
 

 

 
 
 
 

ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 
 
 
 
 
 
 

สุวรรณ ี ดวงจ าปา 
 
 

 
 
 
 
 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
พทุธศักราช 2556 



 

 

ความพงึพอใจของครูผู้สอน ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุวรรณ ี ดวงจ าปา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
พทุธศักราช 2556 



 

 

TEACHER’S SATISFACTION OF PRIMARY EDUCATIONAL 
SCHOOLS UNDER SUPERVISION OF SECONDARY  

EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 32 
 

 
 
 

 
 
 

 

SUWANNEE DUANGCHAMPA 
 

 
 
 
 
 
 

 
A  THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

GRADUATE SCHOOL 
MAHAMAKUT BUDDHIST   UNIVERSITY 

B.E.2556 (2013) 







หัวข้อสารนิพนธ์            : 
 
: 

ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32    
สุวรรณ ี ดวงจ าปา 

 
ช่ือนักศึกษา 
สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา 
อาจารย์ทีป่รึกษา : พระมหาสมัย  ผาสุโก, ดร. 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม : ดร.  ศิวดล  ดวงหะคลงั        
ปีการศึกษา : 2555 
 

 
บทคัดย่อ 

 
สารนิพนธ์มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ใน 4 ดา้น คือ การ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 
และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ดา้น 
นั้นจ าแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดสถานศึกษา  ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ านวน 
492 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าท่ีมี
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.96  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ีย   ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  

 
 ผลการวจัิยพบว่า  

ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหาร  ดา้นการบริหารวชิาการ  ดา้นการบริหารงบประมาณ  ดา้นการ
บริหารงานบุคคล  และดา้นการบริหารทัว่ไป  อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจของครูผูส้อน  แต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพของครูผูส้อน พบวา่ การบริหารใน 4 ดา้น  ไม่
แตกต่างกนั  และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง  4  ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of teachers’ satisfaction 
towards school administration of basic educational institutes under Secondary Educational 
Service Office Area 32 in 4 aspects; the aspect of academic administration, budget administration, 
personnel administration, and general administration, and to compare the level of teachers’ 
satisfaction of basic educational institutes in above-mentioned 4 aspects classified by teaching 
experience and school size. The samples were 492 teachers teaching in basic educational 
institutes under Secondary Educational Service Office Area 32 . The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and F-test. A constructed 5-level 
rating scale questionnaire with the reliability of 0.96 was used as the tool to collect the data.  The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test. 
 

The results of the research were as follows: 
 The teachers’ satisfaction towards school administration of basic educational institutes 
under Secondary Educational Service Office Area 32 in each of 4 aspects was at the high level, 
the comparison on the level of teachers’ satisfaction towards school administration of basic 
educational institutes classified by teaching experiences found that the teachers with different 
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teaching experiences had different levels of satisfaction in each aspect, and the comparison on the 
level of teacher’s satisfaction classified by school sizes found that the teachers in the small, 
medium, and large sizes of schools had no different satisfaction in each aspect.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษามีบทบาทและความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการศึกษาจะเป็นพื้นฐานในการคิด
พฒันาตนเองใหท้นัต่อสังคมโลกและสามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขเม่ือพิจารณาบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 พบว่ารัฐธรรมนูญไดก้ าหนดนโยบายดา้น
การศึกษาไวใ้นมาตราท่ี 80 ซ่ึงก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐในการท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมจดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติการพฒันาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก1  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 3) แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด 1 
มาตรา 6 ในส่วนของการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาย่อมมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
พฒันาคุณภาพ โดยเฉพาะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งท าให้ผูป้กครอง ชุมชนเกิดความพึงพอใจ และมีความน่าเช่ือถือให้จดัการศึกษา
ให้แก่บุตรหลานได้ 2 ดังนั้นก่อนท่ีจะให้คนภายนอกพึงพอใจในระบบการบริหารสถานศึกษา
สมควรอยา่งยิ่งท่ีครูในสถานศึกษาทุกคนมีความจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจในระบบการบริหารงานหรือ
เป้าหมายของการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อน ซ่ึงเม่ือครูในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความ
เขา้ใจและมีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานท่ีดีแลว้ ย่อมส่งผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการ
เตรียมการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดความส าเร็จในฐานะครูมืออาชีพในอนาคต การบริหารงานใน

                                         
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550, รำชกิจจำนุเบกษำ,

(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่, 2551), หนา้ 23-24. 
 2กรมสามญัศึกษา, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2553), หนา้ 215.  
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สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จสูงสุด ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลาย
ประการซ่ึงการบริหารท่ีดีจะตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการการบริหารงานเป็นหลกั ตลอดจนการ
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษา กระทรวงไดก้ระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้ง
ดา้นการบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนได้รับการกระจายอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานและจัด
การศึกษาเป็นของตนเอง ดังนั้ น ผูอ้  านวยการสถานศึกษาจึงมีอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาตามกฎหมายก าหนดเป็นอ านาจหน้าท่ีของตนในการบริหารสถานศึกษา การบริหาร
องคก์รจะบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจ
ของผู ้ปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารท่ีดีควรมีความสามารถในการบริหารงานบุคคล ให้ครูร่วมมือกัน
ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจ
ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการท างาน เกิดความรักในสถานศึกษา เกิดความรู้สึกเสียสละ
เพื่องานและหาทางปรับปรุงให้งานนั้นๆ เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึน และในตวัผูบ้ริหารเองจะต้องมี
ศกัยภาพในการท างาน จึงจะท าให้การบริหารงานบรรลุผลส าเร็จ เช่น การมอบหมายงาน การ
จดัการดา้นศีลธรรม และมีระเบียบวินยั หากผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบ
ของการปฏิบติัเหล่าน้ี ซ่ึงก็เป็นการยากท่ีจะด าเนินการบริหารงานให้ได้ผลดีตามความมุ่งหมายท่ี
ก าหนดได้  
 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีทั้งหมด 66 แห่ง เป็น
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย ์มีครูผูส้อนประจ าปีการศึกษา 2555 
จ านวน 2,363 คน แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จากขอ้มูลขา้งตน้ใน
การปฏิบติังานของครูให้บรรลุความส าเร็จ จึงมีผลต่อการจดัการศึกษา การพฒันาการศึกษา และ
สถานศึกษาตอ้งอาศยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หากครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
แลว้ ยอ่มเป็นแนวเสริมพลงัของครูใหต้ั้งใจปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ การไดรั้บการเสริมแรงไดรั้บ
แรงจูงใจจากผูบ้ริหารไม่วา่จะท างานใด ครูยอ่มมีก าลงัใจในการท างานนั้นใหบ้รรลุเป้าหมาย นัน่คือ 
พฤติกรรมของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ บริหารงานให้ครูเกิดความพึงพอใจให้
มากท่ีสุด ท่ีตั้งสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา สภาวะแวดลอ้ม สภาพทางสังคมและฐานะของ
ผูป้กครองมีความแตกต่างกนั การบริหารสถานศึกษาจึงมีการบริหารงานตามสภาพท่ีแตกต่างกนั 
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 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีเป้าประสงค์และกลยุทธ์ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาระบบบริหารจดัการ
องคก์รอยา่งเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน3 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจ
ของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 32 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหาร

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ของครูผู ้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

1.2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยัของคมกริช อนัทรง ไดศึ้กษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลจงัหวดัจนัทบุรี จ  าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ แตกต่างกนั และจาก
ผลการวิจัยของปัญญา  ไชยแสน  มีการเป รียบ เทียบความพึงพอใจของครู ท่ี มี ต่อพฤติ
กรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 12 มีความแตกต่าง
กัน ดังนั้ น การวิจัยน้ีจึงตั้ งสมมติฐานว่า ระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทัว่ไป เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษามี
ความแตกต่างกนั 

                                         
 3ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 “ฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ”,สืบคน้จาก www,. ssbr.go.th, วนัท่ีสืบคน้ 9 กรกฎาคม 2555. 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 โดยมีตวัแปรตน้ 
(Independent variable) ประกอบด้วย สถานภาพและขนาดของสถานศึกษาและตวัแปรตาม 
(Dependent variable) ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 1. ประชากร (Population) คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งส้ิน 2,363 คน โดยแยกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 492 คน 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32โดยศึกษา 

ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย สถานภาพครูผูส้อน จ าแนกสถานภาพดงัน้ี ประสบการณ์การท างานต ่า
กวา่ 10 ปี และประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป และขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย การบริหารสถานศึกษา จ านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 
ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหาร
ทัว่ไป 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลา ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ส้ินสุด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ครูผู้สอน หมายถึง ครูผูป้ฏิบติังานดา้นการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
 สถำนภำพ  หมายถึง  ประสบการณ์การท างานของครูผู ้สอนในสถานศึกษา ขั้ น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32จ าแนกเป็น 2 ช่วง คือ ต ่ากวา่ 10 ปี 
และตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 หมายถึง หน่วยงานท่ีก ากบั ส่งเสริม และ
สนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสถานศึกษาตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี จงัหวดับุรีรัมย ์
 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง การแสดงออกทางด้าน
ความรู้สึกหรืออารมณ์ตอบสนองความตอ้งการ มีความศรัทธา มีความสนใจและทศันคติท่ีดีของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ในดา้น
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทัว่ไป  
 ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความรู้สึก กระตือรือร้นเป็นความสุขใน การ
ปฏิบติังานของบุคลากรมีความมุ่งมัน่ มีขวญัก าลงัใจ มีความศรัทธา มีความสนใจและทศันคติท่ีดี 
 ควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร  หมายถึง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรในดา้นต่างๆ 
 ควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ในการ
บริหารบุคลากร 
 ควำมพงึพอใจในด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ หมายถึง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ในการใช้
งบประมาณ 
 ควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  หมายถึง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการ
บริหารงานตามบทบาทหนา้ท่ีและการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อสนอง
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ความต้องการของบุคคล องค์กร หน่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32   
 กำรบริหำรงำน หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกท่ีพยายามชักจูงเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูร่้วมงานและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพโดยไดรั้บผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 
 สถำนศึกษำ  หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 จ านวน 66 แห่ง 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หมายถึง ผู ้อ  านวยการสถานศึกษาและผู ้รักษาราชการแทน
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การแบ่งโรงเรียนท่ีใช้นกัเรียนเป็นตวัก าหนด โดยจ าแนก
เป็น 3 ขนาด 
 ขนาดเล็ก หมายถึง มีนกัเรียนจ านวน 499 คนลงมา  
 ขนาดกลาง หมายถึง มีนกัเรียนจ านวน 500 -1,499 คน  
 ขนาดใหญ่ หมายถึง มีนกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป 
  

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 ไดท้ราบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล
และดา้นการบริหารทัว่ไป 

1.6.2 ไดเ้ปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1.6.3 ไดแ้นวทางในการปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษาและพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา  
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา 
 ความหมายของการบริหาร ไดมี้ผูนิ้ยามความหมายไวแ้ตกต่างกนัมากมายข้ึนอยูก่บัการมอง
บริหารในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การบริหาร (Administration) โดยทัว่ไปมีความหมายท่ีกวา้งมาก
อาจรวมถึง การบริหารงานทุกดา้นทั้งธุรกิจและรัฐกิจ เป็นค ากลางในการบริหารกิจการท่ีเป็น
สาธารณะประโยชน์หรือการบริหารราชการแผน่ดิน เช่น รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวกบั
การบริหารงานปกครองประเทศ (Public Administration) การบริหารการศึกษา (Educational 
Administration)การบริหาร หมายถึง กิจการต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างท่ีบุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้
กระบวนการอยา่งมีระเบียบและใชท้รัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม ดงันั้น ในการ
บริหารเราตอ้งเก่ียวขอ้งกบั 
 1. บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป (A group of two or more people) 

2. ร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง (A group of two or more people 
of activities) 

3. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั (Common Goals) 
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ธงชัย สันติวงษ์ ให้ความเห็นว่า การบริหาร คือ การท าให้งานต่างๆส าเร็จลุล่วงไปโดย
อาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  า1 

สมยศ นาวีการ กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะการท างานให้ส าเร็จโดยใช้บุคคล มี
กระบวนการวางแผน การจดั องค์การ การสั่งการ การควบคุม การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไวก้ารบริหารในฐานะเป็นศาสตร์ หมายถึง หลกัการ 
ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิคตลอดจนปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินงานในองคก์าร เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ตามท่ีนโยบายก าหนดไว ้การบริหาร เก่ียวขอ้งกบัหลกัการกวา้งๆ 6 ประการ คือ 

1. มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
2. กลุ่มบุคคลดงักล่าวร่วมมือกนัท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดว้ยความ

ประสานสัมพนัธ์กนัและมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ ์
3. ดว้ยการรู้จกัใชท้รัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม  
4. ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน 
5. วตัถุประสงคด์งักล่าวไดช่้วยกนัก าหนดข้ึนโดยทุกคนรับรู้และเห็นดว้ย 2  
การบริหารการศึกษา เป็นการบริการทางสังคมอยา่งหน่ึงท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้กบัประชาชน 

ซ่ึงด าเนินชีวิตอยู่ภายใตร้ะบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อความเป็นระเบียบภายใตก้ฎเกณฑ์
และกฎหมายท่ีจดัให้มีข้ึนในสังคม การศึกษาเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสังคมจ าเป็นต้องได้รับทั้งน้ีเพื่อ
ความกา้วหนา้และพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพการศึกษา หมายถึง การพฒันาความรู้ ความคิด 
ความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลเพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็น
องคป์ระกอบต่อการศึกษา คือผูใ้หก้ารศึกษา ผูไ้ดรั้บการศึกษา และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ โรงเรียน 
ครู หลกัสูตร นกัเรียนวสัดุอุปกรณ์ ต าราเรียน และอาคารสถานท่ี เป็นตน้ 

อุทัย ธรรมเตโช อธิบายวา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลสองคนข้ึนไป 
ด าเนินการพฒันาสมาชิกของสังคมให้มีความเจริญงอกงาม  ให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและช่วย
พฒันาสังคมให้เจริญสืบไป จากแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึง 
การใชศ้าสตร์และศิลป์ในการด าเนินงานทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อให้งานด าเนินไปดว้ย

                                                           
1ธงชยั สันติวงษ,์ การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2546), หนา้ 

510. 
2 สมยศ นาวีการ, การพัฒนาองค์การและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2545), 

หนา้ 229. 
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ความสะดวกและเรียบร้อย มีผลในการพฒันาเด็ก เยาวชน ให้มีความเจริญงอกงามเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวเป็นภาวะหนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีจะตอ้งด าเนินการใหบ้รรลุผล3 

ภิญโญ สาธร อธิบายถึงความหมายของการบริหารการศึกษาวา่เป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคล
หลายคนร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาเด็กเยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกในสังคมทุกๆ ดา้น 
เช่น ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรมทั้งในดา้นการสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ 
ทั้งท่ีเป็นระเบียบ แบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในและนอกโรงเรียน4 

กติิมา ปรีดีดิลก ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารการศึกษาวา่หมายถึง ความพยายาม
ท่ีจดัด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองของการศึกษา อนัไดแ้ก่ โรงเรียน หลกัสูตร ครู นกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ 
ต าราเรียน และอาคารสถานท่ี เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ5 

นพพงษ์ บุญจิตราดุล ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้่า การบริหาร
การศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของ
สังคมในทุกๆ ดา้น นบัแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้ค่านิยม
ตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผล
ต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้พฒันาไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่  

ผูว้จิยัจะศึกษาตามกระบวนการบริหาร 5 ขั้น ตามแนวความคิดของ คูนตซ์ และโอดอนเนล
ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การจดับุคลากรลงสู่งาน (Staffing) การ
อ านวยการ (Directing) และการควบคุมงาน (Controlling) ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนแรกของภารกิจการบริหารเปรียบเสมือนกบัการ
เร่ิมต้นท างานท่ีดี แผนท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือส าคญั  ส าหรับผูบ้ริหารในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการบริหารท่ีเนน้การท างานท่ีเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ของระบบงานหรือของ

                                                           

 3อุทยั ธรรมเตโช, หลักบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสดตร์, 2551), หน้า 
104.  

4ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 
2548), หนา้ 6. 

5กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์การ, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ,์ 
2552), หนา้ 4. 
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หน่วยงานโดยตรง โดยใช้ตวัแผนเป็นเคร่ืองบอกแนวทางในการปฏิบติั ส่ิงท่ีจะปฏิบติัในอนาคต 
จุดมุ่งหมาย ส่ิงท่ีคาดหวงั วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ก าหนดถึงเป้าหมายของการปฏิบติัการแสดงถึงวิธี
ด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในภารกิจของหน่วยงานหรือระบบนั้นๆ6 

อุทยั บุญประเสริฐ กล่าววา่ การวางแผนเป็นการจดัท าแผนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่ง
ส าหรับนักบริหารท่ีมีคุณภาพสูง และส าหรับการบริหารท่ีเน้นการท างานท่ีเป็นระบบ  เพื่อ
ประโยชน์ของระบบงานหรือของหน่วยงานโดยตรง โดยใชต้วัแผนเป็นเคร่ืองบอกแนวทางในการ
ปฏิบติั ส่ิงท่ีจะปฏิบติัในอนาคต7  

ชิรวัฒน์ นิจเนตร นิยามวา่ การวางแผนเป็นการเตรียมตวัล่วงหนา้วา่จะท ากิจกรรม หรือ
ด าเนินการอยา่งไรจึงจะบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและวตัถุประสงคข์องการวางแผน คือ 
การแก้ปัญหา การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์คุม้ค่า การวางแผนเป็นการคาดการณ์หรือก าหนดการเก่ียวกบัการด าเนินงานในอนาคต 
โดยปรากฏเป็นเอกสารท่ีระบุวา่จะท าอะไรและมีขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งไร โดยทัว่ๆ ไปแลว้ 
การวางแผนในโรงเรียนต่างๆ มีขั้นตอนพื้นฐานท่ีใชใ้นการท างานวางแผน8 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดขอบข่ายการวางแผนปฏิบติัการ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาไวคื้อ การก าหนดนโยบาย เป้าหมายโรงเรียนและ
แผนปฏิบติัการของโรงเรียนการวางแผนเป็นกระบวนการการปฏิบติังานอย่างมีขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอนต่างก็ต่อเน่ืองและสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของการวางแผน คือ การแกปั้ญหา  

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์และการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
คุม้ค่า  

การวางแผนเป็นการคาดการณ์หรือก าหนดการเก่ียวกบัการด าเนินงานในอนาคต โดย
ปรากฏเป็นเอกสารท่ีระบุวา่จะท าอะไรและมีขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งไร โดยทัว่ๆ ไปแลว้ การ
วางแผนในโรงเรียนต่างๆ มีขั้นตอนพื้นฐานท่ีใชใ้นการท างานวางแผน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ      

                                                           
6นพพงษ ์บุญจิตราดุล, ก้าวสู่ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 2553), 

หนา้ 4. 
7อุทยั บุญประเสริฐ และดิเรก วรรณเศียร, การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร

สถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549), หนา้ 8 

8ชิรวฒัน์ นิจเนตร, การวางแผนการศึกษา, (ภูเก็ต : สถาบนัราชภฏัภูเก็ต, 2549), หนา้ 4. 
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2. การจดัท าแผน           

  3. การน าแผนไปปฏิบติั        
  4. การติดตามประเมินผล9 

 สุวิมล ตั้งประเสริฐ กล่าววา่ การวางแผน เป็นการสร้างวิสัยทศัน์กิจกรรมในอนาคตโดย
ตดัสินใจใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด ก่อนลงมือกระท า เพื่อด าเนินกิจกรรมในอนาคตอยา่งมีหลกัการวา่ 
จะท าอะไร (What) เพื่อตอ้งการทราบส่ิงท่ีตอ้งท า ท าไม (Why) เพื่อทราบจุดมุ่งหมาย ใครเป็น
ผูก้ระท า (Who) เพื่อทราบผูรั้บผิดชอบท ากบัใคร (Whom) เพื่อทราบผูร่้วมงานท าเม่ือใด (When) 
เพื่อทราบก าหนดเวลาท าท่ีไหน (Where) เพื่อทราบสถานท่ีท าอยา่งไร (How) เพื่อทราบวิธีการ ท า
เท่าไร (How many) เพื่อทราบจ านวนภายใตท้รัพยากรและเวลาจ ากดั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไวจ้ากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ การวางแผน หมายถึง การตดัสินใจ
ล่วงหนา้ในการท ากิจกรรมหรือด าเนินการโดยหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยา่งมีระบบก่อนลงมือ
กระท า เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีก าหนด10 

จากแนวความคิดท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การวางแผนเป็นขั้นตอนแรกของการบริหาร 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนปฏิบติัการ ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและจดักระบวนการอยา่งมี
ขั้นตอน ท างานอยา่งเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของระบบงาน 

2. การจัดองค์การ (Organizing) การจดัองคก์ารหรือเรียกอยา่งหน่ึงวา่ การจดัรูปงาน เม่ือได้
มีการก าหนดเป้าหมายและพฒันาแผนงานหรือโปรแกรมต่างๆ ข้ึนมา เพื่อการกระท าให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายนั้นๆ แลว้ ตอ้งมีการจดัรูปแบบขององคก์ารให้เหมาะสมกบัภาวะหนา้ท่ีงานท่ี
จะปฏิบติั ซ่ึงมีผูท่ี้ใหค้วามหมายและหลกัการในการจดัองคก์ารไว ้เช่น 

กิตติ ธีรศานต์ สรุปว่า การจดัองค์การ หมายถึงการวางระเบียบในกิจกรรมต่างๆของ
องค์การสมดุลกนัโดยก าหนดว่า ใครมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างไร ทั้งน้ีเพื่อให้การ
ด าเนินการขององคก์ารบรรลุตามท่ีก าหนดไว้ 11 

                                                           
9พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา,  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546, พิมพค์ร้ังท่ี 5, ( กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 2546), หนา้ 41. 
10สุวมิล ตั้งประเสริฐ, เอกสารประกอบการสอนวชิาองค์การและการจัดการ, (นครราชสีมา : 

สถาบนัราชภฏันครราชสีมา, 2548), หนา้ 27. 
11กิตติ ธีรศานต,์ เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ม . ต้น - ม. 

ปลาย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2549), หนา้ 24.  
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ธงชัย สันติวงษ์ กล่าววา่ การจดัองคก์ารมีขั้นตอนท่ีส าคญัคือ พิจารณาแยกประเภทของงาน 
จดักลุ่มงานและออกแบบงานส าหรับงานแต่ละคน ระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงานพร้อม
ก าหนดความรับผิดชอบและให้อ านาจหนา้ท่ีจดัวางความสัมพนัธ์ของงานส่วนต่างๆ ระหวา่งกลุ่ม
ใหรู้้วา่ ใครตอ้งรายงาน ใครช่วยเหลือใคร 12 

ชัยฤกษ์ วราวทิยา กล่าววา่ ผูบ้ริหารควรเร่ิมตน้ท่ีปรับปรุงโครงสร้างโดยตรวจสอบวา่ส่วน
ใดเก่ียวขอ้งกนั แลว้จึงรวบรวมงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั ก าหนดผูรั้บผิดชอบงานแลว้
จึงก าหนดโครงสร้างให้เห็นความสัมพนัธ์ของต าแหน่งต่างๆเพื่อให้การประสานการปฏิบติังานกนั
ไดส้ะดวก ภายหลงัท่ีมีการวางแผนโดยก าหนดเป้าหมายและพฒันาแผนงานแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งมีการ
จดัองคก์าร ในเร่ืองของทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรมนุษยท่ี์จ าเป็นเขา้ไปไวใ้นแผนโดย
การจดัองคก์ารควรระบุถึงกิจกรรมและทรัพยากรทางการบริหารเหล่านั้นวา่ จะจดักลุ่มปฏิบติังาน
อยา่งไรดว้ยรูปแบบโครงสร้างองคก์ารเช่นไรมีการมอบหมายงานและแบ่งสรรทรัพยากรให้แต่ละ
ส่วนงานอยา่งไร ซ่ึงการจดัองคก์ารในโรงเรียนนั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถ
เป็นผูน้ าทางการจดัโครงการของโรงเรียนอนัไดแ้ก่ อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการจดัการ
ทรัพยากรของโรงเรียน อนัไดแ้ก่ คน วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ เคร่ืองจกัรกลและวิธีการบริหาร
เพื่อใหกิ้จกรรมดา้นวชิาการด าเนินไปอยา่งเรียบร้อย13 

พะยอม วงศ์สารศรี กล่าวว่า องค์การเป็นการรวมตวัของคนตั้งแต่สองคนข้ึนไป มี
จุดมุ่งหมายร่วมกันในการท ากิจกรรมหรืองานนั้นออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อแบ่งให้สมาชิกใน
องค์การด าเนินการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและลักษณะองค์การเป็นระบบท่ีมีกระบวนการ
เปล่ียนแปลง ส่ิงน าเขา้ (Input) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process) ไปสู่ส่ิงออก 
(Output) ท่ีพึงประสงคอ์นัไดแ้ก่ ผลผลิต ((Product) หรือบริการต่างๆ (Service) ขององคก์าร14 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สรุปวา่องคก์ารควรจะมีองคป์ระกอบดงัน้ี     
1. วตัถุประสงค์ (Objective) หรือจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั

กิจกรรม หรือผลผลิตขององคก์าร        

                                                           

 12ธงชยั สันติวงษ,์ การบริหารงานบุคคล, อา้งแลว้ , หนา้ 14. 
13ชยัฤกษ์ วราวิทยา, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ธเนศวรการพิมพ,์ 2550), 

หนา้ 19. 
14พะยอม วงศส์ารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สภาการพิมพ,์ 2550), 

หนา้ 4-5. 
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2. โครงสร้าง (Structure) องคก์ารจะตอ้งมีโครงสร้างโดยมีการจดัแบ่งหน่วยงานภายใน
ตามหลกัความช านาญเฉพาะมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความสัมพนัธ์ภายในองคก์าร  

3. กระบวนการปฏิบติังาน (Process) หมายถึง แบบอย่าง วิธีปฏิบติัท่ีเป็นแบบท่ีคงท่ี
แน่นอนเพื่อใหทุ้กคนยดึถือปฏิบติั15 

จากแนวความคิดต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้่า การจดัองคก์ารเป็นภารกิจของผูบ้ริหารท่ี
จะตอ้งจดัวางโครงสร้างสายบงัคบับญัชา การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความสัมพนัธ์ในการปฏิบติัต่อ
องค์การ พร้อมทั้งด าเนินงานจดัการให้มีการส่ือสารต่อกันในลักษณะต่างๆเพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดบุคลากรสู่หน่วยงาน (Staffing) เป็นหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการปฏิบติังานต่างๆในองคก์าร  

เสนาะ ติเยาว์ ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารงานบุคคลวา่หมายถึงกระบวนการท่ีท าให้
คนใชค้น และบ ารุงรักษาคน ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในจ านวนท่ีเพียงพอเหมาะสม คือ 
หนา้ท่ีทางดา้นการรับสมคัร การคดัเลือก การฝึกอบรมการพฒันาบุคคล การรักษาระเบียบวินยั การ
ใหส้วสัดิการและการโยกยา้ยเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน16  

พะยอม วงศ์สารศรี กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลหมายถึงกระบวนการท่ีผูบ้ริหารใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ พิจารณาบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมเพื่อด าเนินการพิจารณาสรรหาคดัเลือกและ
บรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาอยูใ่นองคก์ารและขณะท่ี บุคคลเขา้มาอยูใ่นสังคม ไดมี้
การจดักิจกรรมพฒันาธ ารงรักษาให้บุคคลท่ีคดัเลือกเขา้มาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างานและรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีท าให้สมาชิกในองคก์ารท่ี
ตอ้งพน้จากการท างาน สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขซ่ึงการจดับุคคลลงสู่งานก็เป็น
ขั้นหน่ึงท่ีส าคญัของระบบการบริหารซ่ึงผูบ้ริหารนั้นจะตอ้งใช้ทกัษะ เทคนิค และวิธีการต่างๆ 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการบริหารงานบุคคล17 

ประทาน คงฤทธิศึกษา การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถท าไดท้ั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม สามารถพฒันาไดโ้ดยวิธีการสอนแนะ การมอบอ านาจหนา้ท่ีการอบรมการดูงาน การเขา้ร่วม

                                                           
15มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ประมวลสาระชุดวิชา การจัดระบบทางการศึกษา 

หน่วยที ่1-2 , (กรุงเทพมหานคร : สุโขทยัธรรมาธิราช, 2551), หนา้ 40. 
16เสนาะ  ติ เยาว์,  หลักการบริหาร ,  พิมพ์คร้ังท่ี  3, (กรุงเทพมหานคร  : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554), หนา้ 145. 
17พะยอม วงศส์ารศรี, องค์การและการจัดการ, อา้งแลว้, หนา้ 4-5. 
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ประชุม หรือมีบทบาทในคณะกรรมการต่างๆ นอกจากน้ีการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ ผูบ้ริหาร
เอง ควรปรับปรุง ตนเอง พฒันาตนเองดว้ยการศึกษาดูงาน ร่วมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาหา
ความรู้จากเอกสารวชิาการต่างๆ เพื่อท่ีจะไดมี้ความรู้ทนัโลกทนัเหตุการณ์18 

สมพงศ์ เกษมสิน มีความเห็นว่า การจดับุคคลเขา้ปฏิบติังานนั้นเป็นการจดัการเก่ียวกบั
บุคคล นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเขา้ปฏิบติังาน การดูแลบ ารุงรักษาจนกระทัง่พน้ไปจากการ
ปฏิบติังาน การจดับุคคลเข้าปฏิบติังานนั้นมีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนเพื่อ
เป้าหมายท่ีส าคญัคือ การไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการขององคก์ารซ่ึงจะ
เป็นแนวทางให้องค์การประสบความส า เร็จ ซ่ึงต้องปฏิบติัเป็นขั้นตอนบนพื้นฐานของความ 
ต่อเน่ือง19  

พอสรุปได้ว่า การจดับุคคลเข้าสู่หน่วยงานมีความส าคญัต่อกระบวนการบริหารของ
หน่วยงานและเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึงของผูบ้ริหารท่ีจะปฏิบติัเก่ียวกบับุคลากรในองคก์าร
การบริหารงานบุคคลเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
องค์การมีก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพในทุกต าแหน่งงานโดยยึดหลกัการสรรหา คดัเลือก บรรจุ
แต่งตั้งบุคคลเขา้มาท างานให้เหมาะสมกบังานและความสามารถ มีการปฐมนิเทศ การอบรมและ
พฒันาบุคลากร ตลอดจนการประเมินผลงาน และการจดัระบบรางวลัและผลตอบแทนต่างๆเพื่อให้
เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

4.  การอ านวยการ (Directing) ความหมายของการอ านวยการมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายไวด้งัน้ี 

สมคิด บางโม ไดใ้ห้ความหมายของการอ านวยการวา่ กิจกรรมทุกอยา่งท่ีมุ่งผลกัดนัให้
พนกังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การสั่งการ การตดัสินใจ การแกปั้ญหา 
การช้ีแนะสอนงาน การจูงใจให้พนักงานท างาน การสร้างขวญัและก าลังใจการท างานและ
ประสานงาน20 

                                                           
18ประธาน คงฤทธิศึกษาการ, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร:ไอเดียนสโตร์, 

2536), หนา้ 145- 148. 
19สมพงศ ์ เกษมสิน, การบริหารบุคคลแผนใหม่, พิมพค์ร้ัง ท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพานิช, 2553),หนา้ 145-150. 
20สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพฒัน์, 

2550), หนา้ 180. 
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สมพงศ์ เกษมสิน กล่าววา่ในการบริหารงานการอ านวยการหรือการควบคุมงาน ถือเป็น
หน้าท่ีส าคญัอีกอันหน่ึงของผูบ้ริหารเพราะโดยปกติแล้ว กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นต้องท า
ตลอดเวลาในการบริหารงาน คือการอ านวยการในเร่ืองต่างๆ ให้ค  าแนะน า สั่งสอน ควบคุมดูแล
ปฏิบติังานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบติังานในโรงเรียนจะเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
หรือบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนท่ีวางไว ้นอกจากจะมีการจดัองคก์ารท่ีมีโครงสร้างเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารแลว้ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอีกอยา่ง
หน่ึง คือ การควบคุมดูแลเพื่อใหง้านท่ีมอบหมาย ไดด้ าเนินไปตามแผน มีการแกไ้ขปรับปรุง ช้ีแนะ 
ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบติังาน เพื่อให้งานบรรลุตามวตัถุประสงคปั์จจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ 
การสั่งงาน การท่ีคาดหวงัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีศิลปะใน
การสั่งงานดว้ย โดยทัว่ไปแลว้การสั่งงานมีหลายรูปแบบแตกต่างกนัดงัน้ี 

 1. การสั่งงานโดยตรง หรือออกค าสั่ง เป็นการสั่งงานท่ีตอ้งการให้ผูรั้บค าสั่งปฏิบติัตาม
ค าสั่งทนัที มกัใชใ้นกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีท่ีจะรักษาระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด 

 2. การสั่งงานแบบขอร้อง เป็นการสั่งงานท่ีมีลกัษณะโนม้เอียงไปทางขอความช่วยเหลือ 
เปิดโอกาสให้ผู ้รับมอบหมายงานได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจในการท างานบ้าง หรือใช้กับผู ้เข้า
ปฏิบติัการใหม่ เพื่อใหมี้ก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

 3. การสั่งแบบเสนอแนะ เป็นการสั่งงานในลกัษณะท่ีส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความคิด
ริเร่ิมในการท างาน หรือสั่งงานใหก้บัผูท่ี้เคยปฏิบติังานนั้นอยูเ่สมอ 

 4. การสั่งแบบอาสาสมคัร เป็นการสั่งการท่ีนอกเหนือจากหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งปฏิบติัเป็นงานท่ี
ตอ้งอาศยัความเตม็ใจ ส่วนวธีิการสั่งงานนั้น สามารถกระท าไดใ้นลกัษณะท่ีเป็น  

ลายลกัษณ์อกัษรและดว้ยวาจา 21 
 พอสรุปได้ว่า การสั่งงานท่ีดีควรมีลักษณะท่ีเป็นไปได้ทั้ งด้านความสามารถของผูรั้บ 

ตลอดจนดา้นความพร้อมเพรียงของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้มีลกัษณะเป็นการจูงใจต่อผูรั้บค าสั่ง 
มีการคาดการณ์ดี เหมาะสม สมบูรณ์และถูกตอ้ง  

  5. การควบคุม (Controlling) การควบคุม หมายถึง การก ากบัดูแล ควบคุมให้งานท่ีตอ้งมี
การปฏิบติัส าเร็จเรียบร้อยได ้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 3 อยา่ง 

1. การก าหนดมาตรฐานของการปฏิบติังาน 

2. การวดัผลการปฏิบติังานใดๆ ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวน้ั้น 

                                                           
21สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพานิช, 2552) , หนา้ 126. 
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3. การแกไ้ขผลการปฏิบติังานใดๆ ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวน้ั้น 21 

สมคิด บางโม มีความเห็นวา่ การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบติังานวา่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไวแ้ละไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แล้วแนะน าปรับปรุงการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามแผนและมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้2 ลกัษณะ คือ 

1. การควบคุมดูแล ในฐานะท่ีเป็นระบบ หมายถึง ระบุหนา้ท่ีในการเสนอแนวทางในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีก าหนด หรือพยายามท่ีจะรักษาความแปรปรวนของ
วตัถุประสงคใ์หอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีอนุญาตใหข้องระบบ 

2. การควบคุมในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารไดก้ระท าข้ึน 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ผลแห่งความส าเร็จตามท่ีปรารถนานั้นเป็นไปอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย
และอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น มกัจะใชก้ารควบคุมดูแล เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างความส าเร็จในการบริหารงาน ผูบ้ริหารท่ีดีและรอบคอบ ควรจะจดัระบบการควบคุมดูแลท่ีดี 
เพื่อเป็นหลักประกันว่า งานตามแผน หรือโครงการจะด าเนินไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีวางไว  ้ ซ่ึงการควบคุมดูแลนั้นตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม จึงจะส่งผลให้การ
ควบคุมดูแลด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 22 

พรรณ ีประเสริฐวงศ์ ไดก้ล่าวถึงหลกัการควบคุมดูแลท่ีดี มี 10 ประการคือ 
1. การควบคุมตอ้งค านึงถึงลกัษณะและความตอ้งการของงาน  เพราะงานแต่ละหนา้ท่ียอ่ม

แตกต่างกนัและมีความส าคญัไม่เท่ากนั ดงันั้นงานท่ีส าคญัจึงควรมีระบบการควบคุมดูแลท่ีรัดกุม
กวา่ 

2. การควบคุมดูแล ตอ้งรายงานความคลาดเคล่ือนไดท้นัที เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน 

3. การควบคุมดูแลเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ผูบ้ริหารจึงควรพยายามใช้เทคนิคการ
ควบคุม เพื่อแกไ้ขปัญหาก่อนท่ีจะเกิดข้ึน 

4. การควบคุมดูแล ตอ้งระบุขอ้ผิดพลาดใดบา้งท่ีควรยกเวน้  ความคลาดเคล่ือนจาก
มาตรฐานของกิจกรรมอีกอยา่งหน่ึงอาจมีความหมายมาก 

5. วิธีการควบคุมมีการก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ ซ่ึงจะเป็นมาตรฐานในการ
ก าหนดขั้นตอนในกระบวนการควบคุม 

6. การควบคุมดูแลควรมีลกัษณะยืดหยุ่น ตอ้งสามารถน าไปใช้ได้ ถึงแมว้่าจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือเกิดความลม้เหลวข้ึน 

                                                           
22สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, อา้งแลว้, หนา้ 22. 
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7. การควบคุมจะเหมาะสมกบัแบบขององค์การหรือหน่วยงาน จดัระบบขององค์การ
ประสานกนัโดยก าหนดวา่ใคร มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งไร 

8. การควบคุมดูแลจะตอ้งมีลกัษณะประหยดั คุม้กบัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไป 
9. การควบคุมดูแลตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติั 
10.การควบคุมดูแลจะสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดว้า่ขอ้ผิดพลาดนั้นเกิดข้ึนท่ีใด ใครเป็น

ผูรั้บผดิชอบ ควรแกไ้ขความผดิพลาดเหล่านั้นอยา่งไร23 
จากท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้า่ การควบคุมเป็นกระบวนการบริหารอีกขั้นหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับ

ผูบ้ริหาร เพราะถือว่ากระบวนการตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินผลการปฏิบติังานใน
กิจกรรมต่างๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นการก ากบัดูแล ควบคุมให้งานส าเร็จเรียบร้อยลุล่วงไป
ดว้ยดี เพื่อให้หน่วยงานด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์หลกัของ
หน่วยงานในเวลาท่ีก าหนดไว้ 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนว่า แบ่ง
ออกเป็น 9 ดา้น ตามหลกัการและทฤษฎีของ แดเนียล อี. กรีฟฟิทส์ (Daniel E. Griffiths) และ
ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยรองศาสตราจารยน์พพงษ ์บุญจิตราดุล ประกอบดว้ย 

1. ผูน้ าในฐานะผูมี้ความคิดริเร่ิม (As an initiator) 

2. ผูน้ าในฐานะผูจ้ดัการปรับปรุงแกไ้ข (As an improver) 

3. ผูน้ าในฐานะผูใ้หก้ารยอมรับนบัถือ (As an recognizer) 

4. ผูน้ าในฐานะผูใ้หก้ารช่วยเหลือ (As a helper) 

5. ผูน้ าในฐานะเป็นผูท่ี้พดูเก่ง (As an effective speaker) 

6. ผูน้ าในฐานะผูป้ระสานงานท่ีดี (As a coordinator) 

7. ผูน้ าในฐานะผูเ้ขา้สังคมไดดี้ (As a social man) 

8. ผูน้ าในฐานะเป็นนกัเปล่ียนแปลง (As a change agent) 

9. ผูน้ าในฐานะผูว้างพื้นฐานหรือควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรมให้กบัผูอ่ื้น (As an 
exemplar) ผูบ้ริหารควรถามตนเองอยูเ่สมอวา่ เรามีพฤติกรรมเหล่าน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

 

 

                                                           
23พรรณี ประเสริฐวงศ,์ การบริหารส านักงาน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 

2548), หนา้ 286. 
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ผู้น าในฐานะผู้มีความคิดริเร่ิม 

1. ผูบ้ริหารริเร่ิมโครงการหรือแผนงานใหม่ๆ ข้ึนมาเพื่อบริหารงานของโรงเรียนให้ครูได้
ด าเนินการอยูเ่สมอ         

2. โครงการหรือแผนงานต่างๆ ของผูบ้ริหารท่ีเสนอออกมาจะทนัต่อเหตุการณ์ และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในปัจจุบนั        

3. ผูบ้ริหารจะเสนอวธีิการปฏิบติังานท่ีดีกวา่เดิม ใหค้รูน าไปปฏิบติัอยูเ่สมอ  
4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน เสนอวิธีการด าเนินงานท่ีดีๆเพื่อประโยชน์

ในการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม        
5. เม่ือมีปัญหาฉุกเฉิน ผูบ้ริหารสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าและหาทางปฏิบติัไดอ้ย่าง

เหมาะสม           
6. ผูบ้ริหารรู้จกัจดัตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาส าคญัๆ ท่ีจะตอ้งแกไ้ข 

7. ผูบ้ริหารพร้อมท่ีจะทุ่มเททั้งเวลา ก าลงักาย และใจ ใหก้บังานท่ีริเร่ิมใหม่ 

ผู้น าในฐานะผู้รู้จักการปรับปรุงแก้ไข 

8. เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะกระตุน้และจูงใจให้ครูพฒันาวิธีการ
ด าเนินงานใหดี้ข้ึนเอง 

9. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูก้าวหน้าในสาขาวิชาท่ีสนใจ โดยการส่งเขา้ประชุมอบรม 
สัมมนาหรือใหโ้อกาสศึกษาต่อได้ 

10. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู้และวิธีการใหม่ๆ ท่ี
ไดม้าปรับปรุงการท างานของบุคลากร 

11. ผูบ้ริหารสนใจและส่งเสริมการเชิญวทิยากรมาเพิ่มพนูความรู้ใหก้บัครูหรือนกัเรียน 

12. ผูบ้ริหารจดัใหมี้การประชุมแลกเปล่ียนความรู้ข้ึนภายในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

13. เม่ือครูหรือนกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา ผูบ้ริหารพยายามหาทางปรับปรุง 
แกไ้ขใหดี้ข้ึน 

14. เม่ือมีปัญหาดา้นการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน ซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
ผูบ้ริหารจะขอความร่วมมือจากผูช้  านาญการพิเศษภายนอก 

ผู้น าในฐานะเป็นผู้ให้การยอมรับนับถือ 

15. ผูบ้ริหารยอมรับความคิดริเร่ิมของผูร่้วมงาน และแสดงพฤติกรรมสนบัสนุนใหเ้ห็น 

16. ผูบ้ริหารใจกวา้ง เขา้ใจในปัญหาของผูอ่ื้นดว้ยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 

17. ผูบ้ริหารมองเห็นความสามารถของบุคลากรแต่ละคน ยอมรับและมอบหมายงานให้ท า
ตามความสามารถ 
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18. ผูบ้ริหารจะแสดงความยินดี ให้ก าลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

19. ผูบ้ริหารจะยกยอ่ง ชมเชย ใหเ้กียรติผูท่ี้ปฏิบติังานดี ใหป้รากฏแก่สายตาผูอ่ื้น 

20. เม่ืองานในโรงเรียนประสบความส าเร็จผูบ้ริหารมกัจะกล่าวว่าเป็นเพราะความร่วมมือ
ร่วมใจของคณะผูร่้วมงานทุกคน 

ผู้น าในฐานะเป็นผู้ให้การช่วยเหลอื 

21. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง 

22. ผูบ้ริหารพร้อมเสมอท่ีจะช่วยเหลือบุคลากรในการแก้ปัญหาทั้งทางด้านวิชาชีพและ
ส่วนตวัตามก าลงัความสามารถ 

23. ผูบ้ริหารจดัใหมี้สวสัดิการและบริการต่างๆ ข้ึนในโรงเรียนไดต้ามความเหมาะสม 

24. เม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประสบปัญหาและความเดือดร้อน ผูบ้ริหารจะแสดงออกซ่ึงความ
ห่วงใย และผกูพนัใหป้รากฏ 

25. ผูบ้ริหารให้ก าลงัใจและกระตุน้ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกกลา้ท่ีจะเผชิญและแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

26. เม่ือมีครูเขา้ใหม่ผูบ้ริหารจะเป็นห่วงเป็นใย ให้ความอุ่นใจ โดยการแนะน าให้รู้จกักบั
เพื่อนร่วมงานอธิบายใหท้ราบถึงระเบียบ กฎเกณฑ ์สภาพสังคม และแนวปฏิบติังาน 

ผู้น าในฐานะเป็นนักพูดทีเ่ก่ง 
27. ผูบ้ริหารสามารถพดูในท่ีชุมชนกบัคนทุกระดบัได ้โดยไม่ประหม่าหรือเคอะเขิน 
28. ผูบ้ริหารสามารถพูดโน้มน้าวให้บุคลากรและประชาชนให้ความร่วมมือร่วมใจกนั

ท างานใหโ้รงเรียน 
29. การสั่งงานดว้ยวาจา ผูบ้ริหารสามารถช้ีแจงนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละแนวทางในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน 
30. ผูบ้ริหารสามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกบัฐานะกาลเทศะ และ

สถานการณ์ของผูฟั้ง 
31. เม่ือมีกรณีพิพาทกนัในหมู่ครูหรือนกัเรียน ผูบ้ริหารสามารถพูดไกล่เกล่ียไดด้ว้ยสันติ

วธีิ 
32. ในภาวะท่ีเกิดความเครียดข้ึนในการประชุม ผูบ้ริหารสามารถพูดจาเพื่อคล่ีคลาย

บรรยากาศให ้แจ่มใสข้ึนได ้
33. ในการประชุมหรือสั่งการโดยทัว่ไป ผูบ้ริหารมกัจะพูดอยา่งมีเหตุผลและมีหลกัการไม่

น่าเบ่ือหน่าย 
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34. ในการสนทนาแบบกนัเอง ผูบ้ริหารมกัจะมีอารมณ์ขนัเป็นกนัเองท าให้น่าฟังและน่า
ร่วมสนทนาดว้ย 

ผู้น าในฐานะเป็นผู้ประสานงาน 
35. ผูบ้ริหารสามารถชกัจูงให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนงานท่ี

รับผดิชอบ 
36. ผูบ้ริหารบริหารงานโดยมีการก าหนดแผนงาน ลกัษณะงาน ขอบข่ายของงานขั้นตอน 

และระยะเวลาในการปฏิบติังานใหบุ้คลากรท่ีรับผดิชอบ 
37. ผูบ้ริหารจดัให้มีการส่ือสารให้ผูร่้วมงานได้ทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ี

รับผดิชอบ และระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นหนา้ท่ีของใคร 
38. ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าท่ีได้เหมาะสมกบับุคคลและท าให้เขาเต็มใจรับงานส่วนท่ี

รับผดิชอบ 
39. ผูบ้ริหารจดัใหมี้การพฒันาบุคลากรระดบัต่างๆ ใหเ้ขา้ใจและมีความรู้เก่ียวกบังานเสมอ 

เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน 
40. ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกในดา้นเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และระบบการส่ือสารท่ี

เพียงพอและใชก้ารไดร้วดเร็ว 
41. ผูบ้ริหารจดัให้บุคลากรระดบัต่างๆ พบปะสังสรรค์กนันอกเวลางานเพื่อสร้างไมตรี

สัมพนัธ์อนัดี 
42. เม่ือบุคลากรบางคนมีความสามารถมากกวา่ในบางเร่ือง ผูบ้ริหารจะให้เป็นผูน้ าในเร่ือง

นั้นโดย การช่วยเหลือประสานงานให ้
ผู้น าในฐานะเป็นผู้เข้ากบัสังคมได้ 
43. ผูบ้ริหารท าตนให้เป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งดีในหมู่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกนัและคนท่ีมีอาชีพ

ต่างๆ กนัท่ีสัมพนัธ์ดว้ย 
44. ผูบ้ริหารเขา้ร่วมกบัหน่วยงาน สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีตามโอกาสอนั

ควร 
45. ผูบ้ริหารรักษาวาจาสัตย ์ค ามัน่สัญญา เป็นท่ีน่าเช่ือถือไดใ้นทุกโอกาส 
46. ผูบ้ริหารจะร่วมสังสรรคเ์ป็นกนัเองกบับุคลากรในหน่วยงานนอกเวลางานตามโอกาส

อนัควร 
47. ผูบ้ริหารมีใจกวา้ง ยอมอุทิศเวลาและทุนทรัพยส่์วนตวั เพื่อก่อประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวม

ไดเ้สมอตามความเหมาะสม 
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48. ผูบ้ริหารวางตวัไดเ้หมาะสมและแสดงตวัเป็นมิตรต่อบุคคลทุกประเภทไดถู้กตอ้งกบั
กาลเทศะ 

49. ผูบ้ริหารแสดงตนเป็นมิตรและเป็นกนัเองกบัศิษยเ์ก่าทุกรุ่น ตลอดจนผูป้กครองทุกคน 
ผู้น าในฐานะนักเปลีย่นแปลง 
50. ผูบ้ริหารมีความกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงอาคาร สถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ

เหมาะสมกบัการเรียนการสอนเสมอ 
51. เม่ือเห็นระบบการท างานใดท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่เกิดผลดีเท่าท่ีควรเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก 

ผูบ้ริหารกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงโดยไม่หว ัน่กลวัอิทธิพลใดๆ ทั้งส้ิน 
52. เม่ือบุคลากรคนใดมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมกบัหน้าท่ีการงาน ผูบ้ริหารกลา้เปล่ียน

หนา้ท่ีคนนั้น โดยไม่เกรงอุปสรรคใดๆ 
53. ผูบ้ริหารกล้าเปล่ียนแนวความคิดหรือวิธีการของตวัเอง  เม่ือเห็นว่าไม่เหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั 
54. ผูบ้ริหารกลา้เสนอการเปล่ียนแปลงในนโยบายต่อระดบัสูง ถา้เห็นวา่ไม่เหมาะสมและ

ขดัต่อความกา้วหนา้ในการบริหารงานในสภาพปัจจุบนั 
55. ในการเปล่ียนแปลงทุกชนิด ผูบ้ริหารจะท าอยา่งมีหลกัการ เหตุผลไม่หกัหาญน ้าใจ 
ผู้น าในฐานะผู้วางพืน้ฐานหรือควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรมกบัผู้อืน่ 
56. ผูบ้ริหารจะมาท างานแต่เชา้ และเลิกงานหลงัคนอ่ืน 
57. ผูบ้ริหารมีความประพฤติส่วนตวัดี ไม่มัว่สุมกบัอบายมุขต่างๆ 
58. ผูบ้ริหารเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอ 
59. ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติัตามกฎ และระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน 
60. เม่ือครูกระท าผดิกฎหมายและระเบียบของโรงเรียน ผูบ้ริหารจะวางตวัเป็นกลาง ตดัสิน

เหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยความยติุธรรม 
61. ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ความสุภาพอ่อนโยน ขณะเดียวกนัก็เขม้แข็งเด็ดขาดถูกตอ้งตาม

เหตุการณ์และสภาพแวดลอ้ม24 
 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งมีภาวะผูน้ า ด าเนินงานการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนใน
ทุกๆ ดา้นใหเ้ป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

 

                                                           
24นพพงษ ์บุญจิตราดุลย,์ ก้าวสู่ผู้บริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 91- 94. 
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2.2 แนวคดิและทฤษฎกีารบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
นอกจากการบริหารและการจดัการศึกษาตามอ านาจหนา้ท่ี  เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน

แลว้รัฐบาลไดมี้การปฏิรูประบบราชการ เพื่อประชาชนใหมี้ความพึงพอใจในการบริหารภาครัฐมาก
ข้ึน เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าว ส านกันายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้ึน เพื่อให้ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม และส่วนราชการถือปฏิบติั 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งดา้นการ
บริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 
ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยตรง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 
1. ด้านการบริหารวชิาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ท่ีพระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2553 มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด  ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ  สามารถพฒันาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัประเมินผล  รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ นอกจากนั้นงานวิชาการยงัเป็นงานหลกัของการบริหาร
สถานศึกษาไม่วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา
ไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การจดัการศึกษา โปรแกรม
การศึกษา และการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งทางตรงหรือทางออ้มก็อยู่ท่ี
ลกัษณะของงานนั้น25 

                                                           
25กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : 

คุรุสภาลาดพร้าว, 2553), หนา้ 167. 
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าววา่ การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
โดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดี และ
มีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 26 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีงานดา้นวิชาการ คือ พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาต่อเน่ือง จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงาน
ผลการประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบตลอดจนจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
การสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยบริหาร
จดัการทรัพยากรต่างๆ มาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน27 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการดา้นการพฒันาหลกัสูตรการจดั
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
การสอน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน รวมทั้งให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

1. แนวคิด  
งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ 
คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วน
ร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหาร
และการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล 
รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

 

                                                           
26ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อเสริม

กรุงเทพมหานคร, 2548), หนา้ 128. 
27กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, อา้งแลว้, หนา้ 30. 
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2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตวัรวดเร็ว และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
2.2 เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพฒันาตนเอง 
และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

2.3 เพื่อให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนจดัปัจจยัเก้ือหนุน
การพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั
ไดอ้ยา่งมี คุณภาพและประสิทธิภาพ 

2.4 เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคก์าร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนๆอยา่งกวา้งขวาง 

3. ขอบข่าย/ภารกจิ 
3.1 การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน 
3.2 การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
3.3 การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.4 การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
3.5 การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
3.6 การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
3.7 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
3.8 การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
3.9 การนิเทศการศึกษา 
3.10 การแนะแนว 
3.11 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
3.12 การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
3.13 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
3.14 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
3.15 การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
3.16 การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
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3.17 การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
สรุปวา่งานวิชาการ ประกอบดว้ยการศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การพฒันาและการน าหลกัสูตรไปใช้ การจดัเตรียมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การ
ด าเนินงานเก่ียวกบัห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้การนิเทศติดตามผล การวางแผนและการก าหนดวิธี
ด าเนินงานทางดา้นวชิาการ รวมถึงการประชุมทางวชิาการ 

2 ด้านการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความ

คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  รวมทั้งจดัหารายไดจ้าก
บริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 

ถวิล มาตรเลี่ยม กล่าววา่ งบประมาณ หมายถึง แผนการเงินท่ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
การประมาณการค่าใชจ่้าย กบั การประมาณการรายรับ ส าหรับงบประมาณของโรงเรียนเป็นเงินท่ี
จดัใหต้ามแผนการจดัการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงอาจจะจดัสรรให้ตามแผนปฏิบติัการท่ีฝ่ายนโยบาย
ไดอ้นุมติัใหด้ าเนินการได้ 28 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีงานด้านงบประมาณ คือ จดัตั้งและ
รับผิดชอบในการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายได้
จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งน้ีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ท่ีก าหนดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนและมีการก ากบั 
ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ รายงานเก่ียวกบังานการเงิน 29  

1. แนวคิด 

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความ
คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  รวมทั้งจดัหารายไดจ้าก
การบริหารมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 

 

                                                           
28ถวิล มาตรเล่ียม, การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ , 

(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรมการพิมพ,์ 2551), หนา้ 214. 
29กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, อา้งแลว้, หนา้ 30. 
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2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตวั โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
3. ขอบข่ายภารกจิ 
3.1 การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2 การจดัท าแผนปฏิบติัการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3.3 การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
3.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
3.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
3.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
3.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
3.9 การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 
3.10 การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
3.11 การวางแผนพสัดุ 
3.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช ้

เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.13 การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
3.14 การจดัหาพสัดุ 
3.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
3.16 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
3.17 การเบิกเงินจากคลงั  
3.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 
3.19 การน าเงินส่งคลงั 
3.20 การจดัท าบญัชีการเงิน 
3.21 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
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3.22 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 
สรุปไดว้า่ การบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินการของสถานศึกษาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการงบประมาณและทรัพยากรได้อย่างคล่องตวั ก าหนดการใช้จ่ายได้เองโดยยึดถือ
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบติั มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และรายงานผล โดยค านึงถึงการเกิด
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนและการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมใหส้ถานศึกษา สามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิด
ชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน
เป็นส าคญั และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 39 ไดก้ าหนดใหก้ารบริหารงานบุคคลเป็นงานหน่ึงท่ีกระทรวงศึกษาธิการตอ้งกระจาย
อ านาจไปให้กบัคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ดงันั้นหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาต้องศึกษากฎหมาย กฎกระทรวง  และระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย      

พิชัย เสงี่ยมจิตต์ กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน โดยน าเอาวิธีการต่างๆ มาใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสรรหาและเลือกบุคคลเขา้ท างานอยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งรู้จกักระตุน้ให้
เขาเหล่านั้นเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานด้วยความเอาใจใส่และพึงพอใจในงานนั้นๆอีกด้วย30

 สมาน อัศวภูม สรุปวา่การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการในการก าหนดแผนก าลงัคน
ขององคก์าร การสรรหา การคดัเลือก การแต่งตั้งและทดลองงาน การฝึกอบรมและการพฒันา  
การดูแลและให้สวสัดิการ การประเมินผลการปฏิบติังาน และการสร้างความสัมพนัธ์กบัองค์กร
วชิาชีพ31 

                                                           
30พิชยั เสง่ียมจิตต,์ ขอบข่ายงานวิชาการ, (สถาบนัราชภฎัอุบลราชธานี : อุบลราชธานี, 

2551), หนา้ 213.  
31สมาน อศัวภูม, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ, พิมพค์ร้ัง

ท่ี 4, (อุบลราชธานี : หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ,์ 2551), หนา้ 214. 
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1. แนวคิด         
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด า เนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถมีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน
เป็นส าคญั          
 2. วตัถุประสงค์          

2.1 เพื่อให้การด าเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็วเป็นไปตามหลกัธรร
มาภิบาล 

2.2 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติัภารกิจท่ี
รับผดิชอบใหเ้กิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   

2.3 เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มตามศกัยภาพ โดยยึดมัน่ใน
ระเบียบวนิยั จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ      

2.4 เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพไดรั้บการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั     
 3. ขอบข่าย/ภารกจิ         
 3.1 การวางแผนอตัราก าลงั        
 3.2 การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง       
 3.4 การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน     
 3.6 การลาของบุคลากรสังกดัสถานศึกษาท่ีไม่มีระเบียบก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ  
 3.7 การประเมินผลการปฏิบติังาน       
 3.8 การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ      
 3.9 การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
 3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
 3.12 การออกจากราชการ 
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 3.13 การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 
 3.14 การจัดท าบัญชีราย ช่ือและให้ความเห็นเ ก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 3.15 การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.16 การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 3.18 การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 3.19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.20 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สรุปไดว้า่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติั ท่ีเก่ียวกบับุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษา ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การจดัการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา 

4.  ด้านการบริหารทัว่ไป 
  การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอ่ืนๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน
ส่งเสริมสนบัสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 สมาน อัศวภูม กล่าววา่ การบริหารงานทัว่ไปเป็นงานท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อการ
สนบัสนุนการสอน และการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 32  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีงานดา้นการบริหารทัว่ไป คือ จดัท านโยบาย 
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                           
32สมาน อศัวภูม, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ, อา้งแลว้, 

หนา้ 312. 
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน ด าเนินการก ากบั ติดตาม และประเมินผลตามแผนงานโครงการของ
สถานศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแลรักษา จดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
และตามท่ีกฎหมายก าหนด33         

1.  แนวคิด         
 การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์รให้บริการบริหารงาน
อ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมีบทบาท หลกัในการ
ประสานงานส่งเสริมสนบัสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการ
บริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน
เป็นหลกัโดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให ้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. วตัถุประสงค์           

2.1 เพื่อให้บริการ สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบติังานของ
สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  2.2 เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

3. ขอบข่ายและภารกจิ         
3.1 การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ      
3.2 การประสานงานและการพฒันาเครือข่ายการศึกษา     
3.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา        
3.4 งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน        
3.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร      
3.6 การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน        
3.7 งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา         
3.8 การด าเนินงานธุรการ          

                                                           
33กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, อา้งแลว้, หนา้ 213. 
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3.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
 3.10 การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
 3.11 การรับนกัเรียน 
 3.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 3.13 การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
 3.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 3.15 การทศันศึกษา 
 3.16 งานกิจการนกัเรียน 
3.17 การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
3.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร

หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
3.19 งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.20 การรายงานผลการปฏิบติังาน 
 3.21 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 3.22. แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 
สรุปไดว้า่ การบริหารทัว่ไป หมายถึง การด าเนินงานสนบัสนุนงานอ่ืนๆ ในสถานศึกษา 

จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
หน่วยงานตน้สังกดั มีการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการศึกษา 
ตามหลักการการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบไดต้ามกฎเกณฑ์ น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมประสานส่งเสริม 
สนบัสนุนและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจในการปฏบิัติงาน  
 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของความ
พึงพอใจไวห้ลายท่าน ดงัจะน ามากล่าวดงัน้ี 

เสถียร เหลอืงอร่าม กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีทุกองคก์ารทุกแห่ง
ปรารถนา เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัอนัหน่ึงในการเพิ่มผลผลิต การจะท าให้คนขยนัท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพนั้นยากมาก ดงันั้นจึงตอ้งหาทางให้คนท างานเอง สร้างบรรยากาศให้เขารักงาน และ
การท าให้คนรักงาน นอกจากการเพิ่มค่าจา้งแรงงานและสวสัดิการให้สูงข้ึนนั้น เราตอ้งพึ่งวิชา
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จิตวิทยาและสังคมวิทยา ทั้งน้ีก็เพื่อมุ่งศึกษาให้รู้ถึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนท่ีท างานอยู่ใน
องค์การนั้นๆ เพื่อน าเอาผลแห่งการศึกษานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการผกูมดัจิตใจคนงานให้
ท างานดว้ยความพอใจใหรั้กส านกังานหรือองคก์ารท่ีเขาท างานอยู ่ให้รักผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้
งานของเขา ในขณะเดียวกนัจิตวทิยาก็จะช่วยใหฝ่้ายจดัการ สามารถจดัการและสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์
ท่ีดีในงานได ้ช่วยใหฝ่้ายจดัการสร้างคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีได ้อนัจะเป็นประโยชน์อยา่ง 
ใหญ่หลวงต่อการพฒันาองคก์าร34 

กิติมา ปรีดีดิลก กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้การ
ปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความพึงพอใจในงานย่อมมีประสิทธิผลของตนได้
มากกวา่คนท่ีขาดความพึงพอใจในการท างาน35      
 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน หมายถึง ภาวะของความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวก ท่ีมีผลเกิดข้ึน 
เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ในงานของคนๆ  หน่ึง อยา่งไรก็ตามความรู้สึกชอบงานของคน
หน่ึงๆ นั้น จะข้ึนอยูก่บัวา่ งานนั้นไดท้  าให้บุคคลนั้นไดรั้บความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ อนัจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะให้มีชีวิตอยูร่อดหรือสมบูรณ์มากนอ้ยเท่าใดดว้ย ส่ิงท่ีขาดหายไป
ระหวา่งงานท่ีเสนอใหท้ ากบัส่ิงท่ีจะไดรั้บเป็นรากฐานแห่งความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจได้36 

นภดล เชนะโยธิน กล่าววา่ ความพึงพอใจในงาน หมายถึงความรู้สึกพอใจหรือชอบใจใน
งานท่ีท าและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร37 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง 
ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก

                                                           
34เสถียร เหลืองอร่าม, การวางนโยบายและกระบวนการวางแผนพระนคร, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2549), หนา้ 94-95. 
35กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น, 

(กรุงเทพมหานคร : อกัษณบณัฑิต, 2549), หนา้ 320.  
36เทพพนม เมืองแมน และสวงิ สุวรรณ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พานิช, 2549), หนา้ 98. 
37นภดล เชนะโยธิน, การบริหารงานบุคคล, (ฉะเชิงเทรา : คณะวิทยาการจดัการสถาบนั 

ราชภฎัฉะเชิงเทรา, 2549), หนา้ 175. 
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กระตือรือร้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร38 

ไพฑูรย์ เริงกมล ไดใ้ห้ความหมาย ความพึงพอใจในการปฏิบติังานหมายถึง ความรู้สึก
ในทางท่ีดีท่ีบุคคลมีต่องานท่ีท า ถา้บุคคลมีความพึงพอใจในงานมาก ก็จะเสียสละอุทิศแรงกาย 
แรงใจสติปัญญาใหแ้ก่งานมาก ผูใ้ดท่ีมีความพึงพอใจในงานนอ้ยก็จะท างานตามหนา้ท่ี 39 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นส่ิงท่ีทุกองค์กรปรารถนาความรู้สึก
กระตือรือร้นเป็นความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากร มีความมุ่งมัน่ มีขวญั ก าลงัใจ มีความ
ศรัทธา มีความสนใจและทศันคติท่ีดี ส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้ง
ความส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร 

 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ไดก้ าหนดภารกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการด าเนินงานไวด้งัน้ี 
 1. ภารกิจ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการ ก ากบัดูแลส่งเสริมสนบัสนุน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา จ านวน 66 แห่ง ในเขตบริการทั้งจงัหวดับุรีรัมย ์
 2. วิสัยทัศน์ “ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 "องค์กรยุคใหม่ สร้าง
เด็กไทยสู่สากล" 
 3. พันธกิจ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ไดก้ าหนดพนัธกิจในการ
บริหารจดัการศึกษาไวด้งัน้ี “พฒันาและส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดย
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่มาตรฐานสากล” 
 4. เป้าประสงค์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ไดก้ าหนดเป้าประสงคใ์น
การด าเนินงานไวด้งัน้ี  
 4.1 ประชากรวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียม 

                                                           
38ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อ

เสริมวชิาการ, 2550), หนา้ 143. 
39ไพฑูรย ์เริงกมล, การบริหารจัดการศึกษายุคโลกาภิวตัน์ไร้พรมแดนสร้างพหุเชาว์ปัญญา, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติ, 2550), หนา้ 19. 
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 4.2 ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
 4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความเขม้แข็ง เป็นกลไกขบัเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล  
 5. กลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ได้ก าหนดกลยุทธ์ไวเ้พื่อ
น าไปสู่การพฒันาองคก์าร 
 5.1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 
 5.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ และมีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3 ใหป้ระชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และครอบคลุม 
 5.4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 5.5 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุก ภาค
ส่วน  
 จากการศึกษาถึงการก าหนดภารกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 สรุปได้ว่า ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยขบัเคล่ือนการบริหารจดัการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ พฒันาคุณภาพ
นกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ทองพูน นาทองบ่อ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงาน

โรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของครูใหญ่ทั้งหกดา้น กบัความพึงพอใจของ
ครูและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของครูใหญ่
จ าแนกตามกลุ่มท่ีแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนัในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยัปรากฏวา่ พฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญ่ดา้นวิชาการ 
อาคารสถานท่ี และความสัมพนัธ์กบัชุมชนอยู่ในระดบักลาง ส่วนดา้นบริหารงานบุคคล การเงิน
ธุรการ และกิจการนกัเรียน อยูใ่นระดบัสูง เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของ ตวัแปร ต่างๆพบวา่ พฤติ
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กรรมการบริหารโรงเรียนของครูใหญ่แต่ละดา้นและรวมทั้งหกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของครูในทางบวก นอกจากน้ียงัพบว่า ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนท่ีครูใหญ่มีพฤติ
กรรมการบริหารอยูใ่นระดบัสูง สูงกวา่ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริหาร
อยูใ่นระดบัปานกลาง40 

สมใจ จุฑาวุฒิกุล ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารบุคลากร
ของผูบ้ริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียนส่ี
ดา้น คือ การวางแผน การสรรหา การใชบุ้คลากร การบ ารุง รักษาบุคลากร การพฒันาบุคลากร การ
ให้พน้จากงาน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และเพศ ผลการวิจยั
ปรากฏว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ส่ีดา้น มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ าแนกตามวุฒิทางการ
ศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและเพศ พิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติในทุกดา้น41    

อภินันท์ เลียบใย ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัเทศบาลในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัเทศบาลท่ี
อยู่ในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกโดยใช้กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 ของประชากร 
ผลการวิจยัปรากฏวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัเทศบาลในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เม่ือวเิคราะห์คะแนนเฉล่ียรวม อนัดบัท่ีของ

                                                           
40ทองพูน นาทองบ่อ , “ความพึงพอใจของครู ท่ี มี ต่อพฤติกรรมการบริหารงาน 

โรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ”. ปริญญา
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2548, 134 หนา้. 

41สมใจ จุฑาวุฒิกุล, “พึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของผูบ้ริหาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 118 หนา้.  
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การบริหารโรงเรียนทั้งหกดา้นปรากฏวา่ครูมีความพึงพอใจ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั42 

 วิชิน รัตนคุณ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัระยอง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัระยอง เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์มาก กบัครูท่ีมี
ประสบการณ์นอ้ย ต่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
ระยอง ผลการวิจัยปรากฏว่าความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัระยองในดา้นการบริหารงาน ทัว่ไป ดา้นการบริหารงาน
ธุรการ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานปกครองนกัเรียน ดา้นการบริหารงานบริการ 
และดา้นการบริหารงานโรงเรียนกบัชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น การเปรียบเทียบความพึง
พอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
ระยองจ าแนกตามประสบการณ์นอ้ยและประสบการณ์มาก มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั43  

คมกริช อันทรง ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลจงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ครูมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ44  
 ศิริพงษ์ พุ่มภักดี ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ความพึง

                                                           
42อภินันท์ เลียบใย, “ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกดัเทศบาลในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บนัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 90 หนา้. 

43วิชิน รัตนคุณ, “การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2552, 126 หนา้. 

44คมกริช อนัทรง, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล
จงัหวดัจนัทบุรี”,  งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยับูรพา), 2552, 
82 หนา้. 
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พอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ความ
พึงพอใจของข้าราชการครูชายกับข้าราชการครูหญิงต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ไม่แตกต่างกนัความพึงพอใจของขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั45 

ปัญญา ไชยเสน ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงาน
โรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา12 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา รวมหกดา้น 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานกิจการนกัเรียน การบริหารงาน
ธุรการ-การเงิน การบริหารงานอาคารสถานท่ี การบริหารงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัปรากฏวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อพฤติกรรม การบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา รวมทั้งหกดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารแต่ละ
ดา้น พบวา่ ครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งหกดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนครูโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่มีความพึง
พอใจในพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารทั้งหกดา้นแตกต่างกนั 46 

 อรุณ ด าขลับ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภท
ท่ีหน่ึง และโรงเรียนประเภทท่ีสอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่ ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนประเภทท่ีหน่ึงและประเภทท่ีสองโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารโรงเรียนในระดบัมากทุกด้าน และผลการเปรียบเทียบของโรงเรียนประเภทท่ีหน่ึงและ

                                                           
45ศิริพงษ์ พุ่มภกัดี, “ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 116 หนา้. 

46ปัญญา ไชยเสน, “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน มธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 12”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
 (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 155 หนา้. 
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โรงเรียนประเภทท่ีสอง ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีระดบัความพึง
พอใจต่อการบริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกนั47 

 พรีณนัต์ สุขสมบูรณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร 
ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนวดัราษฎร์ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไปมีค่าเฉล่ียต ่าสุด48 

 วลัยรัตน์ อนุศาสตร์ ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สิงห์บุรี ผลการวิจยัพบวา่ครูในโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สิงห์บุรี มีความพึงพอใจท่ีทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นกัเรียน
เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึนอยูใ่นระดบัมาก49 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มคนท่ีมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัและ
ความพึงพอใจของครูสอนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีตอ้งมีปัจจยัค ้าจุนหลาย
ด้านเช่น ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบท่ีสูง และมีโอกาส
เจริญกา้วหนา้ในการงาน เป็นตน้ 

 
 
 

                                                           
47อรุณ ด าขลบั, “ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภทท่ีหน่ึง

และโรงเรียนประเภทท่ีสอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ” วทิยานิพนธ์  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัพระนคร), 2552 , 134 หนา้. 

48พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
วดัราษฎร์รังสรรค์ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร” วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา), 2553 , 111
หนา้. 

49วลัยรัตน์ อนุศาสตร์, “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สิงห์บุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี), 2548 , 142 หนา้. 
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2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดขอบเขตการ
บริหารงานใหค้รอบคลุมการท างาน ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี  
 
  ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 
 

แผนภาพที ่2.1 สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32   4 ด้าน คือ 

1. ดา้นการบริหารวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 
 
 
 
 

สถานภาพ 
- ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี 
- ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึน
ไป 
ขนาดสถานศึกษา 
- ขนาดเล็ก 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต32 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research Method) โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัได้จดัท าแบบสอบถามข้ึนโดยการค้นควา้จาก
เอกสาร แนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการ รวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางประกอบใน
การศึกษา โดยมีวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ประชากร (Population) คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ซ่ึงจากสถิติประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งส้ิน 2,363 คน1  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 

จากประชากรท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 2,363 ราย ผูว้ิจยัใช้ตารางส าเร็จรูป Krejcie and 
Morgan2 จากครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32 เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดจ้  านวน 492 ราย และเพื่อให้
                                                           

1ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ, 
สืบคน้จาก www. ssbr. go. Th, วนัท่ีสืบคน้ 9 กรกฎาคม 2555. 

2บุญชม ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร : 
สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43. 
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กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัได้ใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนของประชากร ได้
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1 และวิธีการให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
ในสถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจบั
สลากแบบไม่ใส่คืน 
 
ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรท ำงำนและขนำด 

ของสถำนศึกษำ 
 

ขนำดของ
สถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ประสบกำรณ์
ท ำงำนต ่ำกว่ำ 

10 ปี 

ประสบกำรณ์
ท ำงำนตั้งแต่ 
10 ปีขึน้ไป 

รวม 
ประสบกำรณ์
ท ำงำนต ่ำกว่ำ 

10 ปี 

ประสบกำรณ์
ท ำงำนตั้งแต่ 
10 ปีขึน้ไป 

รวม 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

105 
296 
272 

254 
754 
682 

359 
1,050 
954 

38 
108 
99 

37 
110 
100 

75 
218 
199 

รวม 673 1,690 2,363 245 247 492 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ใน 4 ดา้น 
ดงัน้ี ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารทัว่ไป  
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แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ ความ
พึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงมี
ความหมายดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด3 

 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็แบบสอบ
ถามแบบปลายเปิด (Open ended)  
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น า

แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของขอ้
ค าถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง จ านวน 3 คน 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั
และประเมินผลทางการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ(Index -Objective Congruence : IOC)โดย
ก าหนดคะแนนดงัน้ี 

ถา้เห็นวา่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน +1 
ถา้เห็นวา่ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 0 
ถา้เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน -1 
3.3.2 ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีโดยรวมเท่ากบั 0.67 ส่วนค่า IOC 

ของรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 แสดงให้เห็นว่าค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัมีค่า
มากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้า่ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยามเชิง

                                                           
3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 209. 
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ปฏิบติัการ ดงันั้น จึงสามารถตดัสินใจได้ว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกนัหรือมีความตรงเชิง
เน้ือหา4 

3.3.3 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try out) กบัครูผูส้อน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 30 คน แลว้น า
ขอ้มูลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของรายด้านและโดยรวม ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96 โดยเกณฑค์่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 
0.61-1.00 แสดงว่าค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ได้ดงักล่าวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงสามารถ
น าไปใช ้ 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
3.4.1 จดัเตรียมเคร่ืองมือตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดสุ่้มไว ้
3.4.2 บนัทึกเสนอบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานเพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 เพื่อให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 อนุญาต
เก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.4.3 ผูว้ิจยัน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเสนอต่อ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พร้อมกบัแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัดว้ยตนเองกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้บบสอบถามคืน จ านวน 
492 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 

                                                           
4สุวิมล ติรกานนท์, กำรสร้ำงเคร่ืองมือวัดตัวแปรในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ :  แนวทำงสู่

กำรปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), หนา้ 280.  
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 โดยน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนดงัน้ี  

3.5.1 น าแบบสอบถามท่ีมีขอ้ความสมบูรณ์มาจดัระเบียบขอ้มูลลงรหสั 
3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขนาดของ

สถานศึกษา โดยหาความถ่ีและร้อยละ 
3.5.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยภาพรวมน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

 แปลความหมายของค่าเฉล่ีย ( ) โดยเทียบกบัเกณฑก์ารแปลค่าของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) ถา้
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่
โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe Post Hoc Comparison) 

 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.6.1 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบเพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 
3.6.2 ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่า เฉล่ีย (  )  และค่า เ บ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

ค่าร้อยละ (Percentage) 
3.6.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ 
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 3.6.3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ  าแนกตาม
สถานภาพ โดยการทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) 

  3.6.3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ  าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F – test แบบ One way ANOVA) 
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe Post Hoc Comparison) 

 



 

 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทัว่ไป ของครูผูส้อนท่ีมีต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจชี (Krejcie) และมอร์
แกน (Morgan) จากครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32 จ านวน 2,363 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 492 คน แลว้ท าการสุ่มตวัอยา่งใหก้ระจายไปยงัขนาดของ
สถานศึกษาตามสัดส่วนโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และวิธีการ
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จบัสลากแบบไม่ใส่คืน การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถามจากนั้น
น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ มาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิต เพื่อค านวณหาค่าสถิตส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการ
วจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลและการ

น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
n   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
X   แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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t-test  แทน  การแจกแจงแบบที (t - distribution) 
F-test  แทน  การแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution) 
SS   แทน  ผลรวมก าลงัสอง (Sum of square) 
df   แทน  ชั้นความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
MS   แทน  ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean of square) 
p-values แทน  ความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Probability) 
Sig   แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
**   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*    แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนด วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและ

ขนาดของสถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. สถานภาพ   

1.1 ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี 245 49.80 
1.2 ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 247 50.20 

รวม 492 100.00 

2. ขนาดของสถานศึกษา 
 2.1 ขนาดเล็ก 
 2.2 ขนาดกลาง  
 2.3 ขนาดใหญ่  

 
75 

218 
199 

 
15.30 
44.30 
40.40 

รวม 492 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 492 คน จ าแนกตาม
สถานภาพพบว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 247 คน (ร้อยละ 
50.20) มากกว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 10 ปี (ร้อยละ 49.80) และเม่ือจ าแนก
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ตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาขนาดกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ44.30) รองลงมา
สถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ40.40) และนอ้ยท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 15.30)  

  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ด้านการบริหารวชิาการ 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านการบริหารวิชาการ เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม
และรายข้อดังแสดงในตารางที ่4.2  
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ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหาร
วชิาการ 

 

ที่ ด้านการบริหารวชิาการ 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1. ส่งเสริมการท าแผนการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนมีส่วน

ร่วม 
3.98 0.64 มาก 

2. จดัท าส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กบัครู
และผูเ้รียนอยา่งเพียงพอและหลากหลาย 

3.95 0.60 มาก 

3. ประเมินผลและรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.95 0.75 มาก 

4. สนบัสนุนให้ผูป้กครอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 

4.03 0.72 มาก 

5. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาอยา่ง
พอเพียงและสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 

4.00 0.72 มาก 

6. จดัให้ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่าง
กลัยาณมิตร 

4.15 0.65 มาก 

7. จัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3.98 0.66 มาก 

8. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูผลิต พฒันาการใช้
ส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

3.85 0.75 มาก 

9. จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น 4.25 0.58 มาก 
10. สนบัสนุนการท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาให้

เป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผลของ
สถานศึกษา 

4.06 0.60 มาก 

รวม 4.02 0.67 มาก 
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จากตารางท่ี 4.2 แสดงวา่ ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ดา้นการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( = 4.02) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น ( = 4.25) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูผลิตพฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ( = 3.85)  

และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมให้มีการพฒันาครู
ในด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 212) 2) ควรส่งเสริมให้ครูพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 200) 3) ควรกระตุน้ให้ผูเ้รียน
และครูผูส้อนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 167) 4) ควรส่งเสริมให้
ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการประเมินภายนอก 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 143) 

4.3.1.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ด้านการบริหารวิชาการ จ าแนกตาม
สถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ด้านการบริหาร
วชิาการ จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3  
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ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตาม
สถานภาพด้านการบริหารวชิาการ  

 

สถานภาพ n   S.D t Sig 
ประสบการณ์ต ่ากวา่ 10 ปี 245 3.98 0.34 -1.38 0.16 

ประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 247 4.04 0.33   
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี
ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารวิชาการ ไม่แตกต่างกนั 
โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกว่าครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

4.3.1.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารวชิาการ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ด้านการบริหารวิชาการจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 499 คนลงมา) ขนาด
กลาง (นกัเรียนจ านวน 500-1,499 คน) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป) โดย
วธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  ด้านการ
บริหารวชิาการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 3.80 2 1.90 

0.17 0.84 ภายในกลุ่ม 23.79 489 0.11 
รวม 27.59 491  

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดของสถานศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 32 ดา้นการบริหารวชิาการ ไม่แตกต่างกนั 

4.3.2 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ  

4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ เป็นผล
การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายข้อดังแสดงในตารางที ่4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหาร
งบประมาณ 

 

ที่ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
 1. ประเมินความมีประสิทธิภาพประหยดั และคุม้ค่า

ในการใชท้รัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 
4.08 0.72 มาก 

 2. จดัใหมี้การตรวจสอบและรายงานเก่ียวกบัการเงิน 
พสัดุ ครุภณัฑเ์ป็นประจ า 

4.02 0.79 มาก 

 3. ส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผู ้สนับสนุน
ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา 

3.92 0.67 มาก 

 4. ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุในส่วน
ท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

4.05 0.61 มาก 

 5. การวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
ร่วมกบับุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ของผูบ้ริหาร 

3.99 0.63 มาก 

 6. ส่ ง เส ริมก ารบ ริหารการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ให้กับสถานศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

3.95 0.65 มาก 

 7. ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการ
พฒันาการศึกษา 

4.04 0.65 มาก 

 8. จดัให้มีการท าทะเบียนบัญชีพสัดุครุภัณฑ์เป็น
ปัจจุบนัเสมอ 

4.11 0.50 มาก 

 9. 
10 

พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 
วางแผนจดัหาพสัดุปีปัจจุบนัและล่วงหนา้ 

4.05 
4.08 

0.63 
0.51 

มาก 
มาก 

รวม 4.03 0.64 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ดา้นการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( = 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัให้มีการท าทะเบียนบญัชีพสัดุครุภณัฑ์เป็นปัจจุบนั
เสมอ ( = 4.11) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นับสนุน
ทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา ( = 3.92)  

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงบประมาณท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะส าคญัดงัน้ี 1) ควรกระจายการบริหารจดัการ
งบประมาณอย่างทัว่ถึง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 255) 2) ควรมีความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงินภายใน
องค์กรมากยิ่งข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 211) 3) ควรสนับสนุนงบประมาณจดัท าห้องปฏิบติัการให้
เพียงพอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 197) 4) ควรปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณประจ าปี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 186) 5) ควรให้บุคลากรท่ีเขา้รับการอบรมประชุมสัมมนา 
เบิกค่าใชส้อยในการไปราชการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 183)  

4.3.2.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนก
ตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหาร
งบประมาณ จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6  
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ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ด้านการ
บริหารงบประมาณ จ าแนกตามสถานภาพ  

 

สถานภาพ N   S.D T Sig 
ประสบการณ์ต ่ากวา่ 10 ปี 245 4.04 0.31 -0.21 0.83 

ประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 247 4.05 0.30   
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี
ข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารงบประมาณ ไม่
แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกว่า
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

4.3.2.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 499 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (นกัเรียนจ านวน 500-1,499 คน) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึน
ไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตรารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ด้านการ
บริหารงบประมาณ ทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 3.12 2 1.56 

0.16 0.85 ภายในกลุ่ม 20.17 489 9.60 
รวม 23.29 491  

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32 ดา้นการบริหารงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั 

4.3.3 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล  

4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นผล
การวเิคราะห์ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายข้อ ดังแสดงในตารางที ่4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

 

ที่ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
 1. ด าเนินการสรรหาและจดัจา้งบุคคลเพื่อปฏิบติังานใน

ต าแหน่งอตัราจา้งประจ าหรืออตัราจา้งชัว่คราว 
4.06 0.75 มาก 

 2. ครูได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

4.36 0.54 มาก 

 3. ผูบ้ริหารด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของครู
ต าม เกณฑ์ แ ละสอดคล้อ งกับม าตรฐานกา ร
ปฏิบติังาน 

4.05 0.48 มาก 

 4. ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูโดยการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดี 

4.15 0.64 มาก 

 5. สนับสนุนการท าข้อมูลทะเบียนประวัติครูเป็น
ปัจจุบนั 

4.16 0.63 มาก 

 6. จดัแบ่งหนา้ท่ีและมอบหมายการงานใหค้รูเหมาะสม 4.25 0.54 มาก 
 7. การให้ค  าแนะน าช่วยเหลือครูเ ม่ือมีปัญหาและ

อุปสรรค 
4.15 0.60 มาก 

 8. การจดัใหมี้สวสัดิการช่วยเหลือกนัระหวา่งครู 4.08 0.54 มาก 
 9. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
3.92 0.68 มาก 

10. จดัให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่ หรือผูเ้ปล่ียนแปลง
หนา้ท่ีใหม่ในสถานศึกษา 

4.03 0.65 มาก 

รวม 4.12 0.25 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( = 4.12) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้  

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ( = 4.36) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดกิจกรรมของสถานศึกษา ( = 3.92)  

และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาดา้นการบริหารงานบุคคลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมการเล่ือนวิทยฐานะ
และการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 282) 2) ควรจดัครูผูส้อนให้
ตรงกบัวชิาเอกและตรงความสามารถของบุคคล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 274) 3) ควรจดัจา้งบุคลากรท่ีท า
หน้าท่ีเฉพาะดา้น เช่น เจา้หน้าท่ีการเงิน พสัดุ เพื่อให้ครูผูส้อนไดป้ฏิบติังานไดเ้ต็มท่ี (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 220) 4) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเขา้รับการอบรมประชุมสัมมนาอย่าง
ทัว่ถึง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 194) และ 5) ควรจดัท าทะเบียนประวติัรายบุคคลให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อ
การคน้หา และเป็นปัจจุบนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 185)  

4.3.3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนก
ตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ดา้นการบริหารงาน
บุคคล จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.9  
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ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ด้านการ
บริหารงานบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ  

 

สถานภาพ N   S.D T Sig 
ประสบการณ์ต ่ากวา่ 10 ปี 245 4.11 0.26 -0.44 0.65 

ประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 247 4.12 0.24   
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี
ข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่าง
กนั โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกวา่ครูผูส้อนท่ี
มีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ดา้นการบริหารงานบุคคลจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 499 คนลงมา) ขนาด
กลาง (นกัเรียนจ านวน 500-1,499 คน) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป) โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตรารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครู ผู้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ด้านการบริหารงานบุคคลทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 8.81 2 4.41 

0.69 0.50 ภายในกลุ่ม 13.38 489 6.37 
รวม 22.19 491 - 

   

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดของสถานศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32 ดา้นการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.4 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารทัว่ไป  
 4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา      
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ด้านการบริหารทัว่ไป 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ดา้นการบริหารทัว่ไป เป็นผลการวเิคราะห์ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ด้านการ
บริหารทัว่ไป  

 

ที่ ด้านการบริหารทัว่ไป 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
9. 
 

10. 
 

ผูบ้ริหารประสานงานกบัเครือข่ายการศึกษาเพื่อ
แสวงหาความช่วยเหลือ ส่งเสริมงานการศึกษา 
ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจ
และจดัท าส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับบริการทาง
การศึกษา 
จดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นและสนามเด็กเล่นเพียงพอ
กบัจ านวนนกัเรียน 
จดัให้มีการบ ารุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ี
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมัน่คง 
ควบคุมการจัดห้องเรียน ห้องพิ เศษต่างๆได้
เรียบร้อยเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 
จดัให้มีการส่ือสารโตต้อบกนัภายในสถานศึกษา
ไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์ 
ส่งเสริมให้มีการน านักเรียนไปทศันศึกษานอก
สถานศึกษา 
ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน 
สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬากลางแจง้หรือใน
ร่มเป็นประจ า 
จดัให้มีกิจกรรมเพื่อฝึกการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มหรือหมู่คณะ 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่าครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ดา้นการบริหารทัว่ไป โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( = 4.14) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัให้มีการบ ารุงดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ีให้
อยู่ในสภาพมัน่คง ( = 4.27) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ชุมชนจดัข้ึน ( = 4.08)  

และจากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารทั่วไปท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมและปลุกจิตส านึก
ในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 223) 2) ควรจดัแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้เพียงพอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 210) 3) ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้สวยงามร่มร่ืน น่า
อยู ่(ค่าความถ่ีเท่ากบั 205) 4) ระบบสารบรรณควรจ่ายหนงัสือราชการให้รวดเร็วและคล่องตวัมาก
ข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 196) และ 5) ควรให้ความส าคญัเร่ือง การรักษาความสะอาดและสุขอนามยั
ของนกัเรียนใหม้ากข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 186)  

4.3.4.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตาม
สถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหาร
ทัว่ไป จ าแนกตามสถานภาพโดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.12  
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการ
บริหารทัว่ไป จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ N   S.D T Sig 
ประสบการณ์ต ่ากวา่ 10 ปี 245 4.15 0.23 -0.62 0.53 

ประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 247 4.13 0.27   
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี
ข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 
โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกว่าครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

4.3.4.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ด้านการบริหารทัว่ไปจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 499 คนลงมา) ขนาด
กลาง (นกัเรียนจ านวน 500-1,499 คน) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป) โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 

ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครู ผู้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้น พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ด้านการบริหารทัว่ไป ทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 2.49 2 1.24 

0.21 0.80 ภายในกลุ่ม 12.22 489 5.81 
รวม 14.71 491 - 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ดา้น
การบริหารทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย  เ ร่ือง ความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้ น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 แต่ละดา้น จ าแนก
ตามสถานภาพครูและขนาดสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนว
ทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ านวน 492 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกบัสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open 
ended) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency ) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใช้
ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การทดสอบที (t-test) แบบ (Independent samples) และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน คือ วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
วเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งโดย
ภาพรวม และรายดา้นและรายขอ้ ซ่ึงหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว้น าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์และแปลความหมายวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อน
ต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพโดยการทดสอบค่าที (t-test แบบ 
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Independent samples) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยตามข้อค้นพบ (Fact-
findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
จากการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 สรุปผลไดต้ามล าดบัดงัน้ี 
5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 492 คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัคืนมา 492 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป (ร้อย
ละ 50.20) และปฏิบติัการสอนในโรงเรียนขนาดกลาง (ร้อยละ 44.30) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า ครูผู ้สอนท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั  

5.1.2 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารวิชาการ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

ผลการวิจยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก                
(X = 4.02) โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจไดด้ง้น้ี 
จดัให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น (X = 4.25) จดัให้ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างกลัยาณมิตร (X = 4.15) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูผลิต 
พฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (X = 3.85) 
 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 

5.1.3 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

ผลการวิจยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก          
(X = 4.03) โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจไดด้ง้น้ี 
จดัให้มีการท าทะเบียนบญัชีพสัดุครุภณัฑ์เป็นปัจจุบนัเสมอ (X = 4.11 ) วางแผนจดัหาพสัดุปี
ปัจจุบนัและล่วงหนา้ และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยดั และคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรของ
หน่วยงานในสถานศึกษา (X = 4.08) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้แก่ ส่งเสริมการท าแบบสรุป
รายงาน ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา (X = 3.92) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงานบุคคล และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

ผลการวิจยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก            
(X = 4.12) โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจไดด้ง้น้ี 
ครูไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด (X = 4.36 ) 
จดัแบ่งหนา้ท่ีและมอบหมายการงานใหค้รูเหมาะสม (X = 4.25) ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่
ครูโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดี และการให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ
ครูเม่ือมีปัญหาและอุปสรรค (X = 4.15) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดกิจกรรมของสถานศึกษา (X = 3.92) 



68 
 

 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ครูผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารทัว่ไป และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและ ขนาดของสถานศึกษา  

ผลการวิจยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ดา้นการบริหารทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.14 ) 
โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจไดด้ง้น้ี จดัให้มีการ
บ ารุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ีให้อยูใ่นสภาพท่ีมัน่คง (X = 4.27 ) สนบัสนุนให้นกัเรียนเล่น
กีฬากลางแจง้หรือในร่มเป็นประจ า (X = 4.21) จดัให้มีกิจกรรมเพื่อฝึกการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม
หรือหมู่คณะ (X = 4.20) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชน
จดัข้ึน (X = 4.08) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากผลการวิจยัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
5.2.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารวิชาการ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
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5.2.1.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารวชิาการ  

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี จดัให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น จดัให้ระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาอย่างกลัยาณมิตร ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า งานวิชาการเป็นงานหลกัหรือ
ภาร กิจหลักของสถาน ศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ระ เ บี ยบบ ริหารร าชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 มุ่งให้กระจายอ านาจใน
การบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สมใจ กอปรสิริพัฒน์ 
(2548) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 11 ผลการวิจยัพบวา่ ครูโรงเรียนมธัยม
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย ์และศรีษะเกษ 
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภินันท์ เลียบใย ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัเทศบาลในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัเทศบาลในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เม่ือวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย
รวมอนัดบัท่ีของการบริหารโรงเรียนทั้งหกดา้น ปรากฏวา่ครูมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนั  

5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารวชิาการ 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ครูผู ้สอนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ ากว่า 10 ปี และตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา ท าให้แนวคิดและมุมมอง
ในประเด็นดังกล่าวไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกับงานวิจยัของวิชิน รัตนคุณ ได้ท าการวิจยัเร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษาจงัหวดัระยอง ไม่แตกต่างกนั 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็น
เพราะว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีความตระหนัก และรู้บทบาทหน้าท่ีของ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัการบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา
ไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การจดัการศึกษา โปรแกรม
การศึกษาและการจดัการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัญญา ไชยแสน ไดศึ้กษาและท า
การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 12 ผลการวิจยั พบวา่ ครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความพึง
พอใจต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งหกด้าน คือ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานกิจการนกัเรียน ดา้นการบริหารงานธุรการ-
การเงิน ดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ี และดา้นการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชนไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ศิริพงษ์ พุ่มภักดี ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจ
ของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ผลการวิจบัพบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 

5.2.2.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ 

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี จดัให้มีการท าทะเบียนบญัชีพสัดุครุภณัฑ์เป็นปัจจุบนัเสมอ ประเมิน
ความมีประสิทธิภาพประหยดั และคุม้ค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา และ
วางแผนจดัหาพสัดุปีปัจจุบนัและล่วงหน้า ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ส่งเสริมการท าแบบสรุป
รายงาน ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีงานด้าน
งบประมาณ คือ จัดตั้ งและรับผิดชอบในการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริหารมาใชบ้ริหารจดัการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผูเ้รียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ อรุณ    
ด าขลบั ไดศึ้กษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภทท่ีหน่ึงและประเภท
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ท่ีสอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ พบว่า 
โดยภาพรวมขา้ราชการครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ
พบวา่ทุกขอ้ ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ครูผู ้สอนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ ากว่า 10 ปี และตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2553 ท่ีมุ่งหวงัจะยกระดับ
การศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐานและจดัการศึกษาอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพโดยกระจายอ านาจการ
บริหารการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์และขอบข่ายภารกิจการบริหารและการจดัการศึกษาด้าน
งบประมาณ ดังน้ี ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้ งและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา และให้ความเห็นขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการบริหารการเงิน และการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดจึงส่งผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจ
เน่ืองมาจากครูผูส้อนรู้บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
วตัถุประสงคข์อบข่าย ภารกิจ ของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงให้จดัท าแผนงบประมาณและค าขอ
ตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัท าแผนปฏิบติัการ
ใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจดัสรร การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใชง้บประมาณ การวางแผนพสัดุ และการจดัท ารายงานทางการเงิน และงบการเงิน เป็น
ตน้ สอดคลอ้งกบั ศิริพงษ์ พุ่มภักดี ไดศึ้กษาและท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของขา้ราชการครู
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ พบวา่ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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  5.2.3 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงานบุคคล และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 

5.2.3.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงานบุคคล 

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ครูไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด จดัแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายการงานให้ครูเหมาะสม สนับสนุนการท าข้อมูล
ทะเบียนประวติัครูเป็นปัจจุบนั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมของสถานศึกษาท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน จึงมีการด าเนินการตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนด โดยการส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรในการท าผลงานเพิ่มวิทยฐานะ 
ส่งเสริมขา้ราชการครูและลุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และร่วมวางแผน
อตัราก าลงั และก าหนดต าแหน่งบุคลากรสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ด้านการบริหารงานบุคคล มีขอบข่าย
ภารกิจ คือ การวางแผนอตัราก าลงั การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึน การด าเนินการทางวินยั และการลงโทษ 
การส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ  ทองพูน นาทองบ่อ ได้ศึกษาวิจัย  เ ร่ือง  ความพึงพอใจของครู ท่ี มี ต่อพฤติ
กรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ผลการวจิยั พบวา่ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนท่ีครูใหญ่มีพฤติกรรม การบริหารงาน
บุคคล อยูใ่นระดบัสูง 

5.2.3.2  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงานบุคคล 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ครูผู ้สอนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ ากว่า 10 ปี และตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียสูง
กว่า ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
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เพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 ไดจ้ดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน สถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ไดย้ึดแนวปฏิบติัดงักล่าวในการจดัการศึกษา 
ส่งผลให้ครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ไดก้  าหนดใหก้ารบริหารงานบุคคลเป็นงานหน่ึง
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการตอ้งกระจายอ านาจไปใหก้บัคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ดงันั้น หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาตอ้งศึกษากฎหมาย กฎกระทรวง และ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจาก
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัของชุมชน ทางสถานศึกษาจึงตอ้งให้ความส าคญักบัผูป้กครอง 
ชุมชน ทั้ งน้ี เพราะสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพนัธ์ และมีผลกระทบซ่ึงกันและกันอยู่
ตลอด เวลา  ชุมชนก็ มี ผลกระทบ ต่อสถานศึกษา เ ช่นกัน  สอดคล้อ งระ เบี ยบบ ริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กล่าววา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา 34 
(2) เฉพาะโรงเรียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญัท่ีจะท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปอยา่งคล่องตวั 
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติ 
โดยรวมซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ท่ีมุ่งหวงัจะยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจดั
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เปรียบเทียบจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษาจึงไม่แตกต่างกนั 
  5.2.4 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารทัว่ไป และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 

5.2.4.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารทัว่ไป  

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการบริหารทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ีย
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ระดับปฏิบัติได้ดังน้ี จัดให้มีการบ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง 
สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬากลางแจ้ง หรือในร่มเป็นประจ าและจดัให้มีกิจกรรมเพื่อฝึกการ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ โดยมีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีชุมชนจดัข้ึน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีความส านึกและเขา้ใจบทบาท
หน้าท่ีของตน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีงาน
ด้านการบริหารทัว่ไป คือจดัท านโยบายแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
รวมทั้งปกครอง ดูแลรักษา จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรีณนัต์ สุขสมบูรณ์  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารทัว่ไป ครูมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มี
การส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การให้มี
การส่ือสาร โตต้อบ กนัภายในโรงเรียนไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์และการจดัให้มีกิจกรรมเพื่อฝึกการ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ มีค่าเฉล่ียต ่าสุดตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวิลัย
รัตน์ อนุศาสตร์ ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี สรุปผลการวิจยัพบว่า ครูในโรงเรียน
เอกชนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจท่ีทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.4.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารทัว่ไป 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ครูผู ้สอนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ ากว่า 10 ปี และตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานของ
สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยกนัขบัเคล่ือนภารกิจงานตาม
แผนพฒันาสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุกบัเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ท่ีวางเอาไว ้จึงท าให้แนวคิดของ
ครูผูส้อนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิชิน รัตนคุณ ไดศึ้กษาและท า
การวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัระยอง สรุปผลการวจิยัพบวา่ ครูผูส้อนจ าแนกตามประสบการณ์นอ้ย
และประสบการณ์มาก มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและ
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รายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรุณ ด าขลับ ไดศึ้กษาและท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของข้าราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภทท่ีหน่ึงและโรงเรียนประเภทท่ีสอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจาก 
ครูผู ้สอนทั้ งสองกลุ่มเข้าใจและรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองและผู ้บริหารสถานศึกษา  ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงภาระงานด้านการบริหารทัว่ไป ได้แก่ การพฒันาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษางานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผนการจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
การพฒันามาตรฐานการปฏิบติั รวมถึงงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
อรุณ ด าขลับ ไดท้  าการศึกษา และวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารโรงเรียน
ประเภทท่ีหน่ึงและประเภทท่ีสอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่ ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนประเภทท่ีหน่ึง และประเภททั้งสองมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกบัการ
ศึกษาวิจยัของ ศิริพงษ์ พุ่มภักดี เร่ือง ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ผลการวิจยัพบวา่ 
ความพึงพอใจของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ผูว้ิจยัจึงสรุปขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 
ประเด็น ดงัน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการวจิยัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ดา้น 
มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก การก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาควรให้ความส าคญักบัตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยกว่า โดยเฉพาะดา้นการบริหารวิชาการ มีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

1. ด้านการบริหารวิชาการ  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการพฒันาครูในด้านการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้ครูพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ควร
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กระตุน้ใหผู้เ้รียนและครูผูส้อน ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน และควรส่งเสริมให้ครูจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการคิด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินภายนอก 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจดัการงบประมาณ
อยา่งทัว่ถึง มีความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงินภายในองคก์รมากยิ่งข้ึน ควรสนบัสนุนงบประมาณ
จดัท าห้องปฏิบติัการให้เพียงพอทุกกลุ่มสาระฯ ปฏิบติังานตามแผนงบประมาณประจ าปี และควร
ใหบุ้คลากรท่ีเขา้รับการอบรมประชุมสัมมนาเบิกค่าใชส้อยในการไปราชการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการเล่ือนวิทยฐานะและ
การศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนเพื่อพัฒนาบุคลากร จัดครูผู ้สอนให้ตรงกับวิชาเอกและตรง
ความสามารถของบุคคล ควรจดัจา้งบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะดา้น เช่น เจา้หนา้ท่ีการเงิน พสัดุ เปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาอย่างทัว่ถึง และควรจดัท า
ทะเบียนประวติัรายบุคคลใหเ้ป็นระบบเพื่อง่ายต่อการคน้หา และเป็นปัจจุบนั 

4. ด้านการบริหารทั่วไป ผูบ้ริหารควรปลุกจิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่าง
จริงจงั จดัแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอยา่งเพียงพอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหส้วยงาม ร่มร่ืน น่าอยู ่

5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
จากผลการวจิยัการศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ดงัน้ี 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้ง

สถานศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานควรตระหนกัและให้ความส าคญักบั
นโยบาย การพฒันาเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในทุก ๆ ดา้น เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ ๆ ข้ึน 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงบริหารสถานศึกษาโดยการ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน และชุมชน 

3. ผูบ้ริหารควรบริหารสถานศึกษาใน 4 ดา้น ใหช้ดัเจน มีการนิเทศ ก ากบั ดูแล และติดตาม
งานการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

4. การบริหารสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพจะต้องได้รับความ
ไวว้างใจจากครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  
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1. ควรมีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพเก่ียวกบั ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ 
การแกปั้ญหาและปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบติังาน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระหวา่งโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กบั โรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป  
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เพือ่การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน”. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2549. 

 

2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
คมกริช อนัทรง. “ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาลจงัหวดั

จนัทบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :มหาวทิยาลยับูรพา, 2552. 
ทองพูน นาทองบ่อ. “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของครูใหญ่

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ”. ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2548. 

ปัญญา ไชยเสน. “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
มธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 12”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2553.  

พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ “ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัราษฎร์
รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร”. วิทยานิพนธ์        
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2553. 

วลยัรัตน์ อนุศาสตร์. “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สิงห์บุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2548. 
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วิชิน รัตนคุณ. “การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัระยอง”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2552. 

ศิริพงษ์ พุ่มภกัดี. “ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแก้ว” งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2553.   

สมพงศ์ เกษมสิน. “ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัชลบุรี”. วทิยานิพนธ์ศึกษาการมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2545.  

สมใจ จุฑาวุฒิกุล. “ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารบุคลกรของผูบ้ริหารโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2553. 

อภินนัท ์เลียบใย. “ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
เทศบาลในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2553. 

อรุณ ด าขลบั. “ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภทท่ีหน่ึงและโรงเรียน
ประเภทท่ีสอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2552. 

 

3) เวบ็ไซต์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32.“ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา”.สืบคน้จาก

www.. ssbr.go.th. วนัท่ีสืบคน้  9 กรกฎาคม 2555. 
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แบบสอบถาม 
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เลขที่แบบสอบถาม   
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 
........................................................................................................................................................ 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีส าหรับครูผูส้อน  ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา  เขต 32 ค าตอบท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อการศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใด  
 3.  แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
                     ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
32  ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open  ended)  
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  ณ  โอกาสน้ี  ท่ีท่านกรุณาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้  และสอดคลอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ  ค  าตอบของท่านจะ
เป็นประโยชน์ในการบริหารการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป ผูว้จิยั
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ  โอกาสน้ี 

 
 
 

 

นางสุวรรณี    ดวงจ าปา 
นกัศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง    โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ลงใน    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
  
 

 

ข้อที่ 
 

ข้อความ 
 

ส าหรับผู้วจัิย 

1 1.  สถานภาพ 
     ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

     ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
 

[  ]V1 
 

 

 2. ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดเล็ก นกัเรียนตั้งแต่ 1 - 499 คน   
 ขนาดกลาง นกัเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499  

คน  
 ขนาดใหญ่ นกัเรียนตั้งแต่  1,500  คน

ข้ึนไป       
 

[  ]V2 
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ตอนที ่ 2   ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขต
พืน้ที ่ การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 

 
ค าช้ีแจง   โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่าน    
    5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
    3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
    2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

การบริหารสถานศึกษา 
ระดับความพงึพอใจ ส าหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารวชิาการ 
1.ส่งเสริมการท าแผนการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

     [  ]V3 

2.จดัท าส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหก้บัครูและ
ผูเ้รียนอยา่งเพียงพอและหลากหลาย 

     [  ]V4 

3.ประเมินผลและรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

     [  ]V5 

4.สนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

     [  ]V6 

5.จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาอยา่ง
พอเพียงและสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 

     [  ]V7 

6.จดัใหร้ะบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่ง
กลัยาณมิตร 

     [  ]V8 

7.จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา      [  ]V9 
8.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผลิต พฒันาการใชส่ื้อ
และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

     [  ]V10 

9.จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น      [  ]V11 
10.สนบัสนุนการท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผลของ
สถานศึกษา 

     [  ]V12 
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การบริหารสถานศึกษา 
ระดับความพงึพอใจ ส าหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
11.ประเมินความมีประสิทธิภาพประหยดั และคุม้ค่า
ในการใชท้รัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 

     [  ]V13 

12.จดัใหมี้การตรวจสอบและรายงานเก่ียวกบัการเงิน 
พสัดุ ครุภณัฑเ์ป็นประจ า 

     [  ]V14 

13.ส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นบัสนุน
ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา 

     [  ]V15 

14.ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุในส่วนท่ี
เป็นอ านาจหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

     [  ]V16 

15.การวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
ร่วมกบับุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของ
ผูบ้ริหาร 

     [  ]V17 

16.ส่งเสริมการบริหารการจดัหารายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ใหก้บัสถานศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

     [  ]V18 

17.ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการ
พฒันาการศึกษา 

     [  ]V19 

18.จดัใหมี้การท าทะเบียนบญัชีพสัดุครุภณัฑเ์ป็น
ปัจจุบนัเสมอ 

     [  ]V20 

19.พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ      [  ]V21 
20.วางแผนจดัหาพสัดุปีปัจจุบนัและล่วงหนา้      [  ]V22 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
21.ด าเนินการสรรหาและจดัจา้งบุคคลเพื่อปฏิบติังาน
ในต าแหน่งอตัราจา้งประจ าหรืออตัราจา้งชัว่คราว 

     [  ]V23 

22.ครูไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

     [  ]V24 

23.ผูบ้ริหารด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ครูตามเกณฑแ์ละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

     [  ]V25 
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ปฏิบติังาน 

การบริหารสถานศึกษา 
ระดับความพงึพอใจ ส าหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
24.ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูโดยการยก
ยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดี 

     [  ]V26 

25.สนบัสนุนการท าขอ้มูลทะเบียนประวติัครูเป็น
ปัจจุบนั 

     [  ]V27 

26.จดัแบ่งหนา้ท่ีและมอบหมายการงานใหค้รู
เหมาะสม 

     [  ]V28 

27.การใหค้  าแนะน าช่วยเหลือครูเม่ือมีปัญหาและ
อุปสรรค 

     [  ]V29 

28.การจดัใหมี้สวสัดิการช่วยเหลือกนัระหวา่งครู      [  ]V30 
29.ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

     [  ]V31 

30.จดัใหมี้การปฐมนิเทศครูใหม่ หรือผูเ้ปล่ียนแปลง
หนา้ท่ีใหม่ในสถานศึกษา 

     [  ]V32 

ด้านการบริหารทัว่ไป 
31.ผูบ้ริหารประสานงานกบัเครือข่ายการศึกษาเพื่อ
แสวงหาความช่วยเหลือ ส่งเสริมงานการศึกษา 

     [  ]V33 

32.ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจ
และจดัท าส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับบริการทาง
การศึกษา 

     [  ]V34 

33.จดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นและสนามเด็กเล่นเพียงพอ
กบัจ านวนนกัเรียน 

     [  ]V35 

34.จดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นและสนามเด็กเล่นเพียงพอ
กบัจ านวนนกัเรียน 

     [  ]V36 

35.ควบคุมการจดัหอ้งเรียน หอ้งพิเศษต่างๆได้
เรียบร้อยเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

     [  ]V37 

36.จดัใหมี้การส่ือสารโตต้อบกนัภายในสถานศึกษาได้      [  ]V38 
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รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

การบริหารสถานศึกษา 
ระดับความพงึพอใจ ส าหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารทัว่ไป 
37.ส่งเสริมใหมี้การน านกัเรียนไปทศันศึกษานอก
สถานศึกษา 

     [  ]V39 

38.ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน      [  ]V40 
39.สนบัสนุนใหน้กัเรียนเล่นกีฬากลางแจง้หรือในร่ม
เป็นประจ า 

     [  ]V41 

40.จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อฝึกการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม
หรือหมู่คณะ 

     [  ]V42 
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ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกับความพงึพอของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
สังกดัส านักงาน เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 ตามภารกจิ 4 ด้าน  

  
ค าช้ีแจง  ขอใหท้่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  ตามภารกิจ  4  ดา้น คือ 
 

1.  ความพึงพอใจดา้นการบริหารวชิาการ
...................................................................................................................................
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………… 

2.  ความพึงพอใจดา้นการบริหารงบประมาณ
...................................……………………………………………………………….. 
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………… 

 
3.  ความพึงพอใจดา้นการบริหารงานบุคคล
...........................…………………………………………………………………… 
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………… 

 
4.  ความพึงพอใจดา้นการบริหารทัว่ไป 
………………………………………………………………………………………. 
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………… 

 
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1.  นายวรีะพนัธ์  พรมบุตร - การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการวดัผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา 

 - ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองบวับาน    
 - ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  1 
 - ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
2.  นายศักดิ์สิทธ์ิ   ค าภา - การศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาการบริหาร  

การศึกษา  
 - ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นเหล่า

คอนเงิน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต  1 
3. นางมาลนีิ  ผลประเสริฐ - การศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย 
 - ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   
 - ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  1 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ     
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ที่ ศธ 6012(2)/ว115 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร       นายวรีะพนัธ์  พรมบุตร 

  ด้วย นางสุวรรณี  ดวงจ าปา นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205055 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  
32” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว115 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายศกัด์ิสิทธ์ิ   ค  าภา 

  ด้วย นางสุวรรณี  ดวงจ าปา นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205055 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  
32” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว115 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นางมาลินี  ผลประเสริฐ 

  ด้วย นางสุวรรณี  ดวงจ าปา นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205055 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  
32” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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เลขที่แบบสอบถาม   

 
แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง  ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 32 

........................................................................................................................................................ 
ค าช้ีแจง 

3. แบบสอบถามน้ีส าหรับครูผูส้อน  ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

4. แบบสอบถามน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา  เขต 32 ค าตอบท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อการศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใด  
 3.  แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
                     ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
32  ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open  ended)  
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  ณ  โอกาสน้ี  ท่ีท่านกรุณาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้  และสอดคลอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ  ค  าตอบของท่านจะ
เป็นประโยชน์ในการบริหารการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป ผูว้จิยั
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ  โอกาสน้ี 

 
 

 นางสุวรรณี    ดวงจ าปา 
นกัศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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 3)  วธีิการประเมิน ให้ท า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3  ระดบั ดงัน้ี 
  วดัได ้  (+1) หมายถึง  มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  วดัได ้  ( 0) หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  วดัได ้  (-1) หมายถึง  ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 
ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง    โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ลงใน    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
  
 
ข้อที่ ข้อความ ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 

∑R 
 

IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3   
1 1.  สถานภาพ 

     ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี 

     ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
 

1 1 1 3 1 

 2. ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดเล็ก นกัเรียนตั้งแต่ 1 - 499 คน   
 ขนาดกลาง นกัเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499  

คน  
 ขนาดใหญ่ นกัเรียนตั้งแต่  1,500  คน

ข้ึนไป       

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่ 2   ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขต

พืน้ที ่ การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 32 
 

ข้อ การบริหารสถานศึกษา ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

∑R 
 

IOC 

คน
ที ่1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

 
1 

ด้านการบริหารวชิาการ 
ส่งเสริมการท าแผนการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

2 จดัท าส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหก้บัครูและ
ผูเ้รียนอยา่งเพียงพอและหลากหลาย 

1 1 1 3 1 

3 ประเมินผลและรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

4 สนบัสนุนใหผู้ป้กครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

5 จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาอยา่งพอเพียง
และสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

6 จดัใหร้ะบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่ง
กลัยาณมิตร 

1 1 1 3 1 

7 จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 1 1 1 3 1 
8 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผลิต พฒันาการใชส่ื้อและ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
1 1 1 3 1 

9 จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น 1 1 1 3 1 
10 สนบัสนุนการท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
1 1 1 3 1 

11 ด้านการบริหารงบประมาณ 
ประเมินความมีประสิทธิภาพประหยดั และคุม้ค่าใน
การใชท้รัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
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12 จดัใหมี้การตรวจสอบและรายงานเก่ียวกบัการเงิน พสัดุ 
ครุภณัฑเ์ป็นประจ า 

1 1 1 3 1 

13 ส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นบัสนุน
ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

14 ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุในส่วนท่ีเป็น
อ านาจหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

15 การวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
ร่วมกบับุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของ
ผูบ้ริหาร 

1 1 1 3 1 

16 ส่งเสริมการบริหารการจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์
ใหก้บัสถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1 1 1 3 1 

17 ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันา
การศึกษา 

1 1 1 3 1 

18 จดัใหมี้การท าทะเบียนบญัชีพสัดุครุภณัฑเ์ป็นปัจจุบนั
เสมอ 

1 1 1 3 1 

19 พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 1 1 1 3 1 
20 วางแผนจดัหาพสัดุปีปัจจุบนัและล่วงหนา้      

 
21 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด าเนินการสรรหาและจดัจา้งบุคคลเพื่อปฏิบติังานใน
ต าแหน่งอตัราจา้งประจ าหรืออตัราจา้งชัว่คราว 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

22 ครูไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

1 1 1 3 1 

23 ผูบ้ริหารด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของครู
ตามเกณฑแ์ละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 3 1 
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24 ด้านการบริหารงานบุคคล 
ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูโดยการยก
ยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นและมีคุณงาม
ความดี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

25 สนบัสนุนการท าขอ้มูลทะเบียนประวติัครูเป็น
ปัจจุบนั 

1 1 1 3 1 

26 จดัแบ่งหนา้ท่ีและมอบหมายการงานใหค้รู
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

27 การใหค้  าแนะน าช่วยเหลือครูเม่ือมีปัญหาและ
อุปสรรค 

1 1 1 3 1 

28 การจดัใหมี้สวสัดิการช่วยเหลือกนัระหวา่งครู 1 1 1 3 1 
29 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
1 1 1 3 1 

30 จดัใหมี้การปฐมนิเทศครูใหม่ หรือผูเ้ปล่ียนแปลง
หนา้ท่ีใหม่ในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

31 ด้านการบริหารทัว่ไป 
ผูบ้ริหารประสานงานกบัเครือข่ายการศึกษาเพื่อ
แสวงหาความช่วยเหลือ ส่งเสริมงานการศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

32 ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจ
และจดัท าส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับบริการทาง
การศึกษา 

1 1 1 3 1 

33 จดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นและสนามเด็กเล่น
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

1 1 1 3 1 

34 จดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นและสนามเด็กเล่น
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

1 1 1 3 1 

35 ควบคุมการจดัหอ้งเรียน หอ้งพิเศษต่างๆได้
เรียบร้อยเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

1 1 1 3 1 

36 จดัใหมี้การส่ือสารโตต้อบกนัภายในสถานศึกษา
ไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์ 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อ การบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

∑R 
 

IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

 
37 

ด้านการบริหารทัว่ไป 
ส่งเสริมใหมี้การน านกัเรียนไปทศันศึกษานอก
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

38 ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน 1 1 1 3 1 
39 สนบัสนุนใหน้กัเรียนเล่นกีฬากลางแจง้หรือใน

ร่มเป็นประจ า 
1 1 1 3 1 

40 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อฝึกการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่มหรือหมู่คณะ 

1 1 1 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



104 
 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม ความพงึพอของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานสังกดัส านักงาน เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 ตามภารกจิ 4 ด้าน 
คือ 

 

ข้อ การบริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

∑R 
 

IOC 
คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 ดา้นการบริหารวชิาการ 1 1 1 3 1 
2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 1 1 1 3 1 
3 ดา้นการบริหารงานบุคคล 1 1 1 3 1 
4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/177 

 

 
    มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  2 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 

 ด้วย นางสุวรรณี  ดวงจ าปา นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205055 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   
เขต  32” โดยมี พระมหาสมยั  ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ  
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา   
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ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

a1 198.57 481.840 .727 .969 
a2 198.57 481.909 .724 .969 
a3 198.23 487.978 .498 .970 
a4 198.37 489.757 .450 .970 
a5 198.80 486.648 .367 .970 
a6 198.40 487.972 .493 .970 
a7 198.63 478.378 .607 .969 
a8 198.60 482.110 .628 .969 
a9 198.60 481.628 .709 .969 

a10 198.80 492.234 .364 .970 
b1 198.70 484.907 .406 .970 

b2 198.60 481.628 .709 .969 
b3 198.60 481.628 .709 .969 

b4 198.60 481.628 .709 .969 

b5 198.73 491.995 .396 .970 

b6 198.90 481.886 .656 .969 
b7 198.30 488.148 .391 .970 

b8 198.53 471.499 .768 .969 

b9 198.60 482.317 .682 .969 

b10 198.47 485.775 .525 .970 
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ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ) 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

c1 198.57 471.220 .761 .969 

c2 198.97 484.861 .604 .969 
c3 198.97 485.826 .565 .969 
c4 198.90 481.059 .758 .969 
c5 198.73 491.995 .396 .970 
c6 198.90 481.886 .656 .969 
c7 198.97 485.826 .565 .969 
c8 198.90 481.059 .758 .969 
c9 198.70 481.252 .667 .969 

c10 198.70 481.252 .667 .969 
d1 198.93 484.685 .552 .969 
d2 199.00 488.621 .456 .970 
d3 198.33 488.920 .413 .970 
d4 198.60 481.628 .709 .969 
d5 198.77 491.702 .398 .970 
d6 198.60 481.628 .709 .969 
d7 198.77 491.702 .398 .970 
d8 198.60 481.628 .709 .969 
d9 198.77 491.702 .398 .970 

d10 198.60 481.628 .709 .969 
 
Reliability  Coefficients 
N of Case = 30    N  of items = 40  Alpha = .969 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสุวรรณี  ดวงจ าปา 

 
วนั เดือน ปี เกดิ    10 กนัยายน 2500  

 
ภูมิล าเนา 127 หมู่ท่ี 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท  ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุรินทร์ 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 118 หมู่ท่ี 1 ต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
 

วุฒิการศึกษา 
        พ.ศ. 2535 

 
ครุศาสตรบณัฑิต (เกษตรกรรม)  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

   
ประวตัิการท างาน 
        พ.ศ. 2524 -      

ปัจจุบนั 

 
ขา้ราชการครูโรงเรียนล าปลายมาศ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 
 

สถานทีท่ างาน โรงเรียนล าปลายมาศ  ต าบลล าปลายมาศ  อ าเภอล าปลายมาศ  
จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 

ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
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