
 

ความคิดเห็นของข้าราชการครูทีม่ีต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านบางกะปิ    สํานักงานเขตบางกะปิ  สังกดักรุงเทพมหานคร  

    ภทัราภรณ์    ละลี* 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  (Survey  Research)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูโรงเรียนบา้นบางกะปิ   สาํนกังานเขตบางกะปิ  สังกดั

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดา้น ของสถานศึกษา คือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหาร

งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยจาํแนกตามเพศ  และ

ประสบการณ์การรับราชการ   กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  100  คน  โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Random Sample)  เคร่ืองมือท่ีใช ้ คือ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  สถิติ

ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  ( X )  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่าที (Independent Sample t – test)  และทดสอบการวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวน (One Way Analysis of Variance)    พบวา่  

 1) ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้นบางกะปิ    

สาํนกังานเขตบางกะปิ  สังกดักรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

              2)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้นบางกะปิ    สาํนกังานเขตบางกะปิ  สังกดักรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

  3)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์การรับราชการต่างกนั  

มีความคิดเห็นต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนบา้นบางกะปิ    สาํนกังานเขตบางกะปิ   

สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมี และรายดา้นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ :  1)  ความคิดเห็น  2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



บทนํา 

 การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนช่วย

ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ช่วยให้ประชาชนมีความ สามารถในการประกอบอาชีพ พึ่งพา

ตนเองได ้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สามารถดาํรงตน อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี

ความสุขอยา่งมีศกัด์ิศรี มีความสามารถในการพฒันาตนเอง มีความรับผดิชอบ และมีบทบาทในการ

พฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ความสําเร็จหรือความลม้เหลวในการจดัการศึกษาอยูท่ี่ผลของการ

ปฏิบติัในระดับสถานศึกษาเป็นสําคญั อาทิเช่น ภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้ น ในอดีต

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษากาํหนดภารกิจไว ้6 ดา้น ประกอบด้วย การบริหารงาน

วชิาการ การบริหารงานกิจการนกัเรียน การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการการเงินและ

พสัดุ การบริหารงานอาคารสถานท่ี และการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

(สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2529, หนา้ 5)   

 ในปัจจุบันภารกิจสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม โดย

แบ่งเป็น      4 ดา้น คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารทัว่ไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 30) 

 รัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง

และมีประสิทธิภาพ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 ไดก้าํหนดสิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทยเก่ียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการ

เรียนรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งไดต้รากฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นเหตุให้มีการประกาศใช้

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545)อนัส่งผลให้มีการ

ปฏิรูปการจดัการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเป็นรูปธรรม 

เพื่อพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลกัการศึกษา สร้างชาติ สร้างคนและสร้าง

งาน และเร่งรัดใหมี้ระบบและโครงสร้างทางการบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนทั้งปวงอยา่งแทจ้ริง โดยเนน้คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเท่ียงธรรมในการบริหารจดั

การศึกษา  

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผูน้าํองค์กรจึงเป็นผูท่ี้มีภาระหน้าท่ีท่ีจะก่อให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างสมาชิกฝ่ายต่าง ๆ  ทั้ งในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาของโรงเรียน บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของ

การจดัการศึกษา ดงัท่ีตั้งไว ้ธีรเดช  สุขโข (2543, หน้า 32) ไดก้ล่าวไวว้่า บุคลากรทางการศึกษาท่ี



เป็นผูบ้ริหารในแต่ละระดบัเป็นผูห้น่ึงท่ีมีความสําคญัในการท่ีจะขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง

สู่การปฏิรูปการศึกษาอยา่งจริงจงั    ในการบริหารจดัการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บั

โรงเรียน การดาํเนินงานของโรงเรียนจะประกอบไปด้วย ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน

บุคคล และบริหารทัว่ไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 30)  

   กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 3-5) ไดศึ้กษาถึงมูลเหตุแทท่ี้ทาํให้โรงเรียนในประเทศ

ไทย พบว่าน่าจะเกิดจากการมีโรงเรียนขนาดเล็กมากเกินไป ใช้ห้องเรียนไม่เต็มศักยภาพ (มี

ห้องเรียนมากแต่มีนักเรียนน้อย) ใช้ครูไม่เต็มศกัยภาพ เช่น ครูบางคนสอนนักเรียนเพียงไม่ก่ีคน 

เพราะโรงเรียนมีนกัเรียนน้อย ทาํงานซํ้ าซ้อนรวบอาํนาจการตดัสินใจ การตดัสินใจล่าช้า ขั้นตอน

การบริหาร สั่งการมีมาก มีการทุจริตในการบริหาร บริหารงานไม่โปร่งใส กระบวนการติดตาม

ตรวจสอบไม่มีประสิทธิผล และจากงานวจิยัหลายคนเห็นวา่ การทาํงานซํ้ าซอ้นจะนาํไปสู่การใชค้น

มาก ใชง้บประมาณสูงข้ึนใช้เวลาในการตดัสินใจ สั่งการนานข้ึน การมีทรัพยากรมาก แต่ไม่ใชใ้ห้

เต็มศกัยภาพย่อมก่อให้เกิดความสูญเปล่า ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จาํเป็น การรวบอาํนาจการ

ตดัสินใจ ยอ่มนาํไปสู่การเพิ่มขั้นตอนการบริหารเม่ือขั้นตอนเพิ่มข้ึน   

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว     ผูว้จิยัในฐานะท่ีจะกา้วไปเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาในอนาคต  

จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการครูโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดั

กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมุ่งศึกษาการปฏิบติังาน 4 ดา้น 

ของสถานศึกษา คือ การบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการ

บริหารทัว่ไป   เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร   ตลอดจน

พฒันาการบริหารงานในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อผู ้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางกะปิ    

สาํนกังานเขตบางกะปิ  สังกดักรุงเทพมหานคร  ใน 4 ดา้นของสถานศึกษา คือ ดา้นการบริหารงาน

วชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป    

       

สมมตฐิานการวจัิย                             
  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการครูโรงเรียนบา้นบางกะปิ    สํานกังาน

เขตบางกะปิ  สังกดักรุงเทพมหานคร   จาํแนกตาม  ตวัแปร  เพศ และประสบการณ์การรับราชการ

แตกต่างกนั  
 

 



ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  บุคลากรครูโรงเรียนบา้นบางกะปิ   

สาํนกังานเขตบางกะปิ   สังกดักรุงเทพมหานคร    ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  152  คน  กลุ่มตวัอยา่ง  

จาํนวน  100  คน  โดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย  (Sample Random Sampling)    

 ตวัแปรท่ีศึกษา  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศ  และประสบการณ์การรับราชการ  

 ตวัแปรตามไดแ้ก่      ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ   สาํนกังานเขตบางกะปิ     กรุงเทพมหานคร    ใน 4 ดา้น       

ของสถานศึกษา  คือ   1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ   2) ดา้นการบริหารงบประมาณ  3) ดา้นการ

บริหารงานบุคคล  4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย                                                                                                                                         

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item Objective Congruence หรือ Index of 

Concordance หรือ IOC) และค่าความเช่ือมั่น  (Reliabirity) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ ครอนบาค (Cronbach  Alpha Coeffcient ) ได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ  .855 

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น   2  ตอน คือ  

ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  

เพศ  และประสบการณ์การรับราชการ  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้น

บางกะปิ   สาํนกังานเขตบางกะปิ     กรุงเทพมหานคร    ลกัษณะแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Rating  Scale) ของลิเคอร์ท  (Likert  Scale)   

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั  ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางกะปิ   สาํนกังานเขตบางกะปิ     กรุงเทพมหานครดาํเนินการดงัน้ี 

1.   นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซ่ึง  ครบถว้น

และสมบูรณ์ทุกฉบบั  จาํนวน 100 ฉบบั 

2.  นาํแบบสอบถามท่ีมีขอ้ความสมบูรณ์มาจดัระเบียบขอ้มูลลงรหสั 

3.   วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศและ

ประสบการณ์การรับราชการ 



4.   วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของข้าราชการครู ท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางกะปิ   สํานกังานเขตบางกะปิ     กรุงเทพมหานคร  โดยหาค่าเฉล่ีย (x) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวมแลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยาย 

5.   วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครู   ท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางกะปิ      สาํนกังานเขตบางกะปิ      กรุงเทพมหานคร      จาํแนกตามเพศ 

 วเิคราะห์โดยค่า t-test   

6.   วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครู ท่ีมีต่อผู ้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางกะปิ   สํานกังานเขตบางกะปิ     กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามประสบการณ์การ

รับราชการ วิเคราะห์โดยค่า   One Way Analysis of Variance  ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงนาํค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่  (Scheffe’s Post 

hot Comparison) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นาํขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไดรั้บจะเป็นขอ้มูลพื้นฐาน  แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานและ

พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  

2. นาํขอ้เสนอแนะใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา     ในการบริหารจดัการ 

สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   ให้สามารถปฏิบติังานตามภารกิจใน

สถานศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้น เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองระหวา่ง          

วนัท่ี  3 – 20  เมษายน พ.ศ. 2560   

 

สรุปผลการวจัิย 

1.   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 100   คน พบวา่ ผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการการรับราชการ5-10 ปี 

มากท่ีสุด   



 2.  ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้นบางกะปิ  

สาํนกังานเขตบางกะปิ   สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

 3.  ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีเพศต่างกนั ท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบา้นบางกะปิ  สาํนกังานเขตบางกะปิ   สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น  

ไม่แตกต่างกนั  

 4.  ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การรับราชการต่างกนั ท่ีมี

ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้นบางกะปิ  สํานักงานเขตบางกะปิ   สังกดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้น

บางกะปิ  สํานักงานเขตบางกะปิ   สังกดักรุงเทพมหานคร  พบว่า ประเด็นท่ีน่าสนใจควรนํามา

อภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การแสดงความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบั

มาก โดยเรียงลาํดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ  ดา้นการบริหารงานวชิาการ  รองลงมาคือ บริหารงาน

ทัว่ไป และอนัดบัสุดทา้ย  คือ ดา้นการบริหารงานงบประมาณและดา้นการบริหารงานบุคคล 

เน่ืองมาจาก โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     ไดมุ้่งเนน้การบริหาร

สถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดยดาํเนินการบริหารใหค้รูเป็นบทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนงานใน

ดา้นต่าง ๆ ตามความสามารถและความถนดัของครูครอบคลุมกบับทบาทหนา้ท่ีสาํคญัต่างๆ ของ

สถานศึกษาทั้งดา้นวชิาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณ ดา้นบริหารงานทัว่ไป รวมถึงดา้นการ

บริหารงานบุคคล เพื่อมุ่งเนน้การพฒันาทั้งดา้นคุณภาพผูเ้รียนใหต้รงตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ มหิศร  นนัตโลหิต (2553, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยั  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ        

การบริหารจดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวดัแสมดาํสาํนกังานเขตบางขนุเทียน

สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน โดยรวมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก   สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัศกัด์ิ   ล้ิมสุขสันต ์ (2546, 

หนา้ 63 - 71) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตรัง โดยมีผลการวจิยัโดยรวมอยูใ่นระดบั 

มาก 



 1.1 ดา้นการบริหารงานวชิาการ ความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วม  ในการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     ดา้นการ

บริหารงานวชิาการ โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจาก โรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     ไดมุ้่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขม้แขง็ทางดา้น

วชิาการ ส่งผลใหค้รูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     เห็นความสาํคญัใน

การมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพทางดา้นวชิาการในทุกส่วนอยา่งมีคุณภาพ และพร้อมรับ      ทุกนโยบาย

ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางดา้นวชิาการท่ีดี      โดยดาํเนินการบริหาร

จดัการงานดา้นวชิาการตามบทบาทหนา้ท่ีของครูผูส้อนโดยมุ่งเนน้ การพฒันาทั้งดา้นความรู้ และ

พฤติกรรมของผูเ้รียน รวมถึงการมุ่งเนน้การพฒันาครูในสถานศึกษาใหมี้คุณลกัษณะตรงกบัวชิาชีพ

ครูในทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจินดา  ทรัพยเ์มฆ (2549, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาความพึง

พอใจของครูในการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่

ความพึงพอใจของครู  ในการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาริชาต  เดชมิตร 

(2549, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวดัมงคลนิมิตร 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ความพึงพอใจของครูท่ีมี

ต่อการบริหารงานของโรงเรียนวดัมงคลนิมิตร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 2 ในภาพรวม 4 ดา้น   อยูใ่นระดบัมาก  

 1.2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     ดา้นการ

บริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจาก โรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     เห็นความสาํคญัของการบริหารจดัการศึกษาเพื่อให้

โรงเรียนเป็นโรงเรียนของชุมชนจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อความสัมพนัธ์และสร้างความเขา้อนัดี

ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน ใหค้วามอนุเคราะห์ชุมชนในทุกเร่ือง ผูป้กครองไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัข้ึน ซ่ึงทางชุมชนและผูป้กครองต่างก็ใหค้วามร่วมมือดว้ยดีเสมอ

มา ซ่ึงดว้ยความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชนน้ี จึงส่งผลใหเ้ม่ือโรงเรียน

ตอ้งการความอนุเคราะห์  ในการระดมทุนเพื่อพฒันาส่วนใดส่วนหน่ึงของโรงเรียน จึงมกัไดรั้บ

ความอนุเคราะห์อยา่งดีจากผูป้กครองและชุมชนเสมอ จึงส่งผลใหจ้าํเป็นตอ้งมีการบริหารงาน

งบประมาณท่ีครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณดว้ยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้ ซ่ึงการบริหารงานงบประมาณตามปกติแลว้จะมีดว้ยกนัหลายส่วน อีกทั้งโรงเรียน

สังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     เป็นโรงเรียนท่ีมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหค้รูไดเ้ขา้



มามีส่วนร่วมกบัการบริหารงานงบประมาณจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะมุ่งใหก้ารพฒันาโรงเรียนในส่วน

ต่างๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนตรี  ดวงสิน (2553, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา

ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่า สังกดัเทศบาลเมือง

กระบ่ีพบวา่ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 

สังกดัเทศบาลเมืองกระบ่ี ตามขอบข่ายการบริหารงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาดบั

ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทัว่ไปดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้น

การบริหารวชิาการ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิรพนัธ์  ทองใบ (2548, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยั

เร่ืองความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถม ศึกษากลุ่มเขต

เจา้พระยา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มเขตเจา้พระยา สังกดักรุงเทพมหานคร ใน

ภาพรวม 4 ดา้น คือ          ดา้นการบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการบริหารงาน

งบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมาก และดา้นการบริหารงาน

ทัว่ไป   อยูใ่นระดบัมาก 

 

 1.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     ดา้นการ

บริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจาก โรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จึงมีบุคลากรในโรงเรียนจาํนวน

มาก ซ่ึงการบริหารใหค้นหมู่มากโดยอาศยัเพียงคนหน่ึงคนใดใหทุ้กคนไดรั้บความ     พึงพอใจใน

ทุกดา้นค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก อีกทั้งสถานะของผูบ้ริหารงานบุคคลในตาํแหน่งผูบ้ริหารอาจไม่

สามารถเขา้ใจถึงความรู้สึกของความพึงพอใจอยา่งแทจ้ริง ของผูป้ฏิบติังานได ้ ส่งผลใหก้าร

บริหารงานดา้นงานบุคคลของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     จึงได้

มุ่งเนน้ใหค้รูไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการบริหารงานดา้นบุคคลภายใตก้ารบริหารภาพรวมของ

ผูบ้ริหารโดยมุ่งเนน้การพฒันา    ครูและบุคลากรส่วนอ่ืนๆ ในการพฒันาตนเองเพื่อใหส้ามารถ

จดัการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้การสร้างขวญัและกาํลงัใจ การ

มุ่งเนน้ใหบุ้คลากรเห็นความสาํคญัของการรักษาระเบียบวนิยั รวมถึงการใหค้วามสาํคญัต่อความ

เป็นธรรมในการประเมินเล่ือนตาํแหน่งงานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พีรณันต ์       สุขสมบูรณ์ 

(2553, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา ความพงึพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน     ของผูบ้ริหารโรงเรียนวดั

ราษฎร์รังสรรค ์ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา่ความพึงพอใจ

ของครูท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา



ประถมศึกษาสมุทรสาครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ีดา้นการบริหาร

วชิาการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด     รองลง  มาคือดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไป มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัศกัด์ิ  ล้ิมสุขสันต ์ (2546, หนา้ 66) ไดศึ้กษาเร่ือง   

ความพึงพอใจ   ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา     สังกดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัตราด    ผลจากการศึกษาวจิยัพบวา่        ความพึงพอใจในดา้น        การพฒันา

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลืออยูใ่นระดบัมาก 

 1.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของ  โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  โรงเรียนบา้นบางกะปิ     ดา้นการ

บริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองมาจาก โรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     ดา้นความบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเป็นโรงเรียนท่ีมี

สภาพแวดลอ้มดี ติดถนน และอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนใหญ่ อีกทั้งโรงเรียนมุ่งเนน้ความสาํคญัในการ

พฒันาผูเ้รียนในดา้นวชิาการ ผูป้กครองส่วนใหญ่จึงใหค้วามไวว้างใจนาํบุตรหลานเขา้มาสมคัรเป็น

จาํนวนมากในแต่ละปี โรงเรียนจึงมีการมอบหมายหนา้ท่ีสาํคญั ในการรับสมคัรนกัเรียน การ

ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนใหค้รูไดมี้ส่วนร่วมใน

การพฒันาโรงเรียนอยูเ่สมอ เพื่อใหค้รูมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาโรงเรียน เกิดเป็น

ความภาคภูมิใจในองคก์รของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มาโนช  บุตรเช้ือไทย (2549, 

บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสหวทิยาเขต

ไผอ่รุณพฒันา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของ

ครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสหวทิยาเขตไผอ่รุณพฒันา     สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวม 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นการบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการบริหารงานงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก ดา้น

การบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมาก  และดา้นการบริหารงานทัว่ไป   อยูใ่นระดบัมาก และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ         วลยัรัตน์ อนุศาสตร์ (2548, บทคดัยอ่) ไดท้าการศึกษาวจิยัเร่ือง 

ความพึงพอใจของครู    ท่ีมีต่อการบริหารงานผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ ครูในโรงเรียนเอกชน สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจท่ีทางโรงเรียนมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ชุมชนจดัข้ึน อยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน

สังกดักรุงเทพมหานคร      โรงเรียนบา้นบางกะปิ      จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวม     ไม่แตกต่างกนั  

เน่ืองดว้ยโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     ไดเ้นน้การบริหารจดัการศึกษา



อยา่งหลากหลาย โดยบุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกนัดาํเนินการ มุ่งหวงัเพื่อพฒันาผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น       

นบัตั้งแต่ดา้นความรู้ ความสามารถทกัษะทางวชิาการ พฤติกรรมการแสดงออกท่ีถูกตอ้งตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ เพื่อใหมี้คุณลกัษณะและค่านิยม

ตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดยเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยูอ่ยา่งเป็นสุข เพื่อให้

ไดท้รัพยากรบุคคลตรงตามเป้าหมายท่ีชุมชนตอ้งการ ซ่ึงครูทุกคน ทุกเพศจะตระหนกัถึงเป้าหมาย

ของโรงเรียน และมุ่งพฒันาขบัเคล่ือนองคก์รตามหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บผดิชอบอยา่งพึงพอใจ เพื่อนาํพา

องคก์รไปสู่เป้าหมาย เกิดเป็นความสาํเร็จ ซ่ึงความสาํเร็จดงักล่าวจะสะทอ้นกลบัมาสู่โรงเรียน 

ผูบ้ริหาร และครู ในดา้นความภาคภูมิใจในความสาํเร็จท่ีตนไดมี้ส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนส่ิงนั้น 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุเนตร  เพญ็จนัทร์ (2448, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา ความพงึพอใจของ

ครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชญั ศรีราชาจงัหวดัชลบุรีพบวา่การ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชญั ศรีราชา 

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์การทาํงาน และวฒิุการศึกษา โดยรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา  สิงห์เรือง (2552) ท่ีศึกษาความพึง

พอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษาอาํเภอพิบูลมงัสาหาร พบวา่ครูผูส้อน ท่ีมีเพศต่างกนัมี

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน        สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียน

สังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     จาํแนกตามประสบการณ์การรับราชการ โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เน่ืองดว้ยครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนบา้นบางกะปิ     จะมี

ความภาคภูมิใจในองคก์ร อีกทั้งไดรั้บการมุ่งเนน้ให้ตระหนกัถึงเป้าหมายในการใหค้วามสาํคญัของ

ผูเ้รียน จึงทาํใหค้รูทั้งประสบการณ์มาก และนอ้ยจะเกิดความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีความรับผดิท่ีตน

ไดรั้บมอบหมาย เพราะอยา่งเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนองคก์รท่ีตนรักใหเ้กิดประสิทธิภาพและ

เป็นไปตามเป้าหมายของผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สัมฤทธ์ิ  ขจร (2549, บทคดัยอ่) ท่ี

ศึกษาความพึงพอใจของครูเก่ียวกบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในจงัหวดั

ชลบุรี  พบวา่ พึงพอใจตํ่าสุดคือ ดา้นการจดับุคลากรลงสู่งานเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู

เก่ียวกบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจงัหวดัชลบุรีจาํแนกตามประสบการณ์

ในการดาํรงตาํแหน่ง   และระดบัการศึกษาของครู   พบวา่    ไม่แตกต่างกนั    ทั้งในภาพรวมและ

รายดา้น  เม่ือเปรียบเทียบระดบัการศึกษาของครู พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีรนุช  วงษฤ์ทธ์ิ (2552)  ท่ีศึกษา



การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารงานตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบวา่ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหาร

สาํนกังานของบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร จาํแนกตาม

สถานภาพ ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา ประเภทของบุคลากรทางการศึกษา ประสบการณ์ใน

การปฏิบติังาน พบวา่บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหารไม่แตกต่างกนั ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

  1.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏวา่ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนบา้นบางกะปิ   สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายดา้น  พบวา่ การบริหาร

งบประมาณ  มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ   ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา      โรงเรียนบา้นบางกะปิ          

สังกดักรุงเทพมหานคร  ควรมีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัปัญหา    และความตอ้งการ

ของโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาจดัตั้งงบประมาณ ตั้งคณะทาํงาน จดัทาํแผนงบประมาณของ

สถานศึกษา จดัสรรงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน มีการบริหารงบประมาณ

โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความโปร่งใส หลกัความคุม้ค่า และหลกัความรับผิดชอบ มีการ

จดัระบบตรวจสอบภายใน รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ และเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและแผน

ท่ีวางไว ้เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขในปีต่อไป 

             1.2   ผูบ้ริหารควรพฒันาหลกัการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล        เพื่อเป็นการ

สร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรหน่ึงท่ีสาํคญั

ในสถานศึกษาเพือ่ใหส้ถานศึกษามีการพฒันาในทุก ๆ ดา้น 
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