
 

 

ความพงึพอใจของครูทีม่ีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางกะปิ   

   สังกดัสํานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

พชัญว์ริญ  พงษพ์ฒันปรีชา* 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

กะปิ สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ

ทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 103 คน โดยสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ 

ชนิดแบบตรวจสอบรายการ  (Check - list)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า ที (Independent Samples t-test) 

และเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยใชค้่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  

Variance) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบา้นบางกะปิ  สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายดา้นมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  2) ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ครูท่ีมี

เพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่าง

กนั 3) ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารงานสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ส่วนในดา้นการบริหารงานบุคคล

ไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ :  1) ความพึงพอใจ  2) การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบับริบทการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายดา้นท่ีสาํคญั  ทั้งดา้น

สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม เทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลกระทบทั้งท่ี

เป็นโอกาสและขอ้จาํกดัต่อการพฒันาประเทศ  รวมถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554 ) (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2550, หนา้ 47) จึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทย  

สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนใหมี้คุณธรรมนาํความรู้  

เกิดภูมิคุม้กนัโดยพฒันาจิตใจควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวติ  เร่ิม

ตั้งแต่วยัเด็กใหมี้ความรู้พื้นฐานเขม้แขง็ มีทกัษะชีวติ  พฒันาสมรรถนะ  ทกัษะของกาํลงัแรงงานให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลกของการทาํงานและการแข่งขนัอยา่งมีคุณภาพ  สร้าง

และพฒันากาํลงัคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้ ส่งเสริมใหค้น

ไทยเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  จดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และองคค์วามรู้

สมยัใหม่  ตั้งแต่ระดบัชุมชนถึงประเทศ  สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึง

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กบัเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-

2559) (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หนา้ 9) ท่ีมุ่งให ้ 1) พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  2) พฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความเขม้แขง็ มีการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืและมีดุลยภาพแต่ละดา้น สร้างข้ึนเพื่อสังคมใหเ้ป็นสังคมแห่งคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา 

และการเรียนรู้สังคมสมานฉนัท ์และเอ้ืออาทรต่อกนัมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนดีเก่งและมีความสุข 

การท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของชาตินั้นตอ้งอาศยัการศึกษา

เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการพฒันาคนในทุกดา้นดงัท่ี วีระยทุธ  ชาตะกาญจน์  

(2551, หนา้ 16)  กล่าววา่ การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของคน  เพราะการ

จดัการศึกษาเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความรู้ความคิด และคุณธรรมของบุคคล เป็นการถ่ายทอด

วฒันธรรม และสร้างภูมิปัญญาใหแ้ก่บุคคล  การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะช่วยใหป้ระชาชนมี

คุณภาพ มีคุณธรรม สามารถดาํรงอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีความรู้ความสามารถและ

ทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม

ในอนาคต  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได ้ ดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขและมี

ศกัด์ิศรี  สามารถพฒันาตนเองและร่วมพฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นกฎหมายการศึกษาท่ีมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่และนาํไปสู่การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบนบัตั้งแต่ การปฏิรูประบบการศึกษา 



 

 

ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานทางการศึกษา  แนวทางการจดัการศึกษา และปฏิรูประบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาโดยเนน้การกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546  ท่ีกาํหนดโครงสร้างและระบบการบริหารและจดัการศึกษาโดยใหส้ถานศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีเป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 20) โดยมีจุดมุ่งหมายให้

เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจดัการศึกษา ก่อใหเ้กิดผลดีต่อการกระจายอาํนาจและการกระจาย

โอกาสทางการศึกษา นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ยงัไดก้าํหนดทิศทางการบริหารจดัการไวใ้น มาตรา 39 วา่ “ใหก้ระทรวง

กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นการบริหารงานวชิาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” สถานศึกษาจึงมีอาํนาจ

หนา้ท่ี  และมีความรับผิดชอบในการบริหารงานทั้งในดา้นบริหารทัว่ไป การบริหารวิชาการ 

บริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดา้นการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและใหส้อดคลอ้งกบับริบทของชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่โดยสถานศึกษาจะตอ้ง

กาํหนดเป้าหมายในการจดัการศึกษาของตนเองในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมี

ความสุข (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2555, หนา้ 2)  

 โรงเรียนเป็นองคก์ารระดบัปฏิบติัการท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ตามแนวทางการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ บนพื้นฐานความหลากหลายและแตกต่างกนัตาม

ความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งวา่ผูเ้รียนทุกคน

จะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากโรงเรียน เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้ผูบ้ริหารสถานศึกษานบัวา่เป็นผูท่ี้มีความสาํคญัเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในการบริหารงานโดยรู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิด

ประโยชน์มากท่ีสุด อาจกล่าวไดว้า่ สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพข้ึนอยูก่บัสมรรถนะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในการบริหารงานของผูบ้ริหารเป็นสาํคญั การท่ีผูบ้ริหารจะทาํภารกิจในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสาํเร็จตามเป้าประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี         

ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา้ 7)  ไดก้ล่าวไวว้า่  ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถสูง  เพราะ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคลากรหลกัท่ีสาํคญัของสถานศึกษาและเป็นผูน้าํวชิาชีพท่ีจะตอ้งมี

สมรรถนะความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีดี จึงจะ

นาํไปสู่การจดัและบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพการกาํหนดสมรรถนะของ



 

 

ผูบ้ริหาร และตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  

กาํหนดใหมี้การประเมินสมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจาํสายงาน ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา

จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารจดัการศึกษาในสถานศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ ซ่ึงตรงกบั ชาตรี 

โพธิกุล (2552, หนา้ 4) ท่ีไดก้ล่าววา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการจดั

การศึกษาของชาติ โดยเฉพาะ การบริหารจดัการศึกษาภายในโรงเรียนของตน แต่มิใช่วา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะสามารถจดัการศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จไดเ้หมือนกนัทุกคน การบริหารจดัการ

สถานศึกษาใชว้ธีิการบริหารจดัการท่ีหลากหลายท่ีแตกต่างกนัไปตามศกัยภาพของสถานศึกษาจะมี

ความคล่องตวัสามารถพฒันาเปล่ียนแปลงไดท้นัต่อเหตุการณ์ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน

ของสถานศึกษาทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรับผิดชอบไม่วา่จะเป็นความสาํเร็จหรือการพฒันาปรับปรุง

แกไ้ขการบริหารจดัการการศึกษา เพื่อใหก้ารดาํเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ผูบ้ริหารเป็น

ตวัจกัรสาํคญัจึงสมควรมีสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการท่ีจะบริหารจดัการโรงเรียนท่ี

สามารถครอบคลุมภารกิจและบทบาทไดท้ั้งหมดในโรงเรียน จากความเป็นมาและความสาํคญั

ดงักล่าวขา้งตน้นั้น  หากผูบ้ริหารสถานศึกษาใชห้ลกัการการบริหารการศึกษาในการบริหารงานทั้ง 

4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล  

และดา้นการบริหารงานทัว่ไป อยา่งมุ่งมัน่และจริงจงัในการดาํเนินงานก็จะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ

ในการบริหารสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการพฒันาดา้นการศึกษาไดดี้ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงมี

ความสนใจศึกษาความ พึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้น

บางกะปิ สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลเป็นแนวทางในการ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อใหค้รูมีความพึงพอใจจะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และมีความสุขในการทาํงาน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดัสํานกังานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตาม

เพศ และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

 

 



 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 ครู ท่ีมีเพศและประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

   

ขอบเขตของการวจัิย 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนบา้นบางกะปิ  สังกดั

สาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 140 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 103 คน โดยใชว้ธีิสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling)   

 ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์ในการทาํงาน ตวัแปรตาม คือ 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดั

สาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของเน้ือหา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการ

บริหารงานวชิาการ 2) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 3) ดา้นการบริหารงานบุคคล 4) ดา้นการ

บริหารงานทัว่ไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย         

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ ตอนท่ี 1 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check-

list) ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  

ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้น

การบริหารงานทัว่ไป  ซ่ึงมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั ตามแบบ

ของลิเคิร์ท  (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลตอนท่ี 1 วเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. ขอ้มูลตอนท่ี 2 วเิคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. ขอ้มูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ  

วเิคราะห์โดยใชค่้าที (Independent Sample t – test)   



 

 

 4. ขอ้มูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามประสบการณ์การ

ปฏิบติังาน  ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)   

ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ 

(Sheffe’s Post hoc Comparison) 

   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. ข้อมูลท่ีคน้พบสามารถนําไปปรับปรุงการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูต่อไปในอนาคต 

 

สรุปผลการวจิัย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

                1. ครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดั

สาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 2. ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

บา้นบางกะปิ  สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ดา้น

การบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ

บริหารงานทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั     

 3.  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ  สงักดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงาน

งบประมาณ และดา้นบริหารงานทัว่ไป ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกวา่ 10 ปีและครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 10 – 20 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา มากกวา่

ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 20  ปี ข้ึนไป แต่ส่วนดา้นการบริหารงานบุคคลไม่

แตกต่างกนั 

 

 

 



 

 

อภิปรายผล 

 1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ 

สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

รายดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2553  ซ่ึงกาํหนดในมาตรา  39 วา่ ให้

กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา  ทั้งดา้นวชิาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ  และสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษาโดยตรง”  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2555,หนา้ 2) นอกจากน้ีการ

บริหารโรงเรียนนั้นถือวา่โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อตวันกัเรียนเป็นสาํคญัและผูท่ี้

มีความรับผดิชอบต่อภารกิจในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนจาํเป็นตอ้งบริหารโรงเรียนนั้นใหเ้ป็นไป

ตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวแ้น่ชดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานโรงเรียนบา้นวงัใหม่ ปีการศึกษา 2554 (สืบคน้เม่ือ 9 พฤษภาคม 2560 จาก

www.banwangmaischool.com) พบวา่ ความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนบา้นวงัใหม่  โดย

ภาพรวมครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  พิจารณาเป็นรายดา้น 

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นครูมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ สรัญญา  วรรณศิลป์ (2556) ไดท้าํวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึงพอใจของครูท่ี

มีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดัสาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพ     

มหานคร ในภาพรวม และรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาใหมี้คุณภาพถือเป็นภารกิจสาํคญัของสถานศึกษา ซ่ึงจะมีการกาํหนด และดาํเนินการ

อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ดงันั้นครูผูส้อนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโดยเนน้การมีส่วนร่วมของครู เพื่อพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ส่งผลใหค้รูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธีรศกัด์ิ  อยูว่ฒันา (2555) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง ความ

พึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเพนียด  สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 พบวา่ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การ บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั

http://www.banwangmaischool.com/


 

 

งานวจิยัของ พยอม ศรีสุข (2549) ไดท้าํการวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จาํแนกตามเพศ พบวา่ เพศท่ี

ต่างกนัมีความพึงพอใจโดยภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั                                                                                                                    

  3. ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของผูบ้ริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ สงักดัสาํนกังานเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานนั้น พบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาพรวมแตกต่าง

กนั และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ รายดา้นแตกต่างกนั โดยครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกวา่ 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 10 – 20 ปี 

มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 20 ปี

ข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ สรัญญา  วรรณศิลป์ (2556) ไดท้าํวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจ

ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานครพบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ มีความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยครูท่ี

มีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกวา่ 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 10 – 20 

ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 

20 ปีข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ยอดยิง่ เกสรมาลา (2552) ไดท้าํวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจ

ของครู / การบริหารงาน / โรงเรียนในเครือศุทธรัตน์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ เปรียบเทียบความพึง

พอใจของครูต่อการบริหารงาน จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง

กนั ส่วนในดา้นบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกนัดา้นการบริหารงานบุคคล ครูท่ีมีประสบการณ์ใน

การทาํงานต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกะปิ 

สาํนกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในดา้นการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาํเนียง ฤทธ์ิบาํรุง (2557) ไดท้าํวิจยั  เร่ือง 

การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน อาํเภอแม่เปิน สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ดงัจะเห็นไดว้า่ เม่ือศึกษาความพึง

พอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนอาํเภอ   แม่เปิน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ทั้ง 4 ดา้น จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่

ไม่แตกต่างกนั ดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีความพึงพอใจแตกต่างกนั โดยครูท่ีมีประสบการณ์ใน

การทาํงานนอ้ยกวา่ 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 10 – 20 ปี มีความพึงพอใจ



 

 

ต่อการบริหารงานทัว่ไป มากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ของ ยอดยิง่ เกสรมาลา (2552) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของครู 

/ การบริหารงาน / โรงเรียนในเครือศุทธรัตน์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู

ต่อการบริหารงาน จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ส่วนใน

ดา้นบริหารงานวชิาการไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ          

 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการจดัทาํหลกัสูตรใหเ้ป็นระบบ 

ชดัเจน  และเป็นเอกลกัษณ์ โดยการเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินของสถานศึกษาใหม้ากข้ึน จดัอบรมเร่ืองการจดัทาํหลกัสูตรใหค้รูผูส้อนไดเ้พิ่ม

ความรู้อยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งเนน้การนิเทศ  ติดตาม การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อ

เป็นการพฒันาการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อนาํไปแกปั้ญหา 

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน สนบัสนุนในการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการศึกษาและการรายงานผล

การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษากบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาพฒันาหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

                2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการจดักิจกรรม เพื่อระดม

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เช่น กิจกรรมผา้ป่าเพื่อการศึกษา เป็นตน้เพื่อเป็นการนาํทรัพยากรท่ีไดม้า

ทาํการพฒันาคุณภาพการศึกษาของชุมชน  มีการจดัสรรงบประมาณใหมี้ความครอบคลุมภารกิจ

ของสถานศึกษาในทุกๆดา้น และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ

โปร่งใส หลกัความคุม้ค่าและหลกัความรับผดิชอบ 

3. ดา้นการบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการจดัทาํรวบรวมขอ้มูลสภาพ

ปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการเพื่อวางแผนกาํลงัคนของสถานศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

สภาพปัญหาและความสามารถเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและยติุธรรม รวมถึงการสนบัสนุนใหค้รู

ไดพ้ฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถและพร้อมท่ีจะเล่ือนตาํแหน่งใหสู้งข้ึนเพื่อเป็นการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจดัการระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีชดัเจนและสามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยการใหเ้ครือข่ายผูป้กครองเขา้มามี

บทบาทในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พฒันาการจดัทาํระบบสารสนเทศใหมี้ความทนัสมยัและเป็น

ปัจจุบนั ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสารของสถานศึกษาโดยใชส่ื้อหลากหลายรูปแบบโดยมีส่วน



 

 

ร่วมกบัเครือข่ายประชาสัมพนัธ์กบัองคก์รภายนอกเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

อ้างองิ 
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