงึพอใจในการปฏิบติั เน่ืองจากผลของงานที่ท  า มีประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนรู้ และสามารถน ามาพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ดงัที่ สุนทร เพช็ร์พราว (2551, หนา้ 17) 



กล่าววา่ ความพงึพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมี่ต่องานและการท างานนั้น ถา้บุคคล
มีความรู้สึกพร้อมจะเสียสละ ทุกอยา่งอุทิศ แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใหแ้ก่งาน และทางตรง
กนัขา้มถา้บุคคลมีความรู้สึกไม่พงึพอใจต่องาน ก็จะไม่กระตือรือร้นในการท างาน เพยีงท างานตาม
หนา้ที่ใหเ้สร็จไปใหแ้ต่ละวนัเท่านั้น ความพงึพอใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคล
ในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน ความพงึ
พอใจ ท าใหบุ้คคลกระตือรือร้นในการท างาน ทีมี่ความมุ่งมัน่มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน และส่งผลต่อความส าเร็จเป็นไป ตามเป้าหมายของ
องคก์าร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทว ีประครอง (2552, บทคดัยอ่) ศึกษาความพงึพอใจของครูที่มี
ต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนขยายโอกาส เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพงึ
พอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนขยายโอกาส เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิธร สุขศิริ (2559, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง 
ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวชิาการของกลุ่มโรงเรียนเตรียม อ าเภอบางพลี 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ พบวา่ ครูมีความพงึพอใจต่อการ
บริหารงานวชิาการของกลุ่มโรงเรียนอ าเภอบางพลีใน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 1.2 ดา้นการบริหารบริหารงบประมาณ ความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ไดมี้
การจดัท ารายงานการเงิน-งบการเงินอยา่งเป็นระบบโดยจดัประชุมทุกส้ินปีงบประมาณเพือ่รายงาน
ผลการปฏิบติัวา่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปีหรือไม่ อยา่งไร  และไดจ้ดัท าแผนการใช้
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตัิประจ าปี โดยการควบคุมใหมี้การเบิก-จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ บริหารงบประมาณเป็นไป
อยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรีกิตต์ิ ศิริวฒันกุล (2548, 
บทคดัยอ่ ) ศึกษาเร่ืองความพงึพอใจของครูต่อการบริหารงานของ ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา่ ความพงึพอใจ ของต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการบริหารงานงบประมาณอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศุภมิตร ศนัติวชิยะ (2557, หนา้ 5) ศึกษาความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสตรี
ภูเก็ต อ าเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ต ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 พบวา่   ความพงึ
พอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ าเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ต 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  



 1.3 ดา้นการบริหารงานบุคคลความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั
มาก ทั้งเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ไดส่้งเสริมใหค้รูพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองและทัว่ถึง โดยสนนัสนุนใหค้รูเขา้สู่วทิยฐานะและขอเล่ือนวทิยฐานะที่สูงขึ้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดม้อบหมายงานใหต้รงกบัความรู้และความสามารถของครู โดยการใหค้รูสอนตรงกบั
วชิาเอกที่เรียนมา หรือใหส้อนในวชิาที่มีความใกลเ้คียงกนั เช่น วิชาวทิยาศาสตร์กบัวชิาสุขศึกษา 
หรือใหค้รูที่มีความสามารถดา้นดนตรีสอนวชิาดนตรีใหแ้ก่นกัเรียน ทั้งน้ีเพือ่ใหค้รูเกิดความพงึ
พอใจในการท างาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน มีความสอดคลอ้งเป็นอยา่งดีดงัที่ ประชุม 
รอดประเสริฐ (2543, หนา้ 284) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาองคก์ารจะตอ้งเนน้ในเร่ืองการพฒันาบุคคล
โดยอาศยัความเช่ือพื้นฐานวา่คน คือ องคป์ระกอบส าคญัขององคก์าร องคก์ารจะดี ไม่ไดถ้า้องคก์าร
นั้นปราศจากบุคคลที่ดีมีคุณภาพ การเปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือโครงสร้างของ องคก์ารจะไม่มี
ความหมายแมแ้ต่นอ้ย หากบุคคลในองคก์รขาดคุณภาพ หรือคุณค่าความเป็นคน ฉะนั้นคุณภาพของ
คนจึงเป็นปัจจยัส าคญั และเป็นปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาองคก์ารและการที่จะพฒันาคนใหมี้
ประสิทธิภาพนั้นจา เป็นตอ้งใชก้ระบวนการทางศึกษาเป็นพื้นฐานในการพฒันา เน่ืองจาก
สถานศึกษามีบุคลากรที่ท  าหนา้ที่ ที่ส าคญัคอืผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ถา้บุคลากรมี ความพงึ
พอใจในการปฏิบติังานจะทา ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติัและสนบัสนุนให้ การดา เนิน
งานในโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายความพงึพอใจต่องานเป็นกุญแจหรือหวัใจของการ ทา งานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณภา ทบัทิมแดง (2551, บทคดัยอ่) ศึกษาความพงึ
พอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตต าบลคลองสอง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพงึพอใจต่อการบริหารงานบุคคล
ของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราพร พนัธโ์ภ
คา และ สุวมิล โพธ์ิกล่ิน (2556, บทคดัยอ่) ความพงึพอใจที่มีต่อการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการครูมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

1.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ความพงึพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่สนบัสนุนใหค้รูร่วมกิจกรรม
ประเพณีต่างๆ ในชุมชน เช่น วนัลอยกระทง ไดจ้ดัท าค  าสัง่ใหข้า้ราชการครูในโรงเรียนไปช่วย
ชุมชนในการจดัท ากระทง หรือกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาผูบ้ริหารสถานศึกษาไดม้าเขา้ร่วม



ประกอบพธีิทางศาสนาร่วมกบัวดัและชุมชน ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มาใช้
สถานที่และบริการของโรงเรียน โดยการเปิดสนามใหชุ้มชนเขา้มาใชพ้ื้นที่ในการจดังานแต่งงาน 
งานบวช หรือใชพ้ื้นที่ในการจอดรถ โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการใดๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ยงัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการวางแผนพฒันาโรงเรียนโดยไดจ้ดัท าทะเบียนนกัเรียนขึ้น เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในเร่ืองต่างๆ มีความสอดคลอ้งเป็นอยา่งดี ดงัที่ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติม( ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ไดก้ล่าววา่ 
การบริหารทัว่ไปเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร  ใหบ้ริการบริหารงานอ่ืนๆ  
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน
ส่งเสริม  สนบัสนุน  และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่ง
พฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม  ส่งเสริมในการบริหารและการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลกัการบริหารงานที่มุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั  โดย
เนน้ความโปร่งใส  ความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได ้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน  
และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง  เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อลิษา มงคล (2556, หนา้ 9-10) ศึกษาความพงึพอใจของครูผูส้อนต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนน ้ ารินพทิยาคม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก พบวา่ ความพงึพอใจของครูผูส้อนต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนน ้ ารินพทิยาคม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก โดยพิจารณาดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปทุมทิพย ์แกว้ทองค า (2557, 
หนา้ 10) ศึกษาความพงึพอใจของครูผูส้อน ต่อการบริหารสถานศึกษาของวทิยาลยัเทคโนโลยบีาง
ละมุงอินเตอร์-เทค พบวา่ ความพงึพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาของวทิยาลยั
เทคโนโลยบีางละมุง อินเตอร์-เทค ชลบุรีพบวา่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไปมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของขา้ราชการครูที่มีเพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อ
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส านกังานเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 เป็นตามสมมติฐานของขอ้
ที่ 1 และเม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไป มี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่
ไดมี้ความไวว้างใจในตวัขา้ราชการครูเพศหญิงมากกวา่ขา้ราชการครูเพศชาย เน่ืองจากงานดา้น
งบประมาณมกัเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกบัเอกสารจ านวนมาก ตอ้งอาศยัความละเอียด รอบคอบของ
ขา้ราชการครูเพศหญิง ในขณะที่ขา้ราชการครูเพศชายจะถนดัในเร่ืองของการจดัสถานที่ จึงท าให้
ขา้ราชการครูเพศหญิงและเพศชายมีความพงึพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่
แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนทร เพช็ร์พราว (2551, บทคดัยอ่) ศึกษาความพงึพอใจ



ของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรีเขต 1 พบวา่ 
ครูเพศหญิงและชายมีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคยัทาง
สถิติ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพโรจน์ ภาคโพธ์ิ (2554, บทคดัยอ่) ศึกษาความพงึพอใจของ
ครูต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ครูที่มีเพศต่างกนัมี
ความพงึพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ รายดา้นและโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของขา้ราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน
ต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 2 และรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่มกัจะใหค้วามส าคญั หรือขอความคิดเห็น
ในเร่ืองต่างๆ กบัขา้ราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ขา้ราชการครูที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานนอ้ย  ภาระงานส่วนใหญ่มกัจะเป็นหนา้ที่และความรับผดิชอบของ
ขา้ราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ย ทั้งน้ีเพราะตอ้งการฝึกงานขา้ราชการครูใหม่
ใหม้าช่วยท างานและแบ่งเบาหนา้ที่ของขา้ราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมาก ดว้ยภาระ
งาน ความรับผดิชอบที่แตกต่าง การไดรั้บความดีความชอบที่ไม่เท่าเทียมกนั ท าใหข้า้ราชการครูมี
ความพงึพอใจแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงนุช กิตติโรจน์เจริญ (2552, บทคดัยอ่) 
ศึกษาการศึกษาความพงึพอใจของครูผูส้อนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดั
เทศบาลเมืองศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ความพงึพอใจของครูที่จ  าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุวรรณ หล่อเงิน (2559, 
บทคดัยอ่) ศึกษาความพงึพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนศรี
ราชา 1 สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพงึ
พอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านกังานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั  
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนใหค้รูมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย สนบัสนุนใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งใหบ้ริการ
ความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 

2. ดา้นการบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใชพ้สัดุและ
สินทรัพยข์องโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและจดัใหมี้กองทุนสวสัดิการภายใน
โรงเรียน  

3. ดา้นการบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเห็นใจและใหก้ าลงัใจครูเม่ือครู
ประสบปัญหาซ่ึงแสดงตวัวา่เป็นที่พึ่งของครูได ้และวางแผนการจดัอตัราก าลงัสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียน 

4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนสามารถใชใ้นการบริหารจดัการไดส้อดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลของเขตพื้นที่การศึกษา 
และจดัระบบการบริหารจดัการตามขอบข่ายและกิจการบริหารที่เป็นนิติบุคคล 

 
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัหรือองคป์ระกอบของความพงึพอใจของครูต่อการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

2. ควรศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานดา้นวชิาการของผูบ้ริหาร 
3. ควรศึกษาแนวทางที่ส่งเสริมในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ความพงึพอใจของครู 
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