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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการใน
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สังกดัส านกังานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร (2) 
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนาหลวง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั  คือ ครูที่ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนนาหลวง  
สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 97 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามความ
พึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง  สังกดั
ส านักงานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่  ความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) การทดสอบค่าที (Independent samples t -test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way analysis of variance)  ผลการวจิยั  พบวา่  

1. ความพงึพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 

              2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนนาหลวงสังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  ผลการวจิยัดงัน้ี  

       
 
 

ค ำส ำคญั 
ความพงึพอใจของครู   การบริหารจดัการในสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   

________________________________________________________ 
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง   
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2.1 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สังกดัส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกนั โดยภาพรวม
และด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ไม่
แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการบริหารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

  2.2 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ที่มีวฒิุการศึกษาต่างกนั โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05    

2.3 ความพงึพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนนาหลวง สังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์
การในท างานต่างกนั โดยภาพรวมและดา้นการบริหารงานงบประมาณ และดา้นการบริหารงานบุคคลไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นการบริหารงานวชิาการ และดา้นบริหารงาน
ทัว่ไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05    
   

บทน ำ 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิหนา้ที่เคารพกฎหมาย 
ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั
พึ่งตนเอง  ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งที่จะท าให้การพฒันา
คุณภาพของประชากรเป็นไปตามที่ประเทศชาติตอ้งการโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมี
ความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20  และ 19 ระบบการศึกษา ตอ้งมีการพฒันาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความ
เป็นจริง ที่เน้นการพฒันาคนเป็นส าคัญอันดับแรก   การศึกษาจึงตอ้งมีบทบาทอยา่งมากต่อการพฒันา
ประชากรของประเทศให้มีลกัษณะที่พึงประสงค  ์การจดัการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่านั้นจึง
จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการพฒันาประชากรของประเทศได้  ซ่ึงการจดัการศึกษาตั้งแต่ในระดับ
ปฐมวยั  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะประสบความส าเร็จ มากน้อยเพียงใด  ยอ่มขึ้นอยูก่ ับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูเป็นส าคญั  ถา้บุคลากรเหล่าน้ีมีความพึงพอใจใน การท ามีขวญัและก าลงัใจที่ดีก็จะมี
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน มีความเต็มใจเสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา มีความคิดริเร่ิมในการ
ปรับเปล่ียนการจดัการศึกษาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 72) 
 การบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ให้ได้ดีนั้ น  ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู ้มีวิสัยทัศน์กวา้งไกลที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการพฒันาผูเ้รียนไปสู่อนาคตที่ประสบความส าเร็จ เพื่อให้
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ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นอยา่งมีคุณภาพตามที่สังคมตอ้งการ  การก าหนดแนวทางปฏิบตัิในปัจจุบนัจึง
จ าเป็นจะตอ้งบริหารหน่วยงาน   เพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ภายใตค้วามร่วมมือของบุคลากร
ทุกฝ่าย ดงันั้น การศึกษาจึงเป็นรากฐานที่ส าคญัประการหน่ึงในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลไดพ้ฒันาตนเองตลอดชีวิต 
สามารถพฒันาศกัยภาพและความสามารถด้าน ต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตาม
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  การที่ จะพัฒนา   ในด้านการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 
2553 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยัหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งประการหน่ึงคือ  ครู อาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะขบัเคล่ือนพลงั การปฏิรูปการศึกษา  จะตอ้งมีความรู้   ความเขา้ใจ  ในการ
จดัการเรียนรู้ที่ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข (สมคิด พรมจุย้, 
2547,หนา้ 2) 
 โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร ก าหนดภาระงานออกเป็น 4 ดา้น 
คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารงานทั่วไป  ซ่ึงบุคลากรในโรงเรียนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามขอบข่ายงานดังน้ี  ด้านการ
บริหารงานวชิาการ มีหนา้ที่จดัท  าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระ
ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม น าหลกัสูตรไป
ใช้ มีการนิเทศการใช้หลักสูตร ติดตามและประเมินผลและปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรตามความ
เหมาะสม ดา้นการบริหารงานงบประมาณ มีหนา้ที่บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนมุ่งเนน้ความเป็น
อิสระในการบริหารจดัการสถานศึกษามีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ยดึหลกัการบริหารมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธ์ิ  และการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานใหมี้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของโรงเรียน  รวมทั้งจดัหารายได้ในการใช้บริหารจดัการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพที่ดีขึ้นต่อผูเ้รียน ด้านกาบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคญัที่ มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียนเพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ความสามารถ มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ไดรั้บ
การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั และดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีหน้าที่บริหารจดัการในดา้นอาคารสถานที่ งาน
สารสนเทศ งานพสัดุ งานสหกรณ์ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัว่ไปภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
 โรงเรียนนาหลวง สังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ไดด้ าเนินการบริหารจดัการภายใต้
กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัของกรุงเทพมหานคร  ยทุธศาสตร์การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร และ
ยทุธศาสตร์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด แต่จากการด าเนินงานที่ผา่นมา พบวา่งานทั้ง 4 ดา้น ภายใน
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โรงเรียนยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ไม่มีการแบ่งงานตามภาระหนา้ที่ที่ชดัเจน และยงัขาดบุคลากรใน
การท าหน้าทีการเงินที่มีความช านาญ  ท าให้เกิด การล่าช้าในการท างาน ผลงานที่ได้ในแต่ละด้านไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว  ้ และไม่มีการเตรียมการรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนอันก่อให้เกิดเป็นปัญหาและ
อุปสรรค ในการบริหารงานโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ เช่น ปัญหาการจดัการเรียนการสอน 
เก่ียวกบัเร่ืองหลกัสูตร  ส่ือการเรียนการสอน การเพิ่มพูนความรู้โดย  การอบรมสัมมนาเพื่อพฒันางานใน
หน้าที่หรือปัญหาการพฒันาบุคลากร การขาดครูที่มีความรู้ความช านาญโดยตรง การสร้างขวญัและ
ก าลังใจ รวมถึงปัญหางานธุรการ การเงิน การพสัดุที่เกิดจากการปฏิบตัิผิดระเบียบการทุจริต หรือการ
บริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะส่งผลไปกระทบกบัความสัมพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เพราะ
ถ้าชุมชนไม่เข้าโรงเรียนก็จะท าให้ขาดการสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ท าให้เกิด
ขอ้จ ากดัดา้นอาคารสถานที่ โดยเฉพาะยคุปฏิรูปการศึกษาเช่นน้ี อาคารสถานที่จะตอ้งมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัต่อการบริหารบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียนต่างๆ 
อาคารประกอบรวมถึงสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  
 จึงท าให้มีความจ าเป็นตอ้งศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานโดยใชห้ลกัการบริหารจดัการในสถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาสถานศึกษา  อันน าไปสู่การพฒันาครูผูส้อนและผูเ้รียนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคลสงัคมไทยใหน้กัเรียนมีศกัยภาพในการแข่งขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมโลกได ้
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนนาหลวง สังกดัส านักงานเขตทุ่ง
ครุ  กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 130  คน  

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดแ้ก่ครูที่ปฏิบติัการสอนโรงเรียนในโรงเรียนนาหลวง  สงักดั
ส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2560  จ  านวน 97 คนโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ 
krejcie, R.V. and Morgan, D.W.(อา้งถึงใน สุรศกัด์ิ อมรรัตนศกัด์ิ, บุญมี พนัธุไ์ทยและสมจิตรา เรืองศรี, 
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2557, หนา้ 101) ก าหนดขนาดตวัอยา่งที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05  โดยท า
การสุ่มวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามระดบัชั้นที่สอน  ดงัขอ้มูลที่ปรากฏ   
 
ตารางที่ 1 จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจากครูในโรงเรียนนาหลวงสงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559   

ระดบัชั้นที่สอน 
จ านวนครู 
(ประชากร) 

จ านวนครู 
(กลุ่มตวัอยา่ง) 

1. ประถมศึกษา 70 52 
2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 33 25 
3. มธัยมศึกษาตอนปลาย 27 20 

รวม 130 97 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู ้บริหาร
สถานศึกษา  โรงเรียนนาหลวง  สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร    มีวธีิการดงัน้ี 

ประเภทของขอ้มูล เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณลักษณะเป็นแบบสอบถาม ที่ผูศึ้กษาสร้างขึ้นมาเอง 
โดยผา่นการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแลว้  ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามที่ผูศึ้กษาสร้าง
ขึ้นโดยศึกษาค้นควา้จากต าราเอกสาร ผลงานวิจยัและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ นักวิชาการ ลักษณะของ
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List)   
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง  สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ 

ลกัษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scales)  คือ  มากที่สุด มาก  ปาน
กลาง  น้อย   น้อยที่ สุด  สร้างแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมเน้ือหาโดยศึกษาจาก
แบบสอบถามและแบบทดสอบต่างๆ ที่มีลกัษณะใกล้เคียงน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุง เพื่อใหไ้ดข้อ้ค  าถามที่มีความชดัเจนและถูกตอ้งเพื่อน าไปหาคุณภาพเคร่ืองมือ
โดยเสนอโครงร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC)  ถา้ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ปรากฏว่าได้ขอ้ค  าถามที่ใชไ้ด้มีค่า อยูใ่น
ระหวา่ง  0.60 – 1.00  จ านวน  40  ขอ้น าแบบสอบถามที่แกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try-Out) กบั
กลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ  านวน  30  คน  เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (r)โดยการหาค่า
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment) ของคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
(Item-total correlation) โดยคดัเลือกขอ้ที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปใชเ้ป็นขอ้ค  าถามจริงผล
ปรากฏวา่  มีขอ้ค  าถามที่ใชไ้ด ้จ  านวน 40 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.249  - 0.713   วเิคราะห์หา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0. 93 น าแบบสอบถามที่ผา่นการทดลองแลว้ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูศ้ึกษาน าแบบสอบถามไปใหค้รูในโรงเรียนนาหลวง สงักดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  

ตอบแบบสอบถามความความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยการตอบแบบสอบถามขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารโรงเรียนช่วยเหลือในการแจก
แบบสอบถามแลว้รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดม้าด าเนินการตามขั้นตอนการวจิยัต่อไป 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั “ความพงึพอใจความพงึพอใจของครูต่อการบริหารจดัการใน

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร”  
ด าเนินการดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการ

วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกับความพึงพอใจของครูต่อการ

บริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง  สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ  

กรุงเทพมหานคร ท าการวเิคราะห์โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัโดยการ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การหาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวธีิของ ครอนบาค (Cronbach) 
 2.  หาค่าสถานภาพบุคคล ใชค้่าความถ่ี ร้อยละ (Percentage)    
 3.  หาค่าความพงึพอใจ ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) 
 4.  เปรียบเทียบความพึงพอใจความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ Indepent 
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Samples t-test  เม่ือเปรียบเทียบตวัแปร เพียง 2 ตวั แต่ถ้าเปรียบเทียบ ตวัแปรตั้งแต่  3 ตวัใช ้One – way 
Analysis of Variance  ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จะน าค่าคะแนนเฉล่ีย
เป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลการวจิยัพบวา่   
 1. ความพงึพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างานผลการวจิยัดงัน้ี  

 2.1 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและดา้นการ
บริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และดา้นการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นการบริหารงานทัว่ไป แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

 2.2 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนาหลวง สังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ที่มีวฒิุการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 2.3 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนาหลวง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การในท างานต่างกัน 
โดยภาพรวมและดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการบริหารงานวิชาการ และดา้นการบริหารทัว่ไปแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

อภิปรำยผล 
  จากการวิจัยเร่ืองความพึงพอของครูต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู ้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
  1. ความพึงพอใจของครูในเร่ือง การบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู ้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง  สังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูในโรงเรียนนาหลวง สังกดัส านักงาน
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็น
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เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามและหน้าที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบกับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดมี้การพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะความเป็นผูน้ าของตนเองจนสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  จนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 
ผูบ้ริหารโดยยดึหลกัการบริหารงานบุคคล หรือหลกัความเหมาะสม โดยการใชค้นให้เหมาะสมกบังาน
และความรู้ความสามารถซ่ึงการปฏิบติัเช่นน้ียอ่มท าให้บุคคลมีความพงึพอใจ และมีขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้ นและเกิดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมองหมายมีผลท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี  หลงสวสัด์ิ  (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่ มี ต่อการ
บริหารงานของโรงเรียน  ราชวินิตบางแกว้ในพระบรมราชูปถมัภ์ สังกดัสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนราชวนิิต
บางแกว้ในพระบรมราชูปถมัภ ์สงักดัส า นกังานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พีรณันต ์สุขสมบูรณ์ (2553)  ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ความพงึพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์สา นกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น ขณะที่ มนตรี ดวงสิน (2553)ไดว้จิยัการความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของโรงเรียน
เทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกดัเทศบาลเมืองกระบี่ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สงักดัเทศบาลเมืองกระบี่ ตามขอบข่ายการบริหารงาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก และนอกจากน้ี ลดัดาวลัย ์ใจไว (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพงึพอใจของครูต่อการ
บริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
เม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ 
 1.1 ดา้นการบริหารงานวชิาการ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการพฒันาความรู้ความสามารถ และน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารโรงเรียน จนเป็น
ที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน อีกทั้งให้การสนับสนุนยอมรับในผลการปฏิบติังานมีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบตัิการที่วางไว ้และมีการติดตามผลทุกระยะจึงท าใหค้รูเกิดความกระตือรือร้น พร้อมใจและ
เต็มใจ ท างาน และมีความรู้สึกภูมิใจในการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุภาวดี หลงสวสัด์ิ 
(2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนราชวินิตบางแกว้ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนราชวนิิตบางแกว้ในพระบรมราชูปถมัภ ์สังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการบริหารงานวชิาวชิาการ โดยภาพรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก 
 1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการประชุมและวางแผน การจดัท าแผนงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณการ
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อนุมติังบและเบิกจ่ายเป็นไปในรูปคณะกรรมการท าให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ การ
บริหารพสัดุ ครุภณัฑมี์การควบคุมดูแลและบ ารุงรักษา มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองคก์ร
และสถาบันต่าง ๆ การด า เนินการด้านกองทุนต่างๆ ตรวจสอบและติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณ  จัดระบบควบคุมและป้องกันความเส่ียง มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอขอ
งบประมาณ มีการวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษาเพือ่นน ามาสู่การปฏิบติั มีการจดัท าแผนกล
ยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีการ ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ที่
สอดคล้องกับนโยบายการจดัการศึกษาและความต้องการของชุมชน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ มีการตรวจสอบติดตามผลการใชเ้งินและผลการด า เนินงานอยา่งเป็นระบบ 
และรวมถึงมีการจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ที่
ก  าหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรีกิตต์ิ  ศิริวฒันกุล (2548) ไดศ้ึกษาเร่ือง ความพงึพอใจของครูต่อ
การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 1.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีการวางแผนอัตราบุคลากรมอบหมายภาระหน้าที่  มีการติดตามนิเทศบุคลากร เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน  ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทน การเล่ือนขั้นเงินเดือนการจัด
สวสัดิการพิเศษ และการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ การศึกษาต่อและการฝึกอบรมดูงานได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของครูที่ตอ้งการพฒันา
ตนเองอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนก็มีการให้ขวญัและก าลงัใจแก่ บุคลากรในโรงเรียนเป็น
ตามหลกัธรรมาภิบาล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนตรี ดวงสิน (2553)ไดท้  าการวิจยัการความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกดัเทศบาลเมืองกระบี่ ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกดัเทศบาลเมืองกระบี่ 
ตามขอบข่ายการบริหารงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมาโนช บุตรเช้ือ
ไทย (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสหวิทยาเขตไผ่อิรุณ
พฒันา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสหวิทยาเขตไผ่อิรุณพฒันา สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 1.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
โรงเรียนให้ความส าคญักับงานด้านบริหารงานทั่วไป ซ่ึงเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกับการจดัระบบบริหาร
องคก์ร ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน โดยมีบทบาทหลกัในการส่งเสริมสนับสนุน
และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพฒันาโรงเรียนใหใ้ชน้วตักรรม
และเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมการบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามหลกัการบริหาร
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ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและให้ความส าคญักบัการจดัแหล่งเรียนรู้ของงานเป็นหลกั  สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พีรณันต ์ สุขสมบูรณ์ (2553) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยั
พบวา่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน   วดัราษฎร์รังสรรค ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านและยงัสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สุภาวดี หลงสวสัด์ิ (2550) ไดศ้ึกษาความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนราชวนิิตบางแกว้ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนนาหลวง  สงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 

 2.1 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนาหลวง สงักดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและดา้นการ
บริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และดา้นการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นการบริหารงานทัว่ไป แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 2.2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี มีโลกทศัน์ที่กวา้งไกลกว่า สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามคัคี และมีความซ่ือตรง มีความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
ครูดว้ยกนั สามารถเขา้ใจแนวนโยบายไดดี้กว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
ตลอดจนมีความเช่ือมัน่และความศรัทธาในตนเองมากกว่า วุฒิการศึกษาเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงของ
การพฒันาองคก์ารให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว  ้ซ่ึงหากบุคลากร มีวุฒิการศึกษาในระดบัที่
เหมาะสมตามความตอ้งการขององคก์รก็จะส่งผลให้การพฒันาองคก์าร  มีประสิทธิภาพขึ้นตามล าดับ 
(รุ่ง แก้วแดง, 2542, หน้า 15-16) สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนบูลย ์ อ านวยวิทยากุล (2548) ไดท้  าการ
วิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูใน
การปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
 2.3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ครูที่มีประสบการณท างาน 10-20 ปี กบัครูที่มีประสบการณ์
ท างานมากกวา่ 20  ปี  มีความพงึพอใจต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้น
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การบริหารงานวิชาการ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนครูที่มีประสบการณ์ใน
การท างานต ่ากว่า 10 ปีกบัครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จดัการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นกานบริหารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเป็นประสบการณ์ในการณ์ท างานที่แตกต่างกนัท าใหค้วามคิดท างานที่แตกต่าง
กนัในบางด้าน แต่โดยรวมก็ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุเนตร เพ็ญจนัทร์ (2548) ได้
ศึกษาวจิยัเร่ืองศึกษาความพงึพอใจของครูผูส้อนที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสมัชญัศรี
ราชา  อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์การท างาน และวุฒิการศึกษาโดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่าง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนมไพร ค  าขจร  (2551) ไดศ้ึกษาความพงึพอใจของ
พนกังานครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสงักดัเทศบาลฉะเชิงเทรา พบวา่  ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา รายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกภร สุทธิประภา 
(2557) ไดศึ้กษาความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอกระทุ่มแบน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ปฏิบติังานแตกต่าง
ต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบั 
0.05  
   

ข้อเสนอแนะ 
  1.ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
     1.1 ผูบ้ริหารต้องส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
จดัการเรียนการสอน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความ
ยติุธรรม เป็นไปตามระเบียบของราชการ เพือ่สร้างความพงึพอใจต่อบุคลากร 
     1.2 ผุบ้ริหารตอ้งบริหารกิจการของโรงเรียนในสอดคลอ้งกบั กฎระเบียบขอ้บงัคบั ของทาง
ราชการทที่ก  าหนดไว ้
    1.3 ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรที่ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่      
ประจกัษ ์
    1.4 ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งที่ดี 
เหมาะสมตามหลกัเกณฑ ์
 

  2.ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของครูในโรงเรียนนาหลวง สังกัด
ส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
  2.2 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะโรงเรียนนาหลวง สังกัดส านักงานเขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น หากมีการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการในสถานศึกษาของ
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โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร อ่ืนๆ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความ
แตกต่างในแต่ละโรงเรียน จ าใหเ้ห็นถึงภาพรวมของงานวจิยัอยา่งครอบคลุม 
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