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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3  ใน 4  ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ  และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ใน 4 ด้านนั้น จ าแนก
ตามเพศและประสบการณ์การท างาน  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูผูส้อนในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก 
ปีการศึกษา 2555  จ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า  5 ระดบั 
ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.90 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
  
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพ
เมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยูใ่นระดบัมากในแต่ละดา้น  
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพ
เมืองงามน ้ าสัก จ  าแนกตามเพศ พบวา่ไม่มีความแตกต่าง ในแต่ละดา้น และเม่ือเปรียบเทียบระดบั
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ไม่แตกต่าง ในแต่ละดา้น 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of the teachers’ satisfaction 

towards the administration of administrators under supervision of Muangngamnamsak quality 
education, Loei primary educational service area office 3 in 4 aspects namely academic 
administration, personnel administration, budget administration, and general administration and 
to compare the level of teachers’ satisfaction towards the administration of administrators in 4 
above-mentioned aspects classified by genders and working experiences. The samples used for 
this study were 100 teachers. The instrument used in the study was a questionnaire with reliability 
value at 0.90. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test.  
 

 The results of the research were as follows:  
The level of the teachers’ satisfaction towards the administration of administrators under 

supervision of Muangngamnamsak quality education, Loei primary educational service area 
office 3 was high in each aspect, the comparison on the level of teachers’ satisfaction classified 
by genders found that there were no differences in each aspect, and the comparison on the level of 
teachers’ satisfaction classified by working experiences showed no significant differences in each 
aspect. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยให้คนมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะปรับตวัให้เขา้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีการปรับปรุงพฒันาสังคม ให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู ่ น่าอาศยัซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ไดก้  าหนดความมุ่งหมาย
ของการศึกษาไวว้า่ เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข การศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ไทย ไดก้ าหนดในมาตรา 43 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 
12 ปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาอบรมของรัฐ
ตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน การกระจายอ านาจอย่าง
แทจ้ริง จึงเกิดพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ซ่ึงได้
ก าหนดให้กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ในสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการบริหาร
องค์กรหรือในหน่วยงาน เป็นกระบวนการท่ีน าเอาทรัพยากรการบริหารมาใชใ้ห้เกิดผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์ปัจจยัในการบริหารประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ วิธีการจดัการ เวลาและขวญั
ก าลงัใจ ซ่ึงคนหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด ทรัพยากรมนุษยจ์ะมีคุณค่าและ
ประสบความส าเร็จในกระบวนการท างานจะตอ้งข้ึนอยูก่บัการศึกษาเป็นกุญแจส าคญั ท่ีจะท าให้คน
ประสบผลส าเร็จ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขสามารถท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัสภาพสังคมโลกในยุค
โลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนไป การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข1  

                                                        
 1ราชกิจจานุเบกษา, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม           
พ.ศ. 2545), เล่มท่ี 16, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2545), หนา้ 4-19. 
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 การบริหารการศึกษาในสถานศึกษา มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ปัจจยัอยา่งหน่ึง คือ 
คุณลกัษณะท่ีดีของผูบ้ริหารโรงเรียน มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานใหส้ าเร็จได ้เช่นเดียวกบังานวิจยัท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัผลส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจงัหวดัมุกดาหาร พบวา่ พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ผลส าเร็จในการด าเนินงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 โดยลักษณะท่ีแสดงถึง การมี              
มนุษยสัมพนัธ์ ความเป็นผูน้ า และการมีบุคลิกภาพท่ีน่าเล่ือมใสจะมีค่าเฉล่ียในระดบัสูง เช่นเดียวกบั
ลกัษณะท่ีแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหารในวิธีการต่างๆ ก็มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง
เช่นกนั2 การบริหารงานโดยปกติของผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ทั้งทกัษะด้านความรู้ความสามารถ เพื่อให้งาน
ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมาย นโยบายและแผนงานต่างๆ โดยอาศยั
บุคลิกภาพส่วนตนเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการยอมรับตลอดจนให้ความร่วมมือและ
ผลกัดนัให้งานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย การศึกษาสามารถท่ีจะอบรมสมาชิกของสังคมให้รู้จกัใช้
เหตุผลใช้สติปัญญาในการแกปั้ญหาของตนและสังคมอยา่งถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม ให้รู้จกั
แสวงหาความรู้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาและมีสติสัมปชญัญะ สามารถตดัสินใจคิดหาเหตุผลอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัเคารพและปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีความเสมอภาค
และหลกัการของระบอบประชาธิปไตย ใหส้ านึกและช่วยกนัรักษาความมัน่คง เสถียรภาพ เอกภาพ
และความเจริญกา้วหน้าของชาติ นอกจากน้ีการศึกษายงัมีส่วนช่วยอบรมบ่มนิสัยให้ประชาชนมี
ความขยนั อดทน ซ่ือสัตย์ ประหยดั และมีระเบียบวินัย มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความ
ภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีของตนเอง ให้รู้จกัพึ่งพาตนเองและรู้จกัขวนขวายปรับปรุงความเป็นอยู่ของ
ตนเองใหดี้ข้ึน ใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน และเป้าหมายของการจดัการศึกษาคือ คุณภาพของ
เด็ก เยาวชน ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของสังคม3 
 ผูบ้ริหารนอกจากจะบริหารการศึกษาใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิผลแลว้ ยงัตอ้งสร้างความ
พึงพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกๆ ฝ่าย ทั้งชุมชน ผูป้กครอง ผูเ้รียน และครู ซ่ึงครูเป็นผูรั้บผิดชอบใน
งานด้านต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมอบหมาย ผูบ้ริหารต้องบ ารุง ส่งเสริม กระตุน้ จูงใจ และสร้างขวญั
ก าลงัใจ ในการปฏิบติังานของครู การท่ีครูจะมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานมากน้อยเพียงใดนั้น 

                                                        
2กิติ ตยคัคานนท,์ เทคนิคกำรสร้ำงผู้น ำ, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : บคัเกอร์ฟลาย, 

2534), หนา้ 18-24. 
 3ภกัดี สมคะเณย์, “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ ากับผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัมุกดาหาร”. 
วทิยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัสกลนคร), 2543, 106 หนา้. 
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น่าจะต้องข้ึนอยู่กับพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึง การปฏิรูป
การศึกษาเป็นการปรับระบบโครงสร้างขององคก์ร และระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพและ
เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ส่ิงส าคญัในกระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษา คือ ระบบ
การท างานแบบการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนับริหารโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนหรือตอบสนองและเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน
มากท่ีสุด4 ซ่ึงสอดคลองกบัแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษา
ปฏิรูปการศึกษาในดา้นต่างๆ เช่น ปฏิรูปครู ปฏิรูปหลกัสูตร และปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 
ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการ และยดึแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
นอกจากน้ีการกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทัว่ไปสู่สถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาเขม้แข็งมีความคล่องตวัในการจดั
การศึกษาซ่ึงจดัไดอ้ยา่งหลากหลายและสนองความแตกต่างของบุคคล สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ี
ส าคญัในการจดัการเรียนการสอน ถา้สถานศึกษาเขม้แข็งยอ่มจดัการศึกษาท่ีไดคุ้ณภาพ ส่งผลดีต่อ
ผูเ้รียน5 ตามขอบข่ายและภารกิจงานการบริหาร ทั้ง 4 งาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป6 ถึงอยา่งไรก็ตามการผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดการประสานงานกนัในการท างานในสถานศึกษา จึงท าให้ไม่บรรลุ
วตัถุประสงคเ์ท่าท่ีควร  

จะเห็นไดว้า่การศึกษามีความส าคญัยิง่ส าหรับมนุษย ์การศึกษาท่ีดีจะท าให้มนุษยไ์ดรั้บการ
พฒันาใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ท่ีผา่นมาการจดัการศึกษาของประเทศไทยแมว้า่จะประสบผลส าเร็จ
อยูบ่า้งแต่ก็ยงัมีปัญหาตรงท่ีว่ายงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
คนในสังคมเท่าท่ีควร ปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย คือการไม่สามารถเตรียมคนให้สามารถเผชิญ

                                                        
 4อุทยั บุญประเสริฐ, กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ในรูปแบบกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,  
2543), หนา้ 1. 
 5ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  แกนหลักแนวคิดกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้และเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพก์ารศาสนา, 2544), หนา้ 159. 
 6กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพอ์งคก์ารขนส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ร.พ.ส., 2546), หนา้ 32. 
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กบัยคุสมยัแห่งการเปล่ียนแปลงท าให้สังคมไทยอ่อนแอ ขดัแยง้ ท าลายตนเอง และวิกฤตการศึกษา
ไทย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปฏิรูปเพื่อใหมี้การปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร ปรับระบบโครงสร้างและ
กระบวนการให้ถูกตอ้งใหม่ ส่งผลถึงการปรับพฤติกรรมของบุคคลและองคก์ร การเปล่ียนแปลงก็
จะเกิดข้ึน ซ่ึงเราคาดหวงัว่าจะน าไปสู่การศึกษาท่ีดี สามารถขจดัปัญหาความยากจน สร้างทกัษะ
ชีวติ ท าใหค้รอบครัวเป็นปึกแผน่ ชุมชนเขม้แขง็ อนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรม อนุรักษแ์ละเพิ่มพูน
ส่ิงแวดลอ้ม ท าให้การเมืองถูกตอ้ง สร้างอิสรภาพและความสุข สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องคก์ร
แห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้7  

ครูผูส้อน เป็นผูท่ี้มีความส าคญัสูงสุดในการช้ีน า และสั่งสอนศิษยใ์หเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ 
เป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดในการใหก้ารศึกษาแก่นกัเรียน เพราะครูผูส้อนนั้นยอ่ม เป็นคนดี   มีความรู้ มี
ความสามารถ จึงจะไดรั้บความไวว้างใจจากสังคมให้เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการอบรม  สั่งสอนเยาวชน
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข จากการท่ีครูผูส้อนมี
ความส าคญั และมีอิทธิพลต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก ในด้านการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม เจตคติ 
รวมทั้งเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ จึงจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมสร้างขวญั ก าลงัใจ ในการท างานให้แก่
ครูผูส้อน เพราะเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะท าใหค้รูสนบัสนุน และร่วมมือ ร่วมใจกนั ปฏิบติังานดว้ยความ
พึงพอใจ และความเตม็ใจ  
 กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็น
หน่วยงานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจท่ี
ตอ้งจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) เพื่อ
เขา้สู่การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเต็มรูปแบบ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษาและแกไ้ข
ปัญหาทางด้านการศึกษา พบว่ามีปัญหา คือ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการการวดัผลประเมินผล ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้อย ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร ขาดการวางแผนการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน ขาดการเผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน องคก์ร 

                                                        
 7ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู, ยกเคร่ืองทำงปัญญำ ทำงรอดจำกควำมหำยนะ,
วารสารขา้ราชการครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2543), หนา้ 31-35. 
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หน่วยงานราชการ อย่างต่อเน่ือง ขาดการนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง ท าใหส้ถานศึกษาขาดการพฒันาไปในทางท่ีดี8  
 จากเหตุผลดงักล่าว ท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นใดบา้งท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของ พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มากน้อยเพียงใด เพื่อท่ีจะน าผลของการ
วิจยัเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัไดน้ าไป ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 
ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานบุคคล 3) ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และ 4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ  
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน 
  

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
  จากผลการวจิยัของ พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร9 และ ชัยศักดิ์ ลิม้สุขสันต์ ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด ซ่ึงศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา และมีผลการเปรียบเทียบระดบั

                                                        
 8ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3,  “ระเบียบวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรสำยลุ่มน ำ้สัก คร้ังที่ 1/2555 กลุ่มคุณภำพเมืองงำมน ้ำสัก”. (เลย : ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3, 2555), หนา้ 7-10.  
 9พีรณันต ์ สุขสมบูรณ์, “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
วดัราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”, วิทยำนิพนธ์           
ครุศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา),  2553,          
81 หนา้. 
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ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตาม 
สถานภาพ และ ประสบการณ์ท างาน ของครูผูส้อน พบวา่ มีความแตกต่างกนั10 และผลจากการวิจยั
ของ พีรณันต ์ สุขสมบูรณ์ และ ชยัศกัด์ิ ล้ิมสุขสันต ์ มีการเปรียบเทียบ จ าแนกตามสถานภาพและ
ประสบการณ์ท างานของครูผูส้อน พบว่า มีความแตกต่างกนั ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานว่า 
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป ในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 เม่ือจ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ท างาน มีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรได้แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปีการศึกษา 2555 จากจ านวนประชากร 134 
คน และไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 100 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
 ได้แก่การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ  าแนกตาม 
สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม และกรอบการบริหารงานใน 4 ดา้น ดงัน้ี  
  1. ตวัแปรดา้นประชากร ไดแ้ก่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ 
   1.1 เพศ จ าแนกเป็น  
    1. ชาย  
    2. หญิง  
   1.2 ประสบการณ์การท างาน จ าแนกเป็น  
    1. ต  ่ากวา่ 5 ปี    
    2. 5 – 10 ปี  
    3. มากกวา่ 10 ปี 

                                                        
 10ชยัศกัด์ิ ล้ิมสุขสันต์, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด”, ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 71 หนา้. 
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  2. ตวัแปรด้านเน้ือหา ได้แก่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 จ านวน 4 ดา้น คือ  
   1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ  
   2. ดา้นการบริหารงานบุคคล  
   3. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  
   4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
 กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก เป็นกลุ่มคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย มีหน้าท่ีส่งเสริม 
สนบัสนุน พฒันาคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ ดูแลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและยกระดบัฐานะของสถานศึกษาให้มีความเท่าเทียมกนัหรือมีคุณภาพ
ใกล้เคียงกนั โดยการจดัสรรงบประมาณไปช่วยเหลือโรงเรียนท่ีขาดแคลน และก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่สถานศึกษา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป ในเขตพื้นท่ีบริการ 3 ต าบลได้แก่ ต าบลโคกงาม ต าบลโพนสูง ต าบลวงัยาว        
มีจ  านวน 19 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวงัโพนงามวิทยาวิทยา โรงเรียนบา้นโคกงาม โรงเรียนบา้น 
นาเจียง โรงเรียนบา้นหนองหลวง โรงเรียนบา้นชัง่ส่ี โรงเรียนบา้นห้วยน ้ าเมย โรงเรียนบา้นหนอง
สนุ่น โรงเรียนบา้นหวัฝาย โรงเรียนบา้นหนองอุมลวั โรงเรียนบา้นโพนสูง โรงเรียนบา้นหว้ยตาด  
โรงเรียนบา้นนาลานขา้ว โรงเรียนบา้นผึ้งโรงเรียนบา้นวงัเวิน โรงเรียนบา้นห้วยทอง โรงเรียนบา้น
วงัยาว โรงเรียนบา้นกกสะตี โรงเรียนบา้นกกโพธ์ิวงัก า และโรงเรียนบา้นปากแดง 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ควำมพงึพอใจของครูผู้สอน หมายถึง ความพึงพอใจเก่ียวกบั ความรู้สึก หรือ เจตคติ ท่ีมีต่อ
การบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทัว่ไป ของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 กำรบริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง การด าเนินการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545) ใน 4 ดา้น คือ  
 ด้ำนกำรบริหำรวชิำกำร หมายถึง การบริหารในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริม
ความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 
 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง การบริหารงานในสถานศึกษาเก่ียวกบัครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียน นบัตั้งแต่การวางแผนอตัราก าลงั การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การ
จดัท าทะเบียนประวติั การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินยั การ
ออกจากราชการ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา การจดับุคคลเขา้สอน 
การพฒันาบุคคล รวมถึงการจดัสวสัดิการและการบ ารุงขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
 ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ หมายถึง การบริหารโดยยึดหลกัการบริการมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
ของโรงเรียน รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริการมาใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
ประกอบดว้ย การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อ
การศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป หมายถึง งานเก่ียวกบัการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสนเทศ, 
การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา, การวางแผนการศึกษา, การวิจยัเพื่อพฒันานโยบาย,
การจดัระบบบริหารและพฒันาองค์กร, การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน, งานเทคโนโลยีเพื่อ
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การศึกษา, งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การด าเนินงานด้านการเงิน        
การคลงั การบญัชีและพสัดุ, การอ านวยการดา้นบุคลากรงานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน, การรับนกัเรียน, การจดัตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา, ส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน, งานประชาสัมพนัธ์เพื่อการศึกษา, ประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน,
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานพฒันาคุณภาพการศึกษา และการจดัระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน  
 กำรบริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำนที่เป็นนิติบุคคล หมายถึง ส่วนราชการท่ีมีสภาพเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้ สถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษารับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
สถานศึกษาโดยตรง เช่นเดียวกบัสถานศึกษาไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนอ านาจหนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึนในฐานะ
นิติบุคคล ก าหนดไวใ้นมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545) ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการปกครองดูแล บ ารุงรักษา 
ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาท่ีเป็นราชพสัดุ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราช
พสัดุและท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริหารสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียม
สถานศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงค์ และภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ี
เป็นนิติบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าว นอกจากจะมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ให้ถือปฏิบติัแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการด าเนินกิจการหรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทัว่ไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลกัการบริหาร โดย
ยดึหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า เป็น
เคร่ืองมือในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
 กลุ่มคุณภำพเมืองงำมน ้ำสัก หมายถึง กลุ่มคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย มีหน้าท่ีส่งเสริม 
สนบัสนุน พฒันาคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ ดูแลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและยกระดบัฐานะของสถานศึกษาให้มีความเท่าเทียมกนัหรือมีคุณภาพ
ใกล้เคียงกนั โดยการจดัสรรงบประมาณไปช่วยเหลือโรงเรียนท่ีขาดแคลน และก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่สถานศึกษา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป ในเขตพื้นท่ีบริการ 3 ต าบลไดแ้ก่ ต าบลโคกงาม ต าบลโพนสูง ต าบลวงัยาว มี
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จ านวน 16 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1)โรงเรียนวงัโพนงามวิทยาวิทยา 2)โรงเรียนบา้นโคกงาม 3)โรงเรียน
บา้นนาเจียง 4) โรงเรียนบ้านหนองหลวง 5) โรงเรียนบ้านชั่งส่ี 6) โรงเรียนบ้านห้วยน ้ าเมย            
7) โรงเรียนบา้นหนองสนุ่น 8) โรงเรียนบา้นหวัฝาย 9) โรงเรียนบา้นหนองอุมลวั 10) โรงเรียนบา้น
โพนสูง 11) โรงเรียนบา้นหว้ยตาด 12) โรงเรียนบา้นนาลานขา้ว 13) โรงเรียนบา้นผึ้ง  14) โรงเรียน
บ้านวงัเวิน 15) โรงเรียนบ้านห้วยทอง  16) โรงเรียนบ้านวงัยาว 17) โรงเรียนบ้านกกสะตี             
18) โรงเรียนบา้นกกโพธ์ิวงัก า 19) โรงเรียนบา้นปากแดง 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารหรือผูช่้วยผูบ้ริหาร 
หรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในเขตพื้นท่ีบริการ 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลโคกงาม ต าบล
โพนสูง ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้ปฏิบัติหนา้ท่ีสอนในโรงเรียนใน
กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในเขตพื้นท่ี
บริการ 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลโคกงาม ต าบลโพนสูง ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
 เพศ หมายถึง เพศ ของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น เพศชาย และเพศหญิง 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานการสอนในโรงเรียนของ
ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบบัน้ี คือ 1) ต ่ากวา่ 5 ปี 2) 5-10 ปี 3) มากกวา่ 10 ปี 
  

 1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 1.6.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ท่ีมี เพศ และ ประสบการณ์การท างานต่างกนั 
 1.6.3 ท าให้สามารถน าผลจากการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไปพฒันาองคก์รต่อไป 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพ
เมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา ดงัน้ี 
 2.1 ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ  
 2.2 ความหมายและขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 
 2.3 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 ความหมาย แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 2.1.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
 นกัวชิาการไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่ ความพึงพอใจ ไวห้ลายประการดงัต่อไปน้ี 
 นภัสวรรณ ทศันาญชล ีไดใ้หค้วามหมาย ความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ เป็นความรู้สึก
หรือเจตคติท่ีดีต่องานท่ีท า เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บการตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ ท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน1 
 มอร์ส ใหค้วามหมายวา่ ความพึงพอใจในการ ปฏิบติังาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งสามารถ
ลดความเครียดของผูป้ฏิบติังานให้น้อยลง หากมีความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ความคิดน้ีมีผลมาจากความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือมนุษยมี์ความตอ้งการมากจะ

                                                        
 1นภสัวรรณ ทศันาญชลี, “ความพึงพอใจในการท างานของขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร”,
วทิยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2540, 205 หนา้. 
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เกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนองความต้องการ เม่ือความต้องการได้รับการตอบสนอง
ความเครียดก็จะลดลงหรืออาจจะหมดไปท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานได้2 
 พระมหาเสถียร อุ่นเที่ยว ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า เป็น
ความรู้สึกนึกคิด และทศันคติของผูป้ฏิบติัท่ีมีต่องานท่ีไดรั้บการตอบสนองทางดา้นร่างกาย  และ
จิตใจ และสามารถสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของผูป้ฏิบติังาน และเขาเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้น
ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร3 
 กลัยา ทารักษ์ กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความสุขของ
การปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานด้วยความเต็มใจและมีประสิทธิภาพ ยอมเสียสละและอุทิศ
แรงกาย มีความพอใจเม่ืองานนั้นได้รับประโยชน์ตอบแทน ความรู้สึกเกิดข้ึนจากการได้รับการ
ตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ4 
 มหาชาติ อนิทโชติ กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นสภาพของจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีจะท าใหบุ้คคลเกิดความเอาใจใส่ต่อส่ิงนั้น5 
  
 
 
 

                                                        
 2เพญ็นภา  เรืองเดช, “ความพึงพอใจในการท างานของขา้ราชการพลเรือนในส านกันโยบาย
และแผนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม”, สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2541, 130 หนา้.   
 3พระมหาเสถียร อุ่นเท่ียว, “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัเกริก), 2543, 73 หนา้. 
 4กัลยา  ทารักษ์, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา), 2546, 113 หนา้. 
 5มหาชา ติ  อินทโชติ ,  “การ รับ รู้ความต้องการและความพึ งพอใจของอาจารย์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีมีต่อระบบจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนนทรี”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2546, 118 หนา้. 
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 สานิตย์ รอดดอน ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจวา่หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลเกิดความสบายใจ 
เม่ือไดผ้ลส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ
ตอบสนองให้เกิดเป็นความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบท่ีประทบัใจ ท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ เม่ือพอใจแลว้ก็แสดงออก
ทางพฤติกรรม6 
 หาญพล ศิรชัยประภา ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในงานวา่ หมายถึง ความรู้สึกรัก 
ชอบ อาการพอใจหรือความรู้สึก (ทศันคติ) ของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยู่ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ไดรั้บการตอบสนองทั้งปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนอยา่งเพียงพอ รวมถึงความสุขในการปฏิบติังาน 
และมีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งดีท่ีสุด ทั้งน้ีความพึง
พอใจดงักล่าวตอ้งเกิดจากผูป้ฏิบติังานไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนเองทั้งจากทาง
ร่างกายและจิตใจในงานและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ของงานนั้นๆ ในทิศทางท่ีตนเองปรารถนา7 
 ภัทรวรรณ ล ่าดี ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานว่า หมายถึง ผลรวมของ
ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีมีต่องานหรือส่ิงท่ีไดรั้บจากงานนั้น8 
 ปิยะพร สร้อยทอง กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็นการแสดงออกหรือความรู้สึกท่ีดีต่อ
งานท่ีเขากระท าอยูซ่ึ่งความรู้สึกน้ีเกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ
จนเกิดทศันคติชอบต่องานท่ีเขาปฏิบติั และความพึงพอใจในงานน้ีเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ท่ีอาจ
มีความพึงพอใจในงานจากปัจจยัท่ีต่างกนั เช่น ค่าจา้ง ความมัน่คง สภาพการท างาน โอกาสท่ีจะ
ไดรั้บความกา้วหน้า การยอมรับนบัถือ ความสัมพนัธ์ทางสังคม และปัจจยัอ่ืนๆ ถา้ปัจจยัต่างๆ ไม่
ตอบสนองความตอ้งการยอ่มท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดทศันคติในทางลบ และยงัผลท าให้เกิดความไม่
พอใจในการท างานข้ึน9 
 มยุรี สิริสัมพันธ์ ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในงานว่า หมายถึง การตอบสนอง
ความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและมีความเต็มใจในการปฏิบติังาน
ในอนัท่ีจะใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน10 

                                                        
 6สานิตย์  รอดดอน, “ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยักรุงเทพธนบุรี”, การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษา- 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี), 2548, 97 หนา้.   
 

7เร่ืองเดียวกนั, 97 หนา้.  
 

8เร่ืองเดียวกนั, 97 หนา้.   
 9เร่ืองเดียวกนั, 97 หนา้.   
 

10เร่ืองเดียวกนั, 97 หนา้.   
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 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง 
ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลเกิดจากการปฏิบติังาน
และไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดวามรู้สึกกระตือรือร้น มีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท างานรวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร11 
 การบริหารจดัการในทุกดา้นท่ีจะท าใหง้านมีประสิทธิภาพสูงสุด ยอ่มจะตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน
ท่ีท างานอยา่งเตม็ความสามารถ ความเต็มใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงปัจจยัหรือทรัพยากรการบริหารท่ี
ส่งผลต่อการบริหารจดัการของหน่วยงานท่ีส าคญันั้น ประกอบด้วยปัจจยั 4 ประการ ได้แก่ คน 
(Man) เงิน (Money) วสัดุ (Material) และการบริหาร (Management) ซ่ึงคนหรือทรัพยากรมนุษย์
นบัเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดและเป็นกลไกส าคญัท่ีสุด หากขาดทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็น
ผูด้  าเนินการในกระบวนการทั้งหมด ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มไม่อาจน าไปสู่ความส าเร็จของวตัถุประสงค์
ของการบริหารจดัการในทุกๆ อยา่งไดโ้ดยส้ินเชิง 
 ปัจจยัท่ีจะช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน ก็คือ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ความพึงพอใจจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ การทุ่มเท เสียสละท่ีจะท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ใน
องค์กรใดหากสามารถจดับริการต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานได ้ผูป้ฏิบติังานจะ
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน รักงานและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ถา้ไม่สามารถ
สนองความตอ้งการได้ ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความเบ่ือหน่าย ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง
ได้ ด้วยเหตุน้ีจึงเห็นไดช้ัดเจนว่า ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ความพึงพอใจในงานของเขาจะคิดปรับปรุงการปฏิบติังานของตนให้ดีอยู่เสมอ เป็นตน้ว่าเขาจะ
ปฏิบติังานดว้ยความขยนัขนัแข็ง สนุกสนาน งานจะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จะมีเวลาปฏิบติังานมาก
ข้ึน ตั้งใจท างานดว้ยความกระตือรือร้น แสดงถึงความอุตสาหะวิริยะในการท างานไปอีกยาวนาน 
ซ่ึงตรงขา้มกบัผูท่ี้ไม่มีความพึงพอใจในงานท่ีเขาท าจะมีส่วนท าให้เกิดผลในทางตรงกนัขา้ม คือ 
การปฏิบติังานของเขาจะเส่ือมลง งานจะด าเนินไปโดยไม่ราบร่ืน ความรับผิดชอบขาดหายไป 
ระดบัการปฏิบติังานลดต ่าลง การปฏิบติัหนา้ท่ีจะเฉ่ือยชาลงทุกที นอกจากน้ีผูท่ี้ไม่มีความพึงพอใจ
ในงานมกัจะขาดความภกัดีต่อองคก์ร หรือความภกัดีต่อองคก์รยอ่มผนัแปรควบคู่ไปกบัขนาดของ
ความพึงพอใจในงานท่ีท าดว้ย 

                                                        
 

11ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
ส่งเสริมกรุงเทพ, 2553), หนา้ 143. 
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 ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลจากการจูงใจให้มนุษยท์  างานจนบรรลุจุดมุ่งหมาย ท่ี
ก าหนดได้ เกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบภายใน ได้แก่ ความรับผิดชอบ การ
ยอมรับ การมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธ์ิ และความกา้วหนา้ องคป์ระกอบภายนอก ไดแ้ก่ ความมัน่คงของ
งาน ค าสั่งนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน เงินเดือน ค่าจา้ง ความสัมพนัธ์ของผูร่้วมงาน 
สถานภาพในองค์การ เง่ือนไขของการท างานตลอดจนการบริการขององค์กร  เป็นต้น จาก
องค์ประกอบดงักล่าว จะท าให้ผลการท างานของบุคคลจะถูกก าหนดโดยแรงจูงใจ การจูงใจจึงมี
ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ เพราะการจูงใจจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานจะข้ึนอยู่กับปัจจยั 3 อย่าง คือ ความรู้ความสามารถของบุคคล สภาพแวดล้อมและ
แรงจูงใจ12  
 เน่ืองจากความพึงพอใจมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานมากดงักล่าว ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชา
ตอ้งมีความตระหนกัในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ไดโ้ดยอาศยัปัจจยั  ท่ี
จะกระตุน้เสริมแรง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ร 
 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
บุคคลหรือสภาพการณ์อย่างใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นความรู้สึกในทางบวก เป็นกลาง หรือทางลบ 
ความรู้สึกเหล่าน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน กล่าวคือ หากความรู้สึกโนม้เอียงไปทางบวก 
การปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพสูง แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบ การปฏิบติังานจะมี
ประสิทธิภาพต ่ า โดยสามารถวดัได้จากปัจจัยต่างๆ ในการท างาน เช่น ค่าจ้าง ความมั่นคง 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา การบริหารจดัการ ปริมาณ
งาน ลกัษณะงานและปัจจยัอ่ืนๆ ท าให้เกิดความสุขในการท างาน สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูป้ฏิบติังานจนท าใหเ้กิดประสิทธิผลของงานในท่ีสุด ความรู้สึกชอบ เห็นดว้ย ประทบัใจ ภูมิใจ 
ยินดีในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจ 
ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ความสามคัคีในหมู่คณะ และเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
 
 
 

                                                        
 12พวงเพชร  วชัรอยู,่ แรงจูงใจในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 
2537), หนา้ 2. 
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 2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 การสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนนั้ นจะมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดท่ีสุดกบัการปฏิบติังานเพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติและค่านิยมของ
บุคคล ดงันั้นการท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร
จึงเป็นท่ีปรารถนาของบุคคลทุกคนและทุกระดบั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงมีแนวคิด
พื้นฐานท่ีแตกต่างกนัคือ การตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานจนเกิดความพึงพอใจจะท า
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจ และผลการปฏิบติังานจะถูกเช่ือมโยงโดยปัจจยัอ่ืนๆ 
ผลการปฏิบติังานท่ีดี จะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความ
พึงพอใจ ผลการปฏิบติังานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวลัหรือผลตอบแทน ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) 
โดยผา่นการรับรู้เก่ียวกบัความยุติธรรมของผลตอบแทนซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีปริมาณของผลตอบแทน ท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บ นั้นคือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะถูกก าหนดโดยความแตกต่างระหวา่ง
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง และการรับรู้เร่ืองเก่ียวกบัความยุติธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรู้และความ
พึงพอใจยอ่มเกิดข้ึน  
 ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายใน เป็นผลในดา้นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดแก่ตวั
ผูป้ฏิบติังานเอง เช่น ความรู้สึกต่อความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือเอาชนะความยุง่ยากต่างๆ และสามารถ
ด าเนินงานภายใตค้วามยุง่ยากทั้งหลายไดส้ าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ ตลอดจนการ
ได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวลัท่ีผูอ่ื้นจดัหาให้มากกว่าท่ี
ตนเองใหแ้ก่ตน เช่น การใหเ้ล่ือนต าแหน่ง เล่ือนขั้น หรือใหร้างวลัโบนสัพิเศษ13  
 ความพึงพอใจนั้นเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบติังานในทางบวก ท าใหเ้กิดความสุขผลท่ี
เป็นความพึงพอใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ มีขวญัและก าลงัใจซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน ไดมี้หน่วยงานและนกัการศึกษาได้
ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 

                                                        
 13พรรษา หงส์ภักดี, “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อครูผู ้สอนโรงเรียนอนุบาล
นครพนมสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม”, การศึกษาอิสระปริญญาการศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2544, 112 หนา้.   
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 พวงเพชร วัชรอยู่ ไดใ้ห้แนวความคิดเก่ียวกบัการสร้างส่ิงจูงใจว่าการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป็นส่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกนัท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงผูบ้ริหารจะคิดหา
แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ โดยใชปั้จจยัต่างๆ มาช่วยประยกุตก์บัเทคนิคการจูงใจใหไ้ดผ้ล14 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดร้ะบุถึงความส าคญัของความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลแต่
ละคนจะท างานเต็มท่ีตามความสามารถหรือศกัยภาพของตนหรือไม่นั้นมกัจะข้ึนอยูท่ี่วา่ บุคคลผู ้
นั้นมีความเต็มใจท่ีจะท างานแค่ไหน ถา้มีความพอใจในงานหรือมีส่ิงจูงใจท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของเขา ความพอใจหรือส่ิงจูงใจนั้นก็จะเป็นแรงกระตุน้ให้เขาท างานเต็มท่ีข้ึนเม่ือมีความพอใจใน
องคก์รของตนแลว้ก็จะทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจให้กบัองคก์รของตนท าให้การปฏิบติังานขององคก์ร
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความส าคญัต่อการบริหาร 
ดงัน้ี 
 1. ช่วยเสริมสร้างก าลงัใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่แต่ละบุคคลในองคก์ร 
 2. ช่วยเสริมสร้างขวญัและท่าทีท่ีดีในการท างานแก่ผูท่ี้ท  างาน 
 3. ช่วยเสริมสร้างใหบุ้คลากรในองคก์รมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
 4. ช่วยเสริมสร้างความสามคัคี ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของกลุ่มบุคคลในองคก์ร 
 5. ช่วยใหก้ารควบคุมดูแลการปฏิบติังานด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน 
 6. ช่วยใหเ้กิดความเช่ือถือศรัทธาในองคก์รท่ีท างานอยู ่บุคลากรมีความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั 
 7. ช่วยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ผูท้  างาน เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 
 8. ช่วยใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน15 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ระบุถึงความส าคญัของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า 
เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานข้ึนอยู่กบักลยุทธ์ การสร้างความพึงพอใจให้กบั
บุคคลเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจ การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัเพราะความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัทางการตลาด
เพื่อความกา้วหนา้และความเติบโตของหน่วยงานและส่งผลให้สังคมส่วนรวม มีคุณภาพท่ีดีข้ึน จึง
กล่าวไดว้า่ความพึงพอใจมีความส าคญัต่อผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงความพึง
พอใจมีความส าคญัต่อผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ดงัน้ี 

                                                        
 14พวงเพชร วชัรอยู,่ แรงจูงใจในการท างาน, อา้งแลว้, หนา้ 2-3. 
 15มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริหาร หน่วยที ่
8, (นนทบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, 2554), หนา้ 120-121. 
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 1. ความส าคญัต่อผูใ้หบ้ริการ จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจต่อการบริการ ดงัน้ี 
  1.1 ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของการบริการเพราะขอ้มูล 
ดงักล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณสมบติัของการบริการ 
ท่ีลูกคา้ตอ้งการและวธีิการตอบสนองความตอ้งการ 
  1.2 ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการ
บริการ การน าเสนอการบริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการตามความคาดหวงัของลูกคา้ยอ่ม
ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการนั้นและมีแนวโนม้จะใชบ้ริการซ ้ าอีกต่อๆ ไป 
  1.3 ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นตวัช้ีคุณภาพและความส าเร็จของ
งานบริการเพราะการสร้างความพึงพอใจในงานให้กบัผูป้ฏิบติังานบริการยอ่มท าให้มีความรู้สึกท่ีดี
ต่องานท่ีได้รับมอบหมายและตั้งใจปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถน ามาซ่ึงคุณภาพของการ
บริการท่ีดี 
 2. ความส าคญัต่อผูรั้บบริการ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
  2.1 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัผลักดันคุณภาพชีวิตท่ีดีเพราะการ
น าเสนอการบริการท่ีเหมาะสมจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ การบริการในหลายๆ 
สถานการณ์ยอ่มน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีตามไปดว้ย 
  2.2 ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการช่วยพฒันาคุณภาพของงานบริการเป็นท่ี
ยอมรับว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละ
องคก์ร16 

วิโรจน์ สารรัตนะ ไดก้ล่าววา่ การจูงใจคนให้ท างาน ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงการตอบสนอง
จุดหมายของตวับุคคล และจุดหมายขององคก์รควบคู่กนัไปดว้ย จะละเลยหรือใหค้วามส าคญัเฉพาะ
ส่วนใดส่วนหน่ึงคงไม่ได ้เน่ืองจากคนและองค์กรต่างมีความสัมพนัธ์และตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนั คนเขา้ไปเป็นสมาชิกขององคก์รใดก็ยอ่มคาดหวงัวา่จะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ
ต่าง ๆ ดว้ยเช่น ค่าจา้ง ผลประโยชน์ตอบแทน การดูแลเอาใจใส่ สภาพการท างานท่ีเหมาะสม ความ
เป็นธรรม ความมีหนา้มีตา ขณะเดียวกนัองคก์รก็มีความคาดหวงัเช่นกนัวา่ จะไดรั้บการทุ่มเทความ
พยายามจากคนงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามจุดมุ่งหมายขององค์กร

                                                        
 16มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริหาร หน่วยที ่
8, อา้งแลว้, หนา้ 21. 
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บรรลุผล ดว้ยกนัทั้งคู่ โดยอาศยักระบวนการจูงใจ ซ่ึงประกอบดว้ยการค านึงถึงความตอ้งการทั้ง
สองดา้น เพื่อน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์และการบรรลุจุดหมายท่ีตอ้งการ17 

ธราวรรณ พลหาญ ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ซ่ึงได้เสนอแนะเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ท่ีส าคัญ คือความ
ต้องการให้ผู ้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการมอบหมายงานอย่างเสมอภาค ยึดหลักของ
ความสามารถ ไม่ใช้ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล จดัสวสัดิการในการปฏิบติัอยา่งพอเพียง และควรมี
การพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสนบัสนุนและเปิดโอกาส
ใหข้า้ราชการไดแ้สดงความสามารถและมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

การจูงใจให้เกิดความพอใจในการท างาน โดยเน้นหนกัในเร่ืองเป้าหมายของงานท่ีจะให้
ไดผ้ลเชิงปฏิบติัควรมีลกัษณะดงัน้ี 

 1. งานควรจะมีส่วนสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั งานนั้นจึงจะมีความหมาย  
ส าหรับผูท้  า 

 2. งานนั้นจะตอ้งมีการวางแผนและวดัความส าเร็จได ้โดยใชร้ะบบการท างาน และ 
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใหไ้ดใ้นการสร้างส่ิงจูงใจภายใน เป้าหมายของงานจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
   3.1 คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
   3.2 ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรับทราบผลส าเร็จการท างานโดยตรง 
   3.3 งานท่ีปฏิบติัจะตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถและความพอใจ 
   3.4 งานจะตอ้งมีลกัษณะทา้ทาย 
   3.5 งานนั้นจะตอ้งท าส าเร็จได ้
 เป้าหมายของงานตามลกัษณะน้ี จะสนองความตอ้งการในดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง 
การงาน ความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ การยอมรับนบัถือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ความตอ้งการเป็นเจา้ของและความมัน่คงในการท างาน ซ่ึงเป็นแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน 
 
 

                                                        
 17วิโรจน์  ส าร รัตนะ ,  การบริหารหลักการทฤษฎีและประ เด็นทางการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : อกัขระพฒัน์, 2542), หนา้ 92. 
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 บรรดาส่ิงจูงใจซ่ึงหน่วยงานหรือผูบ้ริหารหน่วยงานจะเป็นเคร่ืองกระตุน้บุคคลให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวห้ลายประการ คือ 
  1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นว ัตถุ ได้แก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายภาพท่ีให้แก่
ผูป้ฏิบติังานเป็นการตอบแทน เป็นการชดเชย หรือเป็นรางวลัท่ีเขาไดป้ฏิบติั 
  2. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลซ่ึงไม่ใช่วตัถุ จดัเป็นส่ิงจูงใจส าคญัในการช่วย
ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานมากกวา่รางวลัท่ีเป็นวตัถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสน้ีบุคลากร
จะไดรั้บแตกต่างจากคนอ่ืน เช่น เกียรติภูมิ ต าแหน่ง การใชสิ้ทธิพิเศษและการมีอ านาจ เป็นตน้ 
  3. สภาพทางกายภาพท่ีพึงปรารถนา หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
สถานท่ีท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ ซ่ึงเป็น  ส่ิง
ส าคญัอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกายในการท างาน 
  4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติเป็นส่ิงจูงใจซ่ึงอยูร่ะหวา่งความมีอ านาจท่ีสุดกบัทอ้แท้
ท่ีสุด ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีจะสนองความตอ้งการของ
บุคคลในดา้นความภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือ ความรู้สึกเท่าเทียมกนั การไดมี้โอกาสช่วยเหลือครอบครัว
ตนเองและผูอ่ื้นรวมทั้งการไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน 
  5. ความดึงดูดใจในทางสังคม หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรกบัผูร่้วมงานใน
หน่วยงานซ่ึงถา้สัมพนัธ์เป็นไปดว้ยดีจะท าใหเ้กิดความผกูพนัและความพอใจร่วมงานกบัหน่วยงาน 
  6. การปรับสภาพการท างานใหเ้หมาะสมกบัวิธีการและเจตคติของบุคคล หมายถึง   
การปรับปรุงต าแหน่งงาน วิธีท างานให้สอดคล้องกบัความสามารถของบุคลากร ซ่ึงแต่ละคนมี
ความสามารถแตกต่างกนั 
  7. โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในงานอย่างกวา้งขวาง หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในงาน เป็นบุคคลคนหน่ึงของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในหมู่
ผูร่้วมงาน และมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
  8. สภาพการอยูร่่วมกนั หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความ
มัน่คง ในสังคม ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คงในการท างาน18 

                                                        
 18ธราวรรณ พลหาญ,  “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม”, การศึกษาอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม), 2543, 333 หนา้.   
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 การท่ีจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการท างาน จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์องคป์ระกอบส าคญัขั้นตน้
ในการท างานก่อนว่ามีปัจจยัใดบา้ง จากการศึกษารวบรวมผลงานวิจยัและการส ารวจของนกัวิจยั
และนกัการศึกษาหลายท่าน สามารถสรุปองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีท าให้เกิดคามพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจในการท างานไวด้งัน้ี 
 บาร์นาร์ด (Barnard) อ้างใน ศศิวิมล โตอ่อน ได้กล่าวถึงส่ิงจูงใจองค์กรหรือผูบ้ริหาร
องคก์ร ใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้บุคคลใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานไว ้8 ประการ ดงัน้ี 
 1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (Material Inducements) ได้แก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกาย ท่ี
ให้แก่ผูป้ฏิบติังานเป็นการตอบแทน เป็นการชดเชยหรือเป็นรางวลัท่ีเป็นวตัถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็น
โอกาสน้ีบุคลากรท่ีจะไดรั้บแตกต่างจากคนอ่ืน เช่น เกียรติภูมิ การให้สิทธิพิเศษ และการมีอ านาจ 
เป็นตน้ 
 2. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลซ่ึงไม่ใช่วตัถุ (Personal Non material) เป็นส่ิงจูงใจ ท่ี
ส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวลัท่ีเป็นวตัถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็น
โอกาสน้ีบุคลากรท่ีจะไดรั้บแตกต่างจากคนอ่ืน เช่น เกียรติภูมิ การให้สิทธิพิเศษ และการมีอ านาจ 
เป็นตน้ 
 3. สภาพทางกายภาพท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Conditions) หมายถึงส่ิงแวดลอ้ม
ในการท างาน ไดแ้ก่ สถานท่ีท างาน เคร่ืองมือ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัอนัอาจก่อใหเ้กิดความสุขทางกายในการท างาน 
 4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefactions) หมายถึง สมรรถภาพขององคก์รท่ีสนอง
ความตอ้งการของบุคคลในด้านความภูมิใจท่ีได้แสดงฝีมือ การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัว
ตนเองและผูอ่ื้น ทั้งการไดแ้สดงความภกัดีต่อองคก์ร 
 5. ความดึงดูดทางสังคม (Associational Attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตร 
ซ่ึงถา้ความสัมพนัธ์เป็นไปดว้ยดี จะท าใหเ้กิดความผกูพนัและความพอใจร่วมงานกบัองคก์ร 
 6. การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกบัวิธีการของทศันคติของบุคคล (Adaptation of 
conditions to habitual and attitudes) หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่งงานวิธีท างานให้สอดคลอ้งกบั
ความสามารถของบุคลากร ซ่ึงแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนั 
 7. โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในการท างาน (The Opportunely of Enlarged Participation) 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นบุคคลส าคญัคนหน่ึงของ
องคก์ร หรือมีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในหมู่ผูร่้วมงานและมีก าลงัใจในการปฏิบติั 
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 8. สภาพของการอยู่ร่วมกนั (The condition of Communion) หมายถึง ความพอใจของ
บุคคลในดา้นสังคม หรือความมัน่คงในทางสังคม ซ่ึงจะท าให้คนรู้สึกมีหลกัประกนั และมีความ
มัน่คงในการท างาน19 
 สรุป ส่ิงจูงใจบุคคลในการปฏิบติังานนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัพื้นฐานทางกาย เช่น เงิน ส่ิงของ 
ส่ิงแวดลอ้ม ในการท างาน ส่ิงอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ และปัจจยัพื้นฐาน ทาง
ใจ เช่น การดูแลเอาใจใส่ ความเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น มี
โอกาสแสดงความสามารถ โอกาสในความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การไดรั้บผลประโยชน์ตอบ
แทน ความมุ่งหวงั ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาควรสนองตอบความตอ้งการของบุคลากร โดยหาปัจจยัท่ี
สนอง ความตอ้งการทางกายและใจ เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานและสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามความมุ่งหวงัของตนเองและขององคก์ร  
 2.1.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี เป็นทฤษฏีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
เก่ียวกบัลกัษณะความตอ้งการของบุคคล ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสมประกอบดว้ยทฤษฎีส าคญั 3 ทฤษฏี 
ไดแ้ก่ 
 1. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ท่ีกล่าววา่ มนุษยทุ์ก
คนมีความตอ้งการเหมือนกนั แต่ความตอ้งการนั้นเป็นล าดบัขั้น ได้ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี  
  1.1 มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอ และไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีความตอ้งการส่ิงใด
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกไม่มีวนัจบส้ิน 
  1.2 ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจส าหรับพฤติกรรม
อ่ืนต่อไปความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
  1.3 ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงเป็นล าดบัขั้นตามล าดบัความส าคญั กล่าวคือ 
เม่ือความตอ้งการในระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็จะเรียกร้องให้มีการ
ตอบสนอง ซ่ึงล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยมี์ 5 ขั้นตอนตามล าดบัขั้นจากต ่าไปสูง ดงัน้ี 

                                                        
 19ศศิวิมล โตอ่อน, “ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมวดัศรีจนัทร์
ประดิษฐจ์งัหวดัสมุทรปราการ”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี), 2549, 109 หนา้. 
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   1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ขั้นต ่าเพื่อการอยูร่อดของบุคคล เช่น ความตอ้งการเร่ืองอาหาร น ้ า ออกซิเจน เป็นตน้ มีปัจจยัของ
องคก์รท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการระดบัน้ีก็คือ การให้เงินเดือนขั้นต ่าสุดท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินชีวติรวมทั้งเง่ือนไขของการท างานท่ีเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องพนกังาน 
   2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
เร่ืองความมัน่คงความปลอดภยั เสรีภาพท่ีปลอดจากความคุกคามใดๆ เป็นตน้ องคก์รสามารถสร้าง
เง่ือนไขเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นท่ีสองน้ีโดยจดัเง่ือนไขท่ีปลอดภยัในท่ีท างาน มีความ
ยุติธรรม สร้างความมัน่คงในงาน ให้ความสะดวกในการท างาน จดัให้มีระบบประกนัสวสัดิการ
สังคม และเงินตอบแทนหลังออกจากการท างาน มีค่าจ้างตอบแทนท่ีสูงกว่าเพื่อความอยู่รอด 
พื้นฐานของการด ารงชีวติ การใหเ้สรีภาพ การรวมตวัเป็นสหภาพ เป็นตน้ 
   3. ความตอ้งการเป็นสมาชิกในสังคม (Belonging Needs) ซ่ึงประกอบดว้ย
ความตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ตอ้งการความรัก ความผูกพนั ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพ 
องคก์าร สามารถตอบสนองความตอ้งการระดบัน้ีดว้ยการเปิดโอกาสให้สมาชิกไดพ้บปะสังสรรค์
ทางสังคมระหวา่งท างาน ใชว้ิธีนิเทศงานดว้ยการแนะน า ช่วยเหลือฉนัทมิ์ตร ให้โอกาสสมาชิกได้
ท างานแบบทีมและพฒันาสร้างความเป็นเพื่อนใหม่ข้ึนในท่ีท างาน 
   4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับการยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) 
เป็นความตอ้งการระดบัท่ี 4 ท่ีเก่ียวกบัการยอมรับนบัถือตนเองและการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจาก
ผูอ่ื้นเป็นความตอ้งการความส าเร็จและมีเกียรติศกัด์ิศรี ความยอมรับในความมีช่ือเสียง เป็นต้น 
องคก์รสามารถท ากิจกรรมไดห้ลายอย่างท่ีแสดงต่อการตอบสนองความตอ้งการระดบัน้ี เช่น การ
จดังานเล้ียงเป็นรางวลัรางวลัฉลองความส าเร็จคร้ังส าคญั การใหเ้งินโบนสั แมเ้ป็นจ านวนท่ีเล็กนอ้ย
ก็ตามการใหย้อมรับค าแนะน าเพื่อปรับปรุงงานจากพนกังาน การมอบรางวลัเป็นโล่ หรือส่ิงของเพื่อ
แสดงการให้เกียรติหรือยอมรับ การกล่าวยกยอ่งถึงผลงานดีเด่นของพนกังานในโอกาสต่าง ๆ การ
ประกาศรายช่ือผูมี้ผลงานดีเด่นในฐานะ บุคคลดีเด่นประจ าเดือนของบริษทั การให้สิทธิพิเศษท่ี
แสดงถึงการไดรั้บเกียรติยกยอ่งในความส าเร็จ เป็นตน้ 
   5. ความต้องการส าเร็จดังใจปรารถนา (Self-Actualization Needs) เป็น
ความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนหลงัจากความตอ้งการขั้นอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ไดรั้บการ
ตอบสนองอย่างครบถ้วน เป็นความตอ้งการท่ีมีคุณค่าสูงสุดของมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์แห่งตน 
(Self Fulfillment) ไดท้  าและไดส้ าเร็จในทุกอยา่งท่ีตนใฝ่ฝันและปรารถนา ไดใ้ชค้วามสามารถและ
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พฒันาศกัยภาพของตนได้ถึงขีดสูงสุด ดังนั้นบุคลากรท่ีอยู่ในระดบัน้ีจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากร
ทรงคุณค่าสูงสุดขององคก์รซ่ึงหาไดย้ากยิง่20 
 จากสาระส าคญัของทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของ มาสโลว  ์ สรุปได้ว่า ความ
ตอ้งการทั้ง 5 ขั้นของมนุษยมี์ความส าคญัไม่เท่ากนั การจูงใจตามทฤษฎีน้ีจะตอ้งพยายามตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป และความตอ้งการในแต่ละขั้นจะมี
ความส าคญัแก่บุคคลมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการตอบสนอง
ความตอ้งการในล าดบันั้นๆ 
 2. ทฤษฏีการจูงใจ – ค า้จุนของเฮอร์ซเบิร์ก (Motivation – Hygiene Theory) 
 เฮอร์ซเบิร์ก และคณะ (Herzberg and others) ไดน้ าเสนอรายงานผลการวิจยั เร่ือง การจูงใจ
ในการท างาน (The Motivation To Work) ออกมาเผยแพร่ เม่ือปี ค.ศ. 1959 เพื่อเสนอทฤษฏีจูงใจ – 
ค  ้าจุน (Motivation – Hygiene Theory) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ทฤษฏีแรงจูงใจสององคป์ระกอบ 
(Two Factors Theory of Motivation) ไดท้  าการวิจยัเพื่อพิสูจน์ทฤษฏีของเขาวา่ มนุษยมี์ความ
ปรารถนา 2 ประการ ประการท่ีหน่ึงคือ ความปรารถนาท่ีจะขจดัทุกขท์างร่างกายทั้งหลายให้หมด
ไป เช่น ความหิว ความเดือดร้อนทางสุขภาพ และความทารุณทางดินฟ้าอากาศ ประการท่ีสองคือ 
ความปรารถนาในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงาน การท่ีเป็นท่ียอมรับ
นับถือจากคนทั่วไป มีชีวิตท่ีเจริญก้าวหน้า เป็นต้น ตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย นกัวิศวกรและนกับญัชีของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีเมืองฟิทส์เบิร์ก จ านวน 200 คน โดยใช้
วธีิสัมภาษณ์เพื่อจะหาค าตอบวา่สถานการณ์อยา่งไรท่ีท าใหน้กัวศิวกรและนกับญัชี มีความพอใจใน
การท างานมากข้ึนหรือน้อยลง และถามความเห็นของประชากรเก่ียวกบัสถานการณ์ ท่ีท าให้เขามี
ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในงานนั้น มีผลถึงการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ
ความเป็นอยู่ของคนหรือไม่ ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบท่ีช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างานนั้นมีลกัษณะสัมพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรงเรียกว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) 
ขณะเดียวกันองค์ประกอบซ่ึงมกัน ามาซ่ึงความไม่พอใจในงาน และมีหน้าท่ีป้องกันหรือค ้ าจุน 
ไม่ใหค้นเกิดทอ้ถอย ไม่อยากท างานเรียกวา่ ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) 

                                                        
 20พรรษา หงส์ภักดี, “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อครูผู ้สอนโรงเรียนอนุบาล
นครพนมสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม”, การศึกษาอิสระปริญญาการศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 112 หนา้. 
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 ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) หมายถึง องคป์ระกอบท่ีช่วยเสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมี
ทศันคติต่องานทางดา้นบวก เป็นตวักระตุน้ให้คนปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
องคป์ระกอบเหล่าน้ีเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของงานโดยตรงมี 5 ประการ คือ 

1.  ความส าเร็จของงาน 
2.  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3.  ลกัษณะของงานท่ีท า 
4.  ความรับผดิชอบ 
5.  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน 

 ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) หมายถึง องคป์ระกอบท่ีช่วยไม่ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความไม่
พอใจในการปฏิบติังาน หรือท าใหแ้รงจูงใจในการท างานของบุคคลตลอดเวลา แต่ไม่มีผลท าให้เกิด
ทศันคติในการท างานทางด้านบวก หรือเกิดแรงจูงใจในการท างานซ่ึงเป็นองค์ประกอบเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มของงานมี 11 ประการ 

 1. เงินเดือน 
 2. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 3. ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 4. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
 5.โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
 6. สถานภาพทางสังคม 
 7. การปกครองบงัคบับญัชา 
 8. นโยบายและการบริหาร 
 9. สถานภาพการท างาน 
 10. ความเป็นอยูส่่วนตวั 
 11. ความมัน่คงในการท างาน21 
  จากทฤษฏีการจูงใจ – ค  ้าจุน ของเฮอร์ซเบิร์ก ดงักล่าวนั้น สรุปไดว้า่ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยั

ท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการในระดบัสูง มีผลต่อการท าให้บุคคลปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจพร้อมท่ีจะ
ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยูท่  าให้ผลผลิตดีเพิ่มข้ึน จดัว่าเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจใน

                                                        
 21พรรษา หงส์ภักดี, “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อครูผู ้สอนโรงเรียนอนุบาล
นครพนมสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม”, การศึกษาอิสระปริญญาการศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 112 หนา้. 
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การปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัค ้าจุนเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการพื้นฐานหรือในระดบัต ่า ไม่มีผล
ต่อการจูงใจท่ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน เพียงแต่เป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลเกิด
ความไม่พอใจ ในการท างานให้องคก์รเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ สมยศ นาวีการ ท่ีว่า
ปัจจัยค ้ าจุนจะช่วยให้คนสามารถหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจต่าง ๆ แต่ใน
ขณะเดียวกนัปัจจยัจูงใจจะท าใหมี้ความสุขหรือมีความพอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู่22 

3. ทฤษฏีเอ็กซ์ และทฤษฏีวายของ ดักลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas Magregor’s Theory X 
Theory Y) 
 แมกเกรเกอร์ (Magregor) ได้เปรียบเทียบให้เห็นสมมติฐานเดียวกบัพฤติกรรมในการ
ท างานของมนุษย ์ตามทศันะของผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อท่ีจะใช้เป็นส่ิงก าหนด
แบบของการ เป็นผูน้ า โดยตั้งเป็นทฤษฏี X และทฤษฏี Y ดงัน้ี 
 ทฤษฏี X ไดต้ั้งสมมติฐานของมนุษยว์า่ 
  1. ปกติบุคคลไม่ชอบท างาน ถา้มีโอกาสก็จะหลบหรือหลีกเล่ียงงาน 
  2. เพราะบุคคลมีนิสัย ไม่ชอบท างาน จึงต้องถูกบงัคบั ควบคุมสั่งการและมี
บทลงโทษไว ้เพื่อใหบุ้คคลเหล่านั้น เกิดความพยายามท่ีจะท างานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
  3.โดยทัว่ไปบุคคล ชอบใหมี้การแนะน า แต่พยายามหลีกเล่ียงความรับผิดชอบและ
มีความทะเยอทะยานนอ้ยมาก แต่ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัเหนือส่ิงอ่ืนใด 

ทฤษฏี Y ไดต้ั้งสมมติฐานของมนุษยว์า่ 
  1. การใชพ้ลงักายและสมองในการท างานเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นเดียวกบั
การเล่นกีฬาและการพกัผอ่น 
  2. การควบคุมการคาดโทษ ไม่ใช่วิธีเดียวท่ีท าให้เกิดความพยายามท างานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ แต่บุคคลจะก าหนดทิศทางและควบคุมตนเองในการปฏิบติัภารกิจ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  3. การรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององคก์าร เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทน
ท่ีเป็นผลลพัธ์ 
  4. สถานภาพบุคคลทัว่ๆ ไป เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่
เพียงแต่ยอมรับเง่ือนไขเท่านั้น แต่จะตอ้งแสวงหาความรับผดิชอบดว้ย 

                                                        
 22สมยศ นารีการ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์   
บรรณกิจ, 2525), หนา้ 100. 
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  5. ประสิทธิภาพเก่ียวกบัการ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีอยูใ่นตวับุคคลทุกคนเป็น
ส่วนใหญ่ 
  6. ภายใตส้ภาพชีวติสังคมอุตสาหกรรมสมยัใหม่ ความสามารถทางสติปัญญาของ
บุคคลเป็นส่ิงจ าเป็น23 
 ผู้บ ริหาร ท่ียึดสมมติฐานตามทฤษฏี  X นั้ นจะพยายามควบคุมการท า งานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด และเข็มงวด มีการสั่งการโดยตรง เนน้การจูงใจด้วยการจ่ายเงินและ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ใช้ระเบียบวินัยและบทลงโทษเป็นหลักใหญ่ ซ่ึงเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลในระดบัต ่า คือ ตอ้งการความปลอดภยั ปฏิบติัตามค าสั่งเท่าท่ีตอ้งการมีความ
สนใจในการปรับปรุงงานนอ้ยมาก และตอ้งการผลตอบแทนทางดา้นการเงินเท่านั้น24  
 ส่วนผูบ้ริหารท่ียดึสมมติฐานตามทฤษฏี Y เช่ือวา่การมีสภาพแวดลอ้มและการใชแ้นวทางท่ี
เหมาะสม บุคคลจะควบคุมและสั่งงานดว้ยตนเองเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์าร ผูบ้ริหาร
ตามทฤษฏีน้ี จะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเข็มงวดแต่จะให้ความส าคญัต่อการพฒันาตนเอง
ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลในระดับสูง คือมีความ
รับผิดชอบและมีการปรับปรุงงานให้ดีข้ึน ต้องการเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน ต้องการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของชีวติ25  
 สรุปทฤษฏีทั้งสองน้ี จะแสดงถึงทศันะของผูบ้ริหาร ท่ีจะพยายามท่ีจะขจดัส่ิงท่ีจะท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานให้หมดไป และพยายามท่ีจะเสริมสร้างแรงจูงใจหรือการ
สนองตอบต่อความตอ้งการของบุคคล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานท่ีท าโดยสมมติฐานตาม
ทฤษฏี X จะให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นความ
ต้องการของบุคคลในระดับต ่ า  เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ส่วนข้อ
สมมติฐานของทฤษฏี Y จะให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานท่ีท า ซ่ึงเป็น
ความตอ้งการของบุคคลในระดบัสูง เช่น ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความภาคภูมิใจในผลงาน 
เป็นตน้ 
 

                                                        
 23สมยศ  นารีการ, ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหาร, อา้งแลว้, หนา้ 101.   
 

24เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 14. 
 25เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 103-104. 
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 สรุป ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัความคาดหวงักบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด และความสมดุลระหวา่ง
ความตอ้งการกบัการได้รับการตอบสนอง ความตอ้งการทางร่างกายก็ดี หรือด้านความมัน่คง
ปลอดภยัก็ดี เป็นความตอ้งการมาจากส่ิงจูงใจภายนอก ความตอ้งการระดบัสูง เช่น ความตอ้งการ
ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ หรือความตอ้งการดงัใจปรารถนาก็ดี มีลกัษณะเป็นส่ิงจูงใจภายใน มนุษย์
จะตอ้งได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือ ความตอ้งการทางร่างกายก่อนจึงจะเกิดแรงจูงใจใน
ระดบัสูงข้ึนต่อไปคือ ระดบัดา้นความมัน่คงปลอดภยัและความตอ้งการดา้นสังคมตามล าดบั เม่ือไร
ก็ตามท่ีความตอ้งการเหล่าน้ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะเป็นพลงัท่ีส่งผลกระทบต่อความคิดและ
พฤติกรรมของบุคคลนั้น แต่ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการระดบันั้นจะไม่
มีแรงจูงใจอีก โดยผูน้ั้นจะแสวงหาความตอ้งการระดบัท่ีสูงข้ึนไป ทั้งน้ียกเวน้ความตอ้งการสูงสุด
คือ ความตอ้งการความส าเร็จดงัใจปรารถนาท่ียงัเป็นแรงจูงใจอยู่เสมอแมว้่าบุคคลจะได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีเป็นแรงจูงใจต่างกนั ทั้งน้ีมิใช่ทุกคนสามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่
ในระดบัสูงสุดจากการท างาน บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุด
เป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็น
ตวักระตุน้ใหบุ้คคลพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป  
 

2.2 ความหมาย และขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 
  2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน ไดมี้นกัการศึกษาให้ความหมาย แนวคิด 
และทศันะท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 วีรชัย วรรณศรี  ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหารสถานศึกษาว่า  หมายถึง 
กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกใน
สังคมใหบ้รรลุตามจุดหมายท่ีก าหนดไว้26 
 
 

                                                        
 26วีรชยั  วรรณศรี, “การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษา  อ า เภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ” ,  ป ริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,              
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2545, 140 หนา้. 
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 จ ารัส นองมาก กล่าวถึงการบริหารไวว้่า หมายถึง การท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบั
ผูอ่ื้น การบริหารจ าเป็นจะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลปะในการน าเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบ
ตามกระบวนการบริหาร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจึง
ตอ้งท างานกบับุคคลหรือในกลุ่มเพื่อประกอบภารกิจใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ27  
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล กล่าววา่ การบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลาย
คนร่วมมือด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกดา้น คือ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อให้ค่านิยมตรงกบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งต่อบุคคล ตลอดจนอาศยัทรัพยากรและเทคนิคต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่28 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้แนวคิดในการบริหารและการ
จดัการท่ีดี เพื่อมาปรับใชใ้นบริบทขององคก์รทางการศึกษา ในประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. การก าหนดจุดหมาย ผลท่ีคาดหวงั หรือภาพความส าเร็จของการบริหารและการจดัการท่ี
ดี (Goal / Expected Output) 
 2. กระบวนการบริหารและการจดัการท่ีดี (Process) 
 3. ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการบริหารและการจดัการท่ีดี ( Input / Resource) 
 4. ระบบควบคุม (Feedback / Control System) 
 5. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารและการจดัการ29 
 ไพบูลย์ ยอดยิ่ง ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ซ่ึงสรุปว่า ผูบ้ริหารเป็นผูน้ า
องคก์รและการบริหารจะให้ประสบผลส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือ บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
โดยการจดัสรรและเตรียมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นงานท่ีสัมพนัธ์กนั โครงสร้างกลุ่มงานท่ี
สามารถท าร่วมกันได้ ต้องจดัคนให้เหมาะสมกับงาน ให้มีก าลังคนท่ีมีความพร้อม จากนั้นจึง

                                                        
 27จ ารัส นองมาก, ร่วมวงบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : เพิ่มเสริมการพิมพ,์ 2541), หนา้ 93. 
 28นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์-
มหาวทิยาลยั, 2543), หนา้ 24.   
 29ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารชุด
ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง, (กรุงเทพมหานคร : คมัปายอิเมจจ้ิง, 2545), หนา้ 69-70. 
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ด าเนินการสั่งการให้ด าเนินงานด้วยความร่วมมือท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในขณะท่ีท างานตอ้ง
คอยก ากบั ควบคุม วดัผล เพื่อใหง้านทุกดา้นไดผ้ลดี30  
 สมพงษ์ เกษมสิน ให้ความหมายของการบริหารดงัน้ี การบริหารหมายถึง การใช้ศาสตร์ 
และศิลปะในการน าเอาทรัพยากรการบริหาร มาประกอบการ ตามกระบวนการบริหารให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ31 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ไดใ้ห้ความหมายคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ การบริหารงานหมายถึง 
กระบวนการท่ีผูบ้ริหารให้อ านาจตลอดจนทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่และ
เทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมร่วมมือกันด าเนินการเพื่อให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการใน
ขณะท่ีนกัวชิาการชาวต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของ การบริหาร ไวด้งัน้ี32 
 Peter F. Drucker ให้ความหมายวา่ การบริหารคือการท าให้งานต่างๆ ลุล่วงไปโดยอาศยั
คนอ่ืนเป็นผูน้ า33 
 Terry ให้ความหมายว่าการบริหารเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยการวางแผน การจดั
องคก์าร การกระตุน้ และการควบคุม ซ่ึงจะน าไปสู่การพิจารณาและจดัการกบับุคคลและทรัพยากร
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ McFarland กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการการบูรณาการขั้น
พื้นฐานในการจดักิจกรรมขององค์การท่ีปฏิบติัอยู่เป็นประจ า ส่วน Dejon ให้ความหมายว่า การ
บริหารเป็นกระบวนการท่ีท าให้วตัถุประสงค์ประสบความส าเร็จโดยผ่านทางบุคคลและการใช้
ทรัพยากรอ่ืน กระบวนการดังกล่าวรวมถึงองค์ประกอบของการบริหารอนัได้แก่ การก าหนด
วตัถุประสงค์ การวางแผน การจดัองค์การ การก าหนดนโยบาย การบริการ และการควบคุม และ 
Dale ให้ความหมายว่าการบริหารหมายถึง การวางแผน การจดัองค์การ การบริหารบุคคล การ
อ านวยการ การควบคุมนวตักรรม และการเป็นตวัแทน34  

                                                        
 30ไพบูลย ์ยอดยิง่, เอกสารประกอบการสอนวชิาหลกัทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา 
: กระบวนการบริหาร, (มหาสารคาม : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม, 2545), หนา้ 2-3.   
 31สมพงษ ์เกษมสินธ์, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2526), หนา้ 6.   
 32นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2543), หนา้ 1. 
 33ศิริพงษ์ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ Educational 
Administration : Theory and Practices, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ 2548), หนา้ 13. 
 34เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 13. 
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 Hersey, Blanchard and Johnson ให้ความหมายวา่ การบริหารเป็นกระบวนการท างาน
พร้อมกบับุคคลและกลุ่มบุคคล การบริหารเป็นกระบวนการท่ีถือวา่เป็นงานของผูบ้ริหารซ่ึงต่างไป
จากงานของผูป้ฏิบติั ผูบ้ริหารไม่ไดล้งมือปฏิบติัหรือให้บริการโดยตรง บุคลากรในองคก์ารท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ เสมียน พนกังานประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน ฯลฯ ถึงแมว้่าบางคร้ังผูบ้ริหารอาจตอ้ง
ปฏิบติังานคลา้ยกบัไม่ใช่ผูบ้ริหารก็ตาม แต่งานส่วนใหญ่คืองานบริหารท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบังานอ่ืนๆ 
ทางออ้ม แต่ผูบ้ริหารจะตอ้งใชท้กัษะการบริหาร กระบวนการและเทคนิคการบริหาร35 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึงกิจกรรมต่างๆ  ท่ีบุคคล
หลายคนร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้านนับตั้งแต่ บุคลิกภาพ 
ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อใหมี้ค่านิยม ตรงกบัความตอ้งการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ผลต่อบุคคลเพื่อให้บุคคลพฒันา ไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่36 
 การบริหารการศึกษา เป็นค าซ่ึงประกอบดว้ยค า 2 ค  า คือ การบริหาร  และ การศึกษา  ดงันั้น
เพื่อให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจในความหมายท่ีถูกต้อง ความหมายของค าดังกล่าวจึงน่าจะได้รับ
การศึกษาเสียก่อน ความหมายของค าว่า การบริหาร นั้น มีนกัวิชาการให้ความหมายไวม้ากมายดงั
ตัวอย่างเช่น การบริหารเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ท่ีจะน าเอาทรัพยากรในการบริหารมา
ประกอบการตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร คือ
ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ การบริหาร คือ กระบวนการท างาน
ร่วมกนักบัผูอ่ื้น และ/หรือ โดยผูอ่ื้น เพื่อใหส้ัมฤทธิผลตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  การบริหาร
หมายถึงกิจการต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั เม่ือประมวลความหมายของค าวา่ บริหาร ตามแนวคิดจาก
นกัวชิาการจะพบวา่ ความหมายของการบริหารประกอบดว้ย 
  1. การร่วมกนัด าเนินการหรือปฏิบติัการ 
  2. กลุ่มบุคคล 
  3. เป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์
  4. กระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินการ 
  5. การใชท้รัพยากรด าเนินการ 

                                                        
 35เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 14. 
 

36เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 2. 
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 ความหมายของค าว่า การศึกษา ก็เช่นกัน นักวิชาการได้ให้ความหมายไวม้ากมาย ดัง
ตวัอย่างเช่น การศึกษา คือ กระบวนการต่างๆ ท่ีจะพฒันาความสามารถ ทศันคติ และพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคล เพื่อใหมี้คุณค่า และเป็นท่ียอมรับของสังคม การศึกษา คือ การะบวนการทางสังคม
ท่ีบุคคลได้รับการฝึกฝนอบรมจากส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะโรงเรียน เพื่อให้บุคคลได้พฒันาไป
ในทางท่ีดีท่ีสุดตามท่ีสังคมปรารถนา การศึกษา คือ ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้จากอดีตท่ีจดัไว้
อยา่งมีระบบระเบียบส าหรับบุคคลแต่ละรุ่น การศึกษา หมายถึง กระบวนการต่อเน่ืองกนัตลอดชีวิต 
เพื่อมุ่งสร้างเสริมคุณภาพของพลเมืองให้สามารถด ารงชีวิตและท าประโยชน์แก่สังคม โดยเน้น
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความอยู่รอดปลอดภยั ความมัน่คงและความผาสุกร่วมกนัในสังคมไทย 
เป็นประการส าคญั การศึกษา คือกระบวนการถ่ายทอด ฝีมือ ความรู้ ทศันคติ และแนวคิดต่างๆ 
การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิตของมนุษย ์มีชีวิตอยู่เม่ือไรจะตอ้งเรียนรู้ต่อไป ซ่ึง
อาจจะเรียนรู้โดยตรงจากห้องเรียนและจากสภาพภายนอกห้องเรียนหรือสภาพส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 
ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีคุณภาพด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข และท าประโยชน์แก่สังคมท่ีตน
อาศยัอยู่ด้วย เม่ือประมวลแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของค าว่า การศึกษา ดงัตวัอย่างท่ีน าเสนอ
มาแลว้อาจสรุปไดด้งัน้ี การศึกษา คือ กระบวนการพฒันาความสามารถในดา้นเจตคติ พฤติกรรม
และค่านิยมหรือคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้บุคคลนั้นเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม 
โดยวิธีการต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระบบระเบียบและไม่เป็นระบบระเบียบ ดงันั้นเม่ือประมวลแนวคิด
เก่ียวกบัความหมายของค าวา่ การบริหารการศึกษา แลว้ สามารถประมวลไดห้มายถึง การร่วมกนั
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบุคคลทางการศึกษาเพื่อพฒันา เสริมสร้างสมาชิกของสังคมในดา้น
ต่างๆ ทั้งดา้นบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม ตลอดจนค่านิยมให้ตรงกบั
ความต้องการของสังคม สามารถเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยใช้เป็น
กระบวนการและทรัพยากรต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระบบระเบียบและไม่เป็นระบบระเบียบ การบริหาร
การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นต่อมวลมนุษยอ์นัเป็นสมาชิกของสังคม มนุษยจ์ะอยูไ่ด้
ดว้ยดีจะตอ้งมีการศึกษาท่ีดี การศึกษาจะดีได้ก็อยู่ท่ีความสามารถในการบริหาร การจดัการของ
ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางบริหาร สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวคิดของการบริหารการศึกษา มีววิฒันาการมาจากแนวคิดของการบริหารทางดา้น
อ่ืนๆ ซ่ึงแนวทางท่ีส าคญัของการบริหารเร่ิมจากการค านึงถึงการท างานให้ประสบผลส าเร็จ และ
ต่อมาไดพ้ฒันาจากการค านึงถึงงานอยา่งเดียว มาพิจารณาถึงผูป้ฏิบติังานเป็นองคป์ระกอบดว้ย จวบ
จนปัจจุบนัมีการน าศาสตร์ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใชใ้นการบริหาร โดยพิจารณาทั้งงาน คน และ
ผลผลิต ซ่ึงในวงการบริหารการศึกษาก็ไดใ้หค้วามส าคญั ทั้งตวัป้อนคือ ผูบ้ริหาร ผูส้อน ทรัพยากร  
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กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการการนิเทศฯ
และผลผลิตคือ ผูเ้รียนหรือนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา37  
 อุดม อักษรนิตย์ กล่าววา่ ผูบ้ริหารการศึกษาเปรียบเหมือนผูเ้ป็นประธาน ผูป้ระสานงาน ผู ้
คอยช้ีน ากระตุ้นเตือน จูงใจ ติดตามผลและประเมินผล กลุ่มบุคคลผูร่้วมงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล
ดงักล่าว ไดก้ระท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาตวัผูเ้รียนให้เป็นผูมี้คุณสมบติัอนัเป็นท่ีพึงประสงคข์อง
ประเทศ ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหาร ท่ีมีความสามารถ จะตอ้งไดท้ั้งน ้ าใจในการปฏิบติังานและ
ผลงานจากผูร่้วมงานของตน38 
 วันทนา เมืองจันทร์ กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหาร ท่ีมีผลต่อความส าเร็จทางการบริหาร
สถานศึกษา ดงัน้ี 
 1. บทบาทผูบ้ริหารในฐานะผูน้ า ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูมี้อุดมการณ์ ในการท างาน รู้วิธีน า
เทคโนโลย ีนวตักรรมทางการศึกษามาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน เป็นผูน้ าทางวชิาการ 
 2. บทบาทในดา้นด าเนินการ ผูบ้ริหารตอ้งจดัด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและให้ชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ จดัให้มีระบบสารสนเทศ การนิเทศ
ภายใน ตลอดจนการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกมีส่วนช่วยในการประเมินผลงาน 
 3. บทบาทในการปรับปรุงเสริมแต่งให้ก้าวหน้า ผูบ้ริหารที่ประสบความส าเร็จทางการ
บริหาร ทุกคน จะมีคุณธรรมประจ าใจ ใจกว้าง ใจดี  ใจเย็น ยิ้มแยม้แจ่มใส เปิดโอกาสและ
สนบัสนุนให้บุคลากรไดพ้ฒันาความกา้วหน้าทางวิชาชีพ ผูบ้ริหารจะช่วย แกปั้ญหาต่างๆ ในการ
ปฏิบติังานทุกดา้นรวมทั้งขจดัขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการท างานใหห้มดไป 
 4. บทบาทในฐานะนักพูดท่ีมีศิลป์และนักฟังท่ีดี ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะ ในการพูดเพื่อ
ประสานงาน การพดู เพื่อใหค้วามรู้ การบรรยาย การสอน การนิเทศ การให้ค  าปรึกษาแนะน าแกไ้ข
ปัญหารวมทั้งทกัษะการพูดเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ การพูดเพื่อก ากบัติดตามประเมินผลการ
ท างานและจะตอ้งฝึกการเป็นนกัฟังท่ีดี 
 5. บทบาทในฐานะผูเ้ขา้สังคมไดดี้ ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จจะเขา้สังคมกบับุคลากร
ครูอาจารยน์กัเรียนประชาชนและชุมชนตลอดจนผูน้ าทางศาสนาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                                                        
 37มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,  การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ,  (นนทบุรี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536), หนา้ 5-7.   
 38อุดม อกัษรนิตย,์ มนุษยสัมพันธ์สัมหรับผู้บริหาร, (นครศรีธรรมราช : สถาบนัราชภฏั
นครศรีธรรมราช, 2542), หนา้ 63. 
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 6. บทบาทในการช่วยเหลือเก้ือกูลผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งเป็นผูใ้ห้ตลอดเวลา ตั้งแต่
ให้ความรัก ความหวงัดี เมตตา กรุณา ห่วงใยต่อสวสัดิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งให้
เกียรติยกยอ่ง ความรู้ ความช านาญดา้นต่างๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 7. บทบาทในการสร้างศรัทธาค่านิยม บทบาทน้ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการอุทิศเวลาให้แก่
ราชการ เป็นผูบุ้กเบิกและริเร่ิมงานใหม่ๆ สามารถในการท างานได้ทุกเร่ือง จนประสบผลส าเร็จ 
และใช้หลักมนุษยสัมพนัธ์โดยเฉพาะการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนรอบขา้ง โดยยึด
คุณธรรมประจ าใจ พร้อมทั้งสร้างค่านิยมขององคก์ร ใหค้ณะครู อาจารย ์บุคลากรในโรงเรียน 
 8. บทบาทนกัริเร่ิมและสร้างสรรค์ ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จส่วนมากจะเป็นนกัริเร่ิม
สร้างสรรค์ เพียรพยายามสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิด ริเร่ิมและการ
สร้างสรรค ์ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและส่งเสริมส่ิงใหม่ๆ ข้ึนภายในสถานศึกษา ตลอดจนสร้างสรรค์
รูปแบบการจดัการ การบริหารการท างานทีมีประสิทธิภาพ 
 9. บทบาทในการเป็นนกัเปล่ียนแปลงและพฒันา บทบาทน้ีผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามอดทนใช้
จิตวิทยาสูงในการท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคลากรในสถานศึกษาไปในทางบวก รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานของบุคลากร โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีให้
เกิดข้ึน ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มให้เอ้ืออ านวย ต่อการท างาน รวมทั้งการน าส่ือ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอนการบริหาร เป็นตน้ 
 10. บทบาทในการก าหนดวิสัยทศัน์ ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จเป็นบุคคลท่ีมองการณ์
ไกล กลา้เส่ียงเพื่อความเจริญ และเอาชนะอุปสรรค เพื่อพฒันาสถานศึกษา โดยอาศยัความฉับไว 
กระตือรือร้น ท่ีจะพฒันาสถานศึกษาใหก้า้วไกล น าหนา้อยูต่ลอดเวลา39 
 เฮนร่ี มินสเบริก (Henry Mintzberg) ไดเ้สนอแนวทางการก าหนดบทบาท 10 ประการ
ของนกับริหาร ซ่ึงแยกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1. บทบาทในการติดต่อกบับุคคลอ่ืน (Interpersonal Roles) 
   1.1 เป็นตวัแทนของกิจการ (Figurehead) 
   1.2 เป็นผูน้ า (Leader) 
   1.3 เป็นผูป้ระสานกบัฝ่ายอ่ืน (Liaison) 
  2. บทบาทในการส่ือขอ้มูล (Information) 
   2.1 เป็นผูค้อยติดตามขอ้มูล (Monitor)       

                                                        
 39วนัทนา เมืองจันทร์, บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางการบริหาร
สถานศึกษา, วารสารวทิยาจารย ์ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 99, (ม.ป.ท., 2543), หนา้ 11-15. 
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   2.2 เป็นผูถ่้ายทอดขอ้มูล (Disseminator) 
   2.3 การฟังโฆษก (Spokesman) 
  3. บทบาทในการตดัสินใจ 
   3.1 การเป็นผูป้ระกอบการ (Entre preueur) 
   3.2 เป็นผูแ้กไ้ขปัญหายุง่ยาก (Disturbaner Handler) 
   3.3 เป็นผูแ้บ่งสันทรัพยากร (Resourer Alloeator) 
   3.4 เป็นผูเ้จรจาต่อรอง (Negotiator)40 
 พนัส หันนาคินทร์ ไดใ้หร้ายละเอียดของหนา้ท่ีและ ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารโรงเรียน
ไว ้ดงัน้ี 
 1. รับผดิชอบในการงานทุกอยา่งในโรงเรียน ไดแ้ก่ รับผดิชอบท่ีจะตอ้งด าเนินการศึกษาใน
โรงเรียน ใหไ้ดผ้ลตามจุดประสงคข์องการศึกษา และของทางราชการ มีความรับผิดชอบต่อองคก์ร
ทั้งภายในและภายนอก 
 2. เป็นตวัแทน หรือสัญลกัษณ์ของโรงเรียน ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นตวัแทนในกิจการงานต่างๆ 
ของโรงเรียน การติดต่อองค์กรภายนอกโรงเรียนจะตอ้งกระท าในนามของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้ง
เป็นตวัแทนของโรงเรียนในการติดต่อกบัสังคมภายนอก 
 3. เป็นผูนิ้เทศหรือให้การแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารตอ้งท าหนา้ท่ีแนะน าให้
ค  าปรึกษา ตกัเตือน สั่งงาน ช้ีแนะ และกระตุน้ให้คิดริเร่ิมงานใหม่ๆ และสร้างความสามารถในการ
ท างานใหแ้ก่ครู 
 4. เป็นผูริ้เร่ิมงานใหม่ พยายามปรับปรุงงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้ดีข้ึนภารกิจน้ี
ตอ้งการเวลา ความรอบรู้ ความรู้จกัคิดสร้างสรรค ์และการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
 5. เป็นผูต้ดัสินใจในปัญหาระดบัสูงของโรงเรียน หนา้ท่ีน้ีเป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะงานขั้น
สุดยอดของโรงเรียนเป็นหนา้ท่ีโดยเฉพาะของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งตดัสินใจ และรับผิดชอบผลอนัเกิดจาก
การตดัสินใจนั้นๆ ก่อนท่ีจะตดัสินใจ จะตอ้งพิจารณาวินิจฉยั ให้รอบคอบจากขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง หรือจาก
การท่ีประเมินสถานการณ์ไวเ้ป็นอยา่งดี41 

                                                        
 40ธงชยั  สันติวงษ,์ หลักการจัดการ, พิมพค์ร้ังท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 
2543), หนา้ 76-77.   
 41พนสั หันคารินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซ็ท, 
2535), หนา้ 64-69. 
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 สรุป การบริหารสถานศึกษา หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการทางการศึกษาให้
บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา และท าใหเ้กิดการพฒันาต่อผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นกระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอนัน าไปสู่การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อตวัผูเ้รียน
นัน่เอง การบริหารสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จดัการ มี
วสิัยทศัน์ในการบริหารการศึกษาใหท้นัสมยักบัการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูน้ า มีมนุษยสัมพนัธ์เป็นท่ี
ยอมรับ ของผูเ้ก่ียวขอ้ง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุก
คนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลกัษณะ และคุณสมบติัตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่ง
แทจ้ริง ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลกัษณะท่ีส าคญั 
คือ นกัพฒันา นกัแกปั้ญหา นกัตดัสินใจ นกัประนีประนอม นกัการฑูต นกัวางแผน นกัปกครอง 
และนกัปราชญ ์
 2.2.2 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีพฒันาผูเ้รียน และสังคมภายใต้
บทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มีความมุ่ง
หมายเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกั
และเขา้ใจในหลกัการบริหาร การจดัการศึกษาโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ดว้ยวิธีการหลากหลายในอนัท่ีจะส่งผลให้สถานศึกษาพฒันาสู่มาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานโรงเรียน เม่ือพิจารณาภาระงานตามกรอบการกระจายอ านาจการบริหารและจดั
การศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ตามมาตรา 39 
สามารถแบ่งกลุ่มงานส าคญั 4 ดา้น คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไป42 สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2.1  
 
 
 

                                                        
       42กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพอ์งคก์ารขนส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ ร.พ.ส., 2546), หนา้ 32. 
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แผนภาพที ่2. 1 แสดงขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

 นอกจากการบริหารการศึกษาตามอ านาจหนา้ท่ีเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน รัฐบาลจึงได ้
มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากข้ึนโดย
ให้สถานศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน โดยด าเนินงานด้านการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทัว่ไป เป้าหมายใน
การจดัการศึกษา คือ ท าให้ผูเ้รียนเป็นคนดี เก่งและมีความสุข ซ่ึงขอบข่ายและภารกิจการบริหาร
การศึกษามีดงัน้ี43 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  43เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 32-37. 

ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

การบริหาร 
งานวชิาการ 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งานงบประมาณ 

การบริหาร 
งานทัว่ไป 

องค์กรและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง 
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 การบริหารงานวชิาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดว้างแนวคิด วตัถุประสงคแ์ละขอบข่ายภารกิจของการบริหารงาน
วชิาการไว ้ดงัน้ี  

แนวคิด 
งานวชิาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จดัการไปให้สถานศึกษามากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตวั รวด เร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมี
ส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งใน
การบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล 
ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นวชิาการไดโ้ดยอิสระ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
2. เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัระบบ

ประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพฒันาตนเอง และการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 
 3. เพื่อให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจดัปัจจยัเก้ือหนุน 
การพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง 
 ขอบข่าย/ภารกจิ 
  1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
  4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
  6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
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  7. การนิเทศการศึกษา 
  8. การแนะแนวการศึกษา 
  9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
  11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
  12. การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีรักการศึกษา44 
 รุ่ง แก้วแดง กล่าวว่า หน้าท่ีหลกัของสถานศึกษา คือการจดัการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้โดย มีเป้าหมายคือ ให้คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ถา้คนไทยทุกคนไดรั้บ
การพฒันาเต็มศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ เขาจะมีความสุขในการเรียนและประสบ
ผลส าเร็จในชีวติ45  
 พรชัย ภาพันธ์ กล่าวถึงขอบเขตเพื่อให้สถานศึกษา บริหารงานดา้นวิชาการไดโ้ดยอิสระ 
คล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้องความต้องการของผูเ้รียน โดยสถานศึกษาจัดภารกิจด้านวิชาการ 
ประกอบดว้ย 
  1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  3. การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน 
  4. การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 
  5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 
  6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
  7. การนิเทศการศึกษา 
  8. การแนะแนวการศึกษา 
  9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  10. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

                                                        
 44กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 33-34.   
 45รุ่ง แกว้แดง,  โรงเรียนนิติบุคคล,  (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ, 2546), หนา้
105. 
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  11. ส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา46 
 สรุป การบริหารวชิาการ หมายถึง การบริหารในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริม
ความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 
 การบริหารงานบุคลากร 
 สมพิศ โห้งาม และ พอตา บุตรสุทธิวงศ์ กล่าวว่า การบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายและนโยบายขององค์การหรือหน่วยงานได้นั้น จ  าเป็นตอ้งพึ่ งพาอาศยัทรัพยากร
ประกอบต่างๆ หลายประการ อาทิ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เงินทุน 
กระบวนการจดัการ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศอ่ืนๆ เป็นต้น ทรัพยากรส าคญัอนัจะ
ส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์การเจริญรุดหน้าตามเป้าหมายดังกล่าวได้แก่ ผูบ้ริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพขององคก์ารเฉพาะเท่านั้นเอง ดว้ยผูบ้ริหารเป็นจกัรกลผูด้  าเนินกลยุทธ์ต่างๆ ของการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกระบวนการบริหารโดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผน 
การจดัองคก์าร การบริหารบุคคล การประสานงานและควบคุมงาน อนัเป็นกระบวนการท่ีเป็นไป
ตามล าดบัขั้นตอนของการบริหารสถาบนัการศึกษาก็เช่นกนั ผูบ้ริหารเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบ
บุคลากรในสถาบนัการศึกษาทั้งหมด ดว้ยเป็นผูใ้ช้และจดัหาบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานตามความ
ตอ้งการของลกัษณะงานท่ีจดัไว ้กล่าวคือ หาคนท่ีเหมาะสมกบังานโดยการใช้ระบบควบคุมและ
การรายงานเป็นเคร่ืองมือ ตามหลกัการ 3 ประการ คือ หลกัความเสมอภาค หลกัประสิทธิภาพและ
หลักประสิทธิผล เพื่อเสริมสร้างให้การบริหารบุคลากรประสบผลส าเร็จยิ่งข้ึน ด้วยเหตุน้ี
กระบวนการบริหารอนัเก่ียวกบัการบริหารบุคคลจึงนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
 การจดัหาบุคคลเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ขององคก์ารนั้น นบัเป็นหวัใจส าคญัประการหน่ึง
ในกระบวนการบริหาร เน่ืองจากการจดัสรรตวับุคคลให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานเป็นหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ริหารอนัจะช่วยให้การด าเนินงานในองคก์ารบรรลุยงัเป้าหมายของการ

                                                        
 46พรชัย ภาพันธ์ , เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลทุกคนต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง, 
วารสารวชิาการ ฉบบัมกราคม-มีนาคม, (ม.ป.ท., 2547), หนา้ 41-42. 
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บริหารงานบุคคลอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานระหว่างบรรดาสมาชิกองคก์าร และส่งเสริมความเจริญกา้วหน้าใน
ด้านการปฏิบติัโดยของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลอีกอย่างน้อย         
3 ประการ ไดแ้ก่  
  1. ไดค้นดีมีความสามารถเขา้ท างาน 
  2. รู้จกัวธีิการใชค้นใหส้ามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีประสิทธิภาพสูง 
  3. สามารถด ารงความเตม็ใจของสมาชิกทุกคนให้ช่วยกนัท างานตามเป้าหมายของ
องคก์าร47 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดว้างแนวคิด วตัถุประสงคแ์ละขอบข่ายภารกิจของการบริหารงาน
บุคคลไว ้ดงัน้ี 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็วเป็นไปตามหลกั  
ธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติัภารกิจท่ี
รับผดิชอบใหเ้กิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มตามศกัยภาพ โดยยึดมัน่ใน
ระเบียบวนิยั จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 
 4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพไดรั้บการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

                                                        
             47สมพิศ โห้งาม และพอตา บุตรสุทธิวงศ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2550), หนา้ 41. 
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 ขอบข่ายภารกจิ 
   1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
  2. การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งและออกจากราชการ 
  3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
  4. วนิยัและการรักษาวนิยั48 
 การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีส่งเสริมสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบติังาน ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวั มีอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัและก าลงัใจ ไดรั้บการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน49  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาห่างชาติ  ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารงาน
บุคคลว่า เป็นกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบับุคคลในหน่วยงานเพื่อให้ไดบุ้คคลมาปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดเ้สนอแนวคิดในการบริหารงานบุคลากร ดงัน้ี 
  1. ปัจจยัในการบริหารคน ถือวา่เป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีสุด 
  2.  การบริหารงานบุคลากรจะด า เ นินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถุประสงค ์ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจ มีความรู้และความสามารถในการบริหารบุคลากร 
  3. การจดับุคลากรให้ปฏิบติังานตรงตามความรู้ความสามารถ มีส่วนต่อขวญัและ
ก าลงัใจของบุคลากร ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
  4. การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสม ่าเสมอ จะท าให้บุคลากร
สามารถพฒันางานใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
 

                                                        
 48กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 51-53.   
 49กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ร.พ.ส., 2546), หนา้ 51.   
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  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงานและการพิจารณาความดีความชอบ50 
 สรุป การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารงานในสถานศึกษาเก่ียวกบัครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียน นบัตั้งแต่การวางแผนอตัราก าลงั การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การ
จดัท าทะเบียนประวติั การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินยั การ
ออกจากราชการ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา การจดับุคคลเขา้สอน 
การพฒันาบุคคล รวมถึงการจดัสวสัดิการและการบ ารุงขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
 การบริหารงานงบประมาณ  
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมี
ความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  รวมทั้งจดัหารายได้
จากบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
 2. เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 
 3. เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมีระสิทธิภาพ 
 ขอบข่ายภารกจิ 
  การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
   1. การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
   2. การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
   3. การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 
 
 

                                                        
 50กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการด าเนินงานส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, 
พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541), หนา้ 
6-7. 
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  การจดัสรรงบประมาณ 
   1. การจดัสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
   2. การเบิกจ่าย และอนุมติังบประมาณ 
   3. การโอนเงินงบประมาณ 
  การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การรายงานการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
   1. การตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
   2. การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   1. การจดัทรัพยากร 
   2. การระดมทรัพยากร 
   3. การจดัหารายได ้
   4. กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
   5. กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
  การบริหารการเงิน 
   1. การเงินจากคลงั 
   2. การรับเงิน 
   3. การเก็บรักษาเงิน 
   4. การจ่ายเงิน 
   5. การน าส่งเงิน 
   6. การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
  การบริหารการบญัชี 
   1. การจดัท าบญัชีการเงิน 
   2. การจดัท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
   3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 
 
 
 
 
 



45 
 
  การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 
   1. การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
   2. การจดัหาพสัดุ 
   3. การก าหนดรูปแบบรายการ คุณลกัษณะเฉพาะและการจดัซ้ือจดัจา้ง 
   4. การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ51 
 สรุป การบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารโดยยดึหลกัการบริการมุ่งเนน้ ผลสัมฤทธ์ิ
และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น ของโรงเรียน 
รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ประกอบดว้ย 
การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา การ
บริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์  
 การบริหารงานทัว่ไป 
 การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอ่ืนๆ
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน
ส่งเสริม สนบัสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุ่ง
พฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหก้ารบริการ สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการใหก้ารปฏิบติังานของ
สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา52 
 
 

                                                        
 51กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลง้, หนา้ ค.39. 
 52เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ค. 39. 
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 ขอบข่าย/ภารกจิ 
  1. การด าเนินงานธุรการ 
  2. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
  4. การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
  5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
  6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  7. การส่งเสริม สนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 
  8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
  9. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
  10. การรับนกัเรียน 
  11. การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศยั 
  12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  13. การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
  14. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
  15. การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
  16. งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
  17. งานจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
  18. งานบริการสาธารณะ 
  19. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 
 รุ่ง แก้วแดง กล่าววา่ การบริหารงานทัว่ไปตอ้งให้ความส าคญักบัการจดัท านโยบาย แผน 
และระบบขอ้มูลส าหรับการด าเนินงาน ดงันั้น งานบริหารทัว่ไปจึงตอ้งมีประสิทธิภาพ มีระบบ
ขอ้มูลท่ีทนัสมยั มีความคล่องตวั ใชบุ้คลากรนอ้ย เป็นแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One- Stop Serve) 
ขอบข่ายการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนประกอบดว้ย 
  1. งานเลขานุการคณะกรรมการโรงเรียน 
  2. งานนโยบายและแผน 
  3. งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  4. งานอาคารสถานท่ี 
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  5. งานสัมพนัธ์กบัชุมชน 
  6. งานประชาสัมพนัธ์ 
  7. งานสารบรรณและธุรการอ่ืน53 
 สรุป การบริหารงานทัว่ไป หมายถึง งานเก่ียวกบัการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสนเทศ,
การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา,การวางแผนการศึกษา,การวิจยัเพื่อพฒันานโยบาย,
การจดัระบบบริหารและพฒันาองค์กร,การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน,งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา,งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การด าเนินงานดา้นการเงิน การคลงั 
การบญัชีและพสัดุ, การอ านวยการดา้นบุคลากรงานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การ
จดัท าส ามะโนผูเ้รียน,การรับนักเรียน,การจดัตั้ ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษา, ส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน,งานประชาสัมพนัธ์เพื่อการศึกษา,ประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน,
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานพฒันาคุณภาพการศึกษา,และการจดัระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน  
 จึงสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา จะต้องบริหารจัดการการศึกษาให้สนองตอบ
เจตนารมณ์ของรัฐท่ีได้กระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษา ให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดย
อิสระและรวดเร็ว คล่องตวั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน เน้นการมีส่วน
ร่วมจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงปัจจยัท่ีจะท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหาร
จดัการโดยมีขอบข่ายการบริหาร 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
บุคลากร ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไป54 ซ่ึงภารกิจทั้ง 4 ดา้นนั้น จะตอ้ง
ส่งเสริมสนบัสนุน สัมพนัธ์เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัโดยมีการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลกั 
บุคลากรในสถานศึกษาตอ้งร่วมกนัด าเนินงานให้ครอบคลุมในทุกภารกิจ และในบางภารกิจนั้น
จ าเป็นตอ้งด าเนินการ โดยความร่วมมือของชุมชน ทอ้งถ่ิน องคก์ร หน่วยงาน รวมทั้งสถาบนัสังคม
อ่ืน ๆ ดว้ย ดงัสรุปเป็นแผนภูมิการบริหารงานทั้ง 4 งาน ดงัแผนภาพท่ี 2.2 
 
 

 

                                                        
 53รุ่ง  แกว้แดง, โรงเรียนนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ, 2546), หนา้ 
63. 

54กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ ์
คุรุสภาลาดพร้าว, 2552), หนา้ 6-8. 
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ขอบข่ายและภารกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภาพที ่2.2 แสดงขอบข่ายและภารกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา55 

 

                                                        
55เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 6-8. 

 

การบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
บุคคล 

การบริหารทัว่ไป 

1.  การพฒันาหลกัสูตรสถาน ศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดัผล  ประเมินผลและ 
     เทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
     การศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ  นวตักรรม และ 
     เทคโนโลยทีางการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
9.  การพฒันาระบบการประกนั 
     คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.  การส่งเสริมความรู้ดา้น 
      วชิาการแก่ชุมชน 
11.  การประสานความร่วมมือ 
      ในการพฒันาวชิาการกบัสถาน 
       ศึกษาอ่ืน 
12.  การส่งเสริมและสนบัสนุน 
       งานวชิากรแก่บุคคล   
       ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน 
       และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 
 

1.  การจดัท าและเสนอ 
     ของบประมาณ 
2.  การจดัสรรงบประมาณ 
3.  การตรวจสอบ  ติดตาม   
    ประเมินผลและรายงานผลการ 
    ใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
4.  การระดมทรัพยากรและการ 
    ลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.  การบริหารการเงิน 
6.  การบริหารบญัชี 
7.  การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 

1.  การวางแผนอตัราก าลงัและ 
     ก าหนดต าแหน่ง 
2.  การสรรหาและการบรรจุ 
     แต่งตั้ง 
3.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
     ในการปฏิบติัราชการ 
4.  วนิยัและการรักษาวนิัย 
5.  การออกจากราชการ 
 
 

1.  การด าเนินงานธุรการ 
2.  งานเลขานุการคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  งานพฒันาระบบและเครือข่าย 
     ขอ้มูลสารสนเทศ 
4.  การประสานและพฒันา 
     เครือข่ายการศึกษา 
5.  การจดัระบบการบริหารและ 
     พฒันาองคก์ร 
6.  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7.  การส่งเสริม  สนบัสนุน 
     ดา้นวชิาการ  งบประมาณ 
     บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
8.  การดูแลอาคารสถานท่ีและ 
     สภาพแวดลอ้ม 
9.  การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
10.  การรับนกัเรียน 
11.  การส่งเสริมและประสานงาน 
12.  การระดมทรัพยากรเพื่อการ ศึกษา 
13.  งานส่งเสริมงานกิจการ นกัเรียน 
14.  การประชาสัมพนัธ์งาน การศึกษา 
15.  การส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาของ 
       บุคคล  ชุมชน  องคก์รหน่วยงานและ 
       สถาบนั  สังคม อ่ืน ที่จดัการศึกษา 
16.  งานประสานราชการกบั  เขตพื้นท่ี 
17.  งานบริการสาธารณะ 
18.  การควบคุมภายใน 
19.  งานอ่ืน ๆ 
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2.3 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 2.3.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้ งข้ึนตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองประกาศปรับปรุงแกไ้ขการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาและก าหนดเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2551 และประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 เป็นหน่วยงานบริหารจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการบริหารการศึกษาในรูปแบบเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจดัการมากท่ีสุด เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและยกระดบัฐานะของสถานศึกษาให้มีความเท่าเทียมกนัหรือมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั โดย
สามารถทุ่มเทงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปช่วยเหลือโรงเรียนท่ีขาดแคลนได ้และไดก้ าหนดให้
มีการกระจายอ านาจทางการบริหารลงสู่เขตพื้นท่ีและสถานศึกษา ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
อีกทั้งก าหนดใหส้ถานศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีอิสระ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตั้งอยูใ่นบริเวณโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย 
จงัหวดัเลย มีเขตพื้นท่ีบริการครอบคลุมพื้นท่ี 3 อ าเภอ ของจงัหวดัเลย ประกอบดว้ย อ าเภอด่านซ้าย 
อ าเภอภูเรือ และอ าเภอนาแห้ว พื้นท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นภูเขาสูง และร้อยละ 20 เป็นพื้นท่ีราบ 
มีอาณาเขตติดต่อคือ ดา้นทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ดา้นทิศตะวนัตก 
ติดต่อกบั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก ดา้นทิศเหนือ ติดต่อกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดา้นทิศใต ้ติดต่อกบั อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีโรงเรียนทั้งส้ิน 122 
โรงเรียน ซ่ึงจ าแนกได ้ดงัน้ี  

1. โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 116 โรงเรียน คือ  
 1.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 12 โรงเรียน  
 1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 99 โรงเรียน  
 1.3 โรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน 
2. โรงเรียนเอกชน จ านวน 2 โรงเรียน  
3. โรงเรียนพระปริยติัธรรม จ านวน 2 โรงเรียน  
4. โรงเรียนตชด. จ านวน 2 โรงเรียน 
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โดยมีบทบาทและขอบข่ายอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
ตามนยัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 

8 และมาตรา 34 และกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ขอ้ 6 และขอ้ 7 จึงไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีและแบ่งส่วนราชการให้
เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 
 2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4. ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน 
การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 10. ประสานส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปยงัองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของ
ผูใ้ด โดยเฉพาะหรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
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 2.3.2 กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก เป็นกลุ่มคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย มีหน้าท่ีส่งเสริม 
สนบัสนุน พฒันาคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ ดูแลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและยกระดบัฐานะของสถานศึกษาให้มีความเท่าเทียมกนัหรือมีคุณภาพ
ใกล้เคียงกนั โดยการจดัสรรงบประมาณไปช่วยเหลือโรงเรียนท่ีขาดแคลน และก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่สถานศึกษา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป ในเขตพื้นท่ีบริการ 3 ต าบลไดแ้ก่ ต าบลโคกงาม ต าบลโพนสูง ต าบลวงัยาว มี
จ านวน 19 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนวงัโพนงามวิทยาวิทยา 2)โรงเรียนบา้นโคกงาม 3)โรงเรียน
บ้านนาเจียง 4) โรงเรียนบ้านหนองหลวง 5)โรงเรียนบ้านชั่งส่ี 6) โรงเรียนบ้านห้วยน ้ าเมย             
7)โรงเรียนบา้นหนองสนุ่น 8) โรงเรียนบา้นหวัฝาย 9) โรงเรียนบา้นหนองอุมลวั 10) โรงเรียนบา้น
โพนสูง  11) โรงเรียนบ้านห้วยตาด 12) โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 13) โรงเรียนบ้านผึ้ ง                   
14) โรงเรียนบา้นวงัเวิน 15) โรงเรียนบา้นห้วยทอง 16) โรงเรียนบา้นวงัยาว 17) โรงเรียนบา้น      
กกสะตี 18) โรงเรียนบา้นกกโพธ์ิวงัก า 19) โรงเรียนบา้นปากแดง 
  กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็น
หน่วยงานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจท่ี
ตอ้งจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) เพื่อ
เขา้สู่การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเต็มรูปแบบ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษาและแกไ้ข
ปัญหาทางด้านการศึกษา  พบว่ามีปัญหา คือ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการการวดัผลประเมินผล ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้อย ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร ขาดการวางแผนการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน ขาดการเผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน องคก์ร 
หน่วยงานราชการ อย่างต่อเน่ือง ขาดการนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง ท าใหส้ถานศึกษาขาดการพฒันาไปในทางท่ีดี 
 จากเหตุผลดงักล่าว ท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นใดบา้งท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของ พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มากน้อยเพียงใด เพื่อท่ีจะน าผลของการ
วิจยัเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัไดน้ าไป ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 สงัด กระจ่าง ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวม 4 ดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัดงัน้ี ดา้นบริหารงาน
บุคคล ดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นงบประมาณ และดา้นวชิาการ56 
 ศิริพงษ์ พุ่มภักดี ไดศึ้กษาและท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้
พบวา่ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยูใ่น
ระดบัมาก57 
 พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ ไดศึ้กษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ าแนก
ตาม สถานภาพส่วนบุคคล และประสบการณ์การท างาน ในขอบข่ายงาน 4 ไดแ้ก่ การบริหารงาน
วชิาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทัว่ไป พบวา่ ระดบัความ
พึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น58  
 ชัยศักดิ์ ลิ้มสุขสันต์ ได้ศึกษาและท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด 
ผลการวิจยัปรากฏวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั

                                                        
 

56สงดั กระจ่าง, “ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2549, 88 หนา้. 
 57ศิริพงษ์ พุ่มภกัดี, “ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้”, งานนิพนธ์การศึกษา-
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 96 หนา้. 
 58พีรณันต ์สุขสมบูรณ์, “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
วดัราษฎร์รังสรรค์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”, วิทยานิพนธ์     
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา),  2553, 81 
หนา้. 
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ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด จ าแนกตามประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณารายดา้น อยูใ่นระดบัมาก59  
 สุนทร เพ็ชร์พราว ไดศึ้กษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี จ  าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน ตามภาระ
งาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานทัว่ไป พบวา่ ระดบัความพึงพอใจ โดยรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก60 
 นฤมล มีชัย ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และประสบการณ์การ
ท างาน พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก61  
 บรรจง มนต์กสิสูตร ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีพฤติกรรมต่อการ
บริหารงานของบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง 
โดยมีผลการวจิยัโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก62 
 
 
 
  
  

                                                        
 59ชยัศกัด์ิ ล้ิมสุขสันต์, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 71 หนา้. 
 60สุนทร เพช็ร์พราว, “ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2551, 85 หนา้. 
 61นฤมล มีชยั, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัย
บูรพา), 2535, 135 หนา้. 
 62บรรจง  มนต์กสิสูตร, “ความพึงพอใจของครูท่ีมีพฤติกรรมต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2544, 100 หนา้. 
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 ไกรเวช ธรฤทธ์ิ ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการในส านกังานการ
ประถมศึกษาอ าเภอและก่ิงอ าเภอ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา พบวา่ มีระดบั
ความพึงพอใจ รายดา้น อยูใ่นระดบัมาก63 
 

2.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

 ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหาร ในน้ี ผูว้ิจยัไดไ้ดย้ึดบทบาทหน้าท่ีของครูผูส้อนในสถานศึกษา และขอบข่ายภารกิจการ
บริหารและการจดัสถานศึกษาตาม คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ด้านการบริหาร
วิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป64  ดงั
แผนภาพท่ี 2.3 

     

  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
  
 

 
 
 
 
 
  
 

  
แผนภาพที ่2.3 แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                        
 

63ไกรเวช ธรฤทธ์ิ, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการในส านกังาน
การประถมศึกษาอ าเภอและก่ิงอ าเภอ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา”,วทิยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ), 2542, 133 หนา้. 
 64กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 32. 

ความพงึพอใจของครูทีม่ีต่อการบริหารงาน 
ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพเมือง
งามน ้าสัก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ านวน 4 ด้าน คือ 
 1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
 2. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
 3. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
 4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 

สถานภาพของครูผู้สอน 
1. เพศ 

  1.1 ชาย  
  1.2 หญิง 

2. ประสบการณ์การท างาน 
  2.1 ต  ่ากวา่ 5 ปี 
  2.2 5 – 10 ปี 
  2.3 มากกวา่ 10 ปี 

 



 

 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเพื่อให้การวิจยัเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ผูว้จิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รวม 19 โรงเรียน ปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 
134 คน1  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเลย เขต 3 จากประชากรท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 134 คน ผูว้ิจยัใช้ตารางส าเร็จรูปของ 

                                                 
 1กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก, ประกาศกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก เร่ือง การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดกิจกรรม , (เลย : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย   
เขต 3, 2555), หนา้ 3-4. 
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เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)2 เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample size) และ
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชว้ิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 100 คน  
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม สร้างตามวตัถุประสงค์เก่ียวกบัระดบั
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี3 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ
และประสบการณ์การท างาน มีลกัษณะค าถามเป็นเชิงตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ  
  2. ดา้นการบริหารงานบุคคล  
  3. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  
  4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ      
ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 2ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคณะ,  การศึกษาอิสระ , พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร:        
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2547), หนา้ 71-75. 
 3พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ , พิมพค์ร้ังท่ี 7, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2540), หนา้ 303. 
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  5  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  3  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด4 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษา แนวคิด เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ก าหนดกรอบแบบสอบถามเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวจิยั 
 3. ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert)  
 4. ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือ โดยน าผลการส ารวจปัญหามาศึกษาวิเคราะห์
และสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามตามเพศและ
ประสบการณ์การท างาน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ใน 4 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 5. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยค์วบคุมสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 
 6. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของขอ้ค าถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ
ของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-
Objective Congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีโดยรวม       

                                                 
 4บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
2553), หนา้ 111.  
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เท่ากับ 0.96 ส่วนค่า IOC ของรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 แสดงให้เห็นว่าค่า IOC ของ
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สรุปไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง
กนัหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา5 รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 การหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) รายด้าน

และโดยรวมของแบบสอบถาม 
 

การบริหารงาน ค่า (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 1.00  
2. ดา้นการบริหารงานบุคคล  1.00 
3. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  0.93 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  0.93 

โดยรวม  0.96 
 

 7. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
สารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัแผนภาพท่ี 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  5สมบูรณ์ สุริยวงศ์ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร : บริษทั      

ธีระฟิลม์และเทก็ซ์ จ  ากดั, 2544), หนา้ 157. 
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แผนภาพที ่3.1 แสดงขั้นตอนและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
 
 8. ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try-out) กบัครูผูส้อนในกลุ่มคุณภาพ
เมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
30 คน 
 9. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้น
และโดยรวม ด้วยการหาค่า ดว้ยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ   
ครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.90 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยู่
ระหวา่ง 0.73-0.79 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่าความ
เช่ือมัน่ท่ีวเิคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 
 
 

ศึกษาแนวคิด / ทฤษฎี / ต ารา / บทความทางวชิาการ / งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 

สร้างแบบสอบถามครอบคลุมตามโครงสร้างและเน้ือหา 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน 

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

พิจารณาผล IOC เพื่อปรับปรุงขอ้ค าถาม 

น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

พิจารณาปรับปรุงขอ้ค าถามฉบบัสมบูรณ์ 

เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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ตารางที ่ 3.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 

ด้าน ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 0.73 
2. ดา้นการบริหารงานบุคคล 0.76 
3. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 0.79 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 0.78 

รวม 0.90 
 

 10. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
11. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัต่อไป 
ส าหรับการแปลผลของแบบสอบถามผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑก์ารตดัสินผลการวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต ตามเกณฑจุ์ดศูนยก์ลาง (Midpoint) ของช่วงระดบัคะแนน 
(Class Interval) แปลขอ้มูลโดยใชเ้กณฑจุ์ดศูนยก์ลางของบุญชม ศรีสะอาด ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด6 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2556 ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน    
ถึง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อขอความร่วมมือใหผู้ว้จิยั
ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยั ไดต้อบแบบสอบถามในการ
วจิยัคร้ังน้ี 

                                                 
 6บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 
2545), หนา้ 99.  
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 2. ผูว้ิจยัน าหนังสือจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีได้รับการ     
ลงนามอนุญาตจากผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แล้ว ได้
ด าเนินการติดต่อกบัครูผูส้อนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อขอให ้
ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
 3. จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 100 ชุด 
 4. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อน ซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด ไดรั้บคืน 100 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ใชเ้วลา 30 วนั 
 5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์
ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 346 ชุด 
 6. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
 2. ศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3. ทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ  าแนกตามเพศ โดยการทดสอบที (t – test) 
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 4. ทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยการวเิคราะห์การทดสอบ
ค่าเอฟ (F - test) แบบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One – Way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé)  
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) แบบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)7 

                                                 
 7บุญชม  ศรีสะอาด, การวจัิยเบือ้งต้น, อา้งแลว้, หนา้ 70, 113,116. 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ 2) ดา้นการบริหารงานบุคคล 
3) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และ 4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ า
สัก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความ 
พึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การท างาน  
 ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนใน
โรงเรียนกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ปีการศึกษา 2555 โดยใชสู้ตรค านวณจากตารางส าเร็จรูปของ 
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากจ านวนประชากร 134 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
100 คน แล้วน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น 
ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

  4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ก าหนด
ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N  แทน จ านวนประชากร 
df แทน  ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean Square) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test  
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 100 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 100 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์สถานภาพของครูผูส้อนในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และ ประสบการณ์การท างาน วิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 

       

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

          1.1 ชาย 
          1.2 หญิง 

 
 45 
55 

 
45.00 
55.00 

2. ประสบการณ์การท างาน 
          2.1 ต ่ากวา่ 5 ปี 
          2.2 5 – 10 ปี 
          2.3 มากกวา่10 ปี 

 
9 
13 
78 

 
9.00 

13.00 
78.00 

  

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.1 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน เม่ือ 
จ าแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.00) มากกว่า เพศชาย (ร้อยละ 45.00) และเม่ือ
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า มีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 10 ปี มากท่ีสุด     
(ร้อยละ 78.00) รองลงมาคือ มีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี (ร้อยละ 13.00) และ
นอ้ยท่ีสุดคือ มีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 5 ปี (ร้อยละ 9.00)  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ระดับความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพ
เมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และศึกษาเปรียบเทียบระดับ
ความพงึพอใจของครูทีม่ีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก
จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่          
1) ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้าสัก จ  าแนกตามเพศ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก จ  าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน ดงัน้ี 
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 4.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจในด้านการบริหารงานวิชาการของครูที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.1.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจในด้านการบริหารงานวิชาการของครู
ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริหารงานวิชาการของครูท่ีมีต่อ
การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นผลการวเิคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ 
มีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน า้สัก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ด้านการบริหารงานวชิาการ 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารงานวชิาการ 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
1. จดัใหมี้แผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.11 0.63 มาก 
2. การติดตามประ เ มินผลการใช้หลัก สูตรและการ

ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
3.96 0.70 มาก 

3. จดัให้มีการนิเทศทางวิชาการและการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

3.65 0.74 มาก 

4. จัดให้ มีการแนะแนวทางวิชาการและวิชา ชีพใน
สถานศึกษา 

3.57 0.81 มาก 

5. จดัใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 4.17 0.74 มาก 

รวม 3.89 0.51 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการบริหารวิชาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.89) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
( X = 4.17) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัใหมี้การแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพในสถานศึกษา       
( X = 3.57)   
  4.3.1.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจในด้านการบริหารงานวิชาการของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงาน
วิชาการของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3 ผลการการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานวชิาการ จ าแนกตามเพศ  

 

การบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ชาย หญงิ 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการบริหารงานวชิาการ 45 3.93 0.52 55 3.86 0.50 0.58 0.45 
  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.3 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อน 
เพศชายมีระดบัความพึงพอใจมากกวา่เพศหญิง 
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  4.3.1.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจในด้านการบริหารงานวิชาการของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงาน
วิชาการของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ 5 ปี, 5-10 ปี และ 

10 ปีข้ึนไป โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่ มคุณภาพเมืองงามน ้ า สัก ส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์     
การท างาน 

 

ด้านการ
บริหารงาน
วชิาการ 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ 

การท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ต ่ากวา่ 
5 ปี 

5-10 
ปี 

10 ปี 
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.03 0.02 
0.06 0.94 ภายในกลุ่ม 97 25.36 0.26 

3.89 3.94 3.88 รวม 99 25.39 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ไม่
แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนท่ีท างาน 5-10 ปี มากกวา่ ครูท่ีท างานต ่ากวา่ 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
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 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานบุคคลของครูที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจในด้านการบริหารงานบุคคลของครูที่
มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในด้านการบริหารงานบุคคลของครูท่ีมีต่อ
การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นผลการวเิคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ 
มีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน า้สัก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
1. สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ในการขอปรับปรุง

ก าหนดต าแหน่ง และ เล่ือนวทิยฐานะ 
4.22 0.70 มาก 

2. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.93 0.81 มาก 

3. ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเขา้รับการอบรม สัมมนา 3.68 0.83 มาก 

4. จดัสวสัดิการใหค้รูและบุคลากรอยา่งพอเพียง 4.02 0.86 มาก 

5. การวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอกบัภาระงาน 

3.63 0.80 มาก 

รวม 3.90 0.61 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.90) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการขอ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งและเล่ือนวทิยฐานะ ( X = 4.22) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การวางแผน
การปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอกบัภาระงาน ( X = 3.63) 
  4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานบุคคลของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศ 
  ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริหารงานบุคคล
ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6 ผลการการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามเพศ  

 

การบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ชาย หญงิ 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการบริหารงานบุคคล 45 3.84 0.62 55 3.94 0.60 0.15 0.70 
  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อน เพศ
หญิงมีระดบัความพึงพอใจมากกวา่เพศชาย 
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  4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานบุคคลของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริหารงานบุคคล
ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ 5 ปี, 5-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 

โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่ มคุณภาพเมืองงามน ้ า สัก ส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามประสบการณ์        
การท างาน 

 

ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ 

การท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ต ่ากวา่ 
5 ปี 

5-10 
ปี 

10 ปี 
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.34 0.17 
0.45 0.64 ภายในกลุ่ม 97 36.42 0.38 

3.96 4.03 3.87 รวม 99 36.76 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ไม่แตก 
ต่างกนั โดยครูผูส้อนท่ีท างาน 5-10 ปี มากกวา่ ครูท่ีท างานต ่ากวา่ 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
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 4.3.3 ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจในด้านการบริหารงานงบประมาณของครูที่มีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน ผลการวิเคราะห์มี
ดงัน้ี 
  4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานงบประมาณ
ของครูทีม่ีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริหารงานงบประมาณของครูท่ีมี
ต่อการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นผลการวเิคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ 
มีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน า้สัก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้ เป็นไปตาม

หลกันโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
3.74 0.72 มาก 

2. มีการด าเนินงานจดัท าเอกสารเก่ียวกบัการเงินและพสัดุ
ใหถู้กตอ้งและใหเ้ป็นปัจจุบนั 

3.88 0.98 มาก 

3. มีการนิ เทศ ก ากับ ติดตามผลการด า เนินงาน ตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง 

3.85 0.86 มาก 

4. มีการวเิคราะห์ วจิยั และพฒันาการศึกษาตามกรอบทิศทาง
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.47 0.94 ปานกลาง 

5. มีการประชุมร่วมกนักบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการอนุมติัโครงการ 

3.81 0.83 มาก 

รวม 3.75 0.64 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง    
1 ขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการด าเนินงานจดัท าเอกสารเก่ียวกบัการเงินและ
พสัดุใหถู้กตอ้งและใหเ้ป็นปัจจุปัน ( X =3.88) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการวิเคราะห์ วิจยั และ
พฒันาการศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา (X =3.47) 
  4.3.3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจในด้านการบริหารงานงบประมาณ
ของครูทีม่ีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงาน
งบประมาณของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9 ผลการการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามเพศ  

 

การบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ชาย หญงิ 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 45 3.62 .62 55 3.86 .64 0.17 0.68 
  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั โดย
ครูผูส้อนเพศหญิงมีระดบัความพึงพอใจมากกวา่เพศชาย 
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  4.3.3.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจในด้านการบริหารงานงบประมาณ
ของครูทีม่ีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงาน
งบประมาณของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ 5 ปี, 5-10 ปี และ 

10 ปีข้ึนไป โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่ มคุณภาพเมืองงามน ้ า สัก ส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามประสบการณ์        
การท างาน 

 

ด้านการ
บริหารงาน
งบประมาณ 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ 

การท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ต ่ากวา่ 
5 ปี 

5-10 
ปี 

10 ปี 
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.12 0.56 
1.38 0.26 ภายในกลุ่ม 97 39.23 0.40 

3.58 4.00 3.73 รวม 99 40.35 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามประสบการณ์การท างานไม่
แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนท่ีท างาน 5-10 ปี มากกวา่ ครูท่ีท างานต ่ากวา่ 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
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 4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานทั่วไปของครูที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.4.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานทั่วไปของครูที่
มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริหารงานทัว่ไปของครูท่ีมีต่อ
การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นผลการวเิคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ 
มีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน า้สัก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

 

ข้อที่ ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการจดัองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบ 
3.81 0.86 มาก 

2. มีการเผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน
องคก์ร หน่วยงานราชการ อยา่งต่อเน่ือง 

3.47 0.98 ปานกลาง 

3. มีการพฒันาอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย
สวยงามเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

4.05 0.83 มาก 

4. สนบัสนุนการบริหารงานดา้นวิชาการ บริหารงานบุคคล
บริหารงบประมาณและบริหารทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง 

4.04 0.82 มาก 

5. จดัให้มีเครือข่ายการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมพฒันาการศึกษาของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

4.03 0.70 มาก 

รวม 3.88 0.61 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานทัว่ไป โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.88) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง   
1 ขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการพฒันาอาคารสถานท่ีให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั
สวยงามเอ้ือต่อการเรียนการสอน ( X = 4.05) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการเผยแพร่ผลงานขอ้มูล
ข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน องคก์ร หน่วยงานราชการ อยา่งต่อเน่ือง (X = 3.47) 
  4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานทั่วไปของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศ 
  ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริหารงานทัว่ไป
ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที ่4.12 ผลการการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามเพศ  

 

การบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ชาย หญงิ 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 45 3.80 0.65 55 3.95 0.56 2.20 0.14 
  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.12 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อน   
เพศหญิงมีระดบัความพึงพอใจมากกวา่เพศชาย 
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  4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานทั่วไปของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริหารงานทัว่ไป
ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ 5 ปี, 5-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 

โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาในกลุ่ มคุณภาพเมืองงามน ้ า สัก ส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานทั่วไป จ าแนกตามประสบการณ์         
การท างาน 

 

ด้านการ
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ 

การท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ต ่ากวา่ 
5 ปี 

5-10 
ปี 

10 ปี 
ข้ึนไป 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.19 0.60 
1.63 0.20 ภายในกลุ่ม 97 35.37 0.36 

3.76 4.15 3.85 รวม 99 36.56 - 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.13 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามประสบการณ์การท างานไม่แตก 
ต่างกนั โดยครูผูส้อนท่ีท างาน 5-10 ปี มากกวา่ ครูท่ีท างานต ่ากวา่ 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการ
บริหารงานบุคคล 3) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และ 4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และศึกษา
เปรียบเทียบระดบัความ พึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 ดา้น
นั้น จ  าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก  ปีการศึกษา 
2555 จากประชากรท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 134 คน ผูว้ิจยัใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและ      
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ซ่ึงมีระดบัความ
เช่ือมัน่ 0.95 และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษา 
ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 100 คน และ
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 100 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด  
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ใน 4 ด้านนั้น จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การท างาน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ได แก่ เพศ และประสบการณ์การท างาน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพ       
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เมืองงามน ้ าสัก มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใช้ค่าสถิติการทดสอบที (t – test) และการทดสอบ      
ค่าเอฟ (F – test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์  ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยั ตามขอ้คน้พบ (fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 100 คน เม่ือจ าแนกตามเพศ 
พบว่า เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.00) มากกว่า เพศชาย (ร้อยละ 45.00) และเม่ือจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน พบวา่ มีประสบการณ์การท างาน มากกวา่ 10 ปี มากท่ีสุด     (ร้อยละ 78.00) 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี (ร้อยละ 13.00) และนอ้ยท่ีสุดคือ       
มีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 5 ปี (ร้อยละ 9.00) 
 5.1.2 ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมือง
งามน า้สัก จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ท างาน ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
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 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร พบวา่ ระดบั
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการบริหารงานบุคคล ( X = 
3.90) รองลงมา คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารทัว่ไป ( X = 3.89, 3.88) ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ (X = 3.75) ตามลาดบั ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  ด้านการบริหารงานบุคคล พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สนบัสนุนให้บุคลากรมีความกา้วหนา้ในการ
ขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งและเล่ือนวิทยฐานะ ( X = 4.22) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การ
วางแผนการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอกบัภาระงาน (X = 3.63) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนเพศหญิงมีระดบัความ
พึงพอใจมากกวา่เพศชาย และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ไม่แตก ต่างกนั โดย
ครูผูส้อนท่ีท างาน 5-10 ปี มากกวา่ ครูท่ีท างานต ่ากวา่ 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
  ด้านการบริหารงานวิชาการ พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ดา้นการบริหารวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง ( X = 4.17) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัให้มีการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพใน
สถานศึกษา ( X = 3.57) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนเพศชายมีระดบัความ
พึงพอใจมากกวา่เพศหญิง และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดย
ครูผูส้อนท่ีท างาน 5-10 ปี มากกวา่ ครูท่ีท างานต ่ากวา่ 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
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 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการพฒันาอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภยัสวยงามเอ้ือต่อการเรียนการสอน ( X = 4.05) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการเผยแพร่
ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน องคก์ร หน่วยงานราชการ อยา่งต่อเน่ือง (X = 3.47) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนเพศหญิงมีระดบัความ
พึงพอใจมากกวา่เพศชาย และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ไม่แตก ต่างกนั โดย
ครูผูส้อนท่ีท างาน 5-10 ปี มากกวา่ ครูท่ีท างานต ่ากวา่ 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการด าเนินงานจดัท าเอกสารเก่ียวกบัการเงิน
และพสัดุใหถู้กตอ้งและใหเ้ป็นปัจจุปัน ( X =3.88) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการวิเคราะห์ วิจยั 
และพฒันาการศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา (X =3.47) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนเพศหญิงมีระดบัความ
พึงพอใจมากกวา่เพศชาย และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ไม่แตก ต่างกนั โดย
ครูผูส้อนท่ีท างาน 5-10 ปี มากกวา่ ครูท่ีท างานต ่ากวา่ 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซ่ึงจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  5.2.1 ผลการวจัิยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 พบว่า ครูท่ีปฏิบติัการสอนในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง และ มีประสบการณ์ในการท างาน มากกวา่ 10 ปี 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี และเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานมาก 
หรือเป็นครูอาวุโส ไม่คอยมีการโยกยา้ย จึงท าให้ครูมีความผูกพนักบัโรงเรียนและชุมชน ท าให้
การบริหารการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากได้รับความร่วมมือจาก
ครูผูส้อนและชุมชนเป็นอยา่งดี ตลอดจนผูบ้ริหารท่ีส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นท่ีอีกดว้ย จึงมีความ
สนิทสนม คุน้เคยและเขา้ใจการบริหารงานของผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน า้สัก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 พบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม อยู่ใน ระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานทัว่ไป และการบริหารงานงบประมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล มีชัย ท่ีได้
ท าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บรรจง มนต์กสิสูตร ท่ีได้
ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีพฤติกรรมต่อการบริหารงานของบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง โดยมีผลการวิจยัโดยรวม และราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชัยศักดิ์ ลิม้สุขสันต์ ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัตรังโดยมีผลการวิจยัโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในยุค
ปัจจุบนัผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐให้ไดรั้บการพฒันาทางการศึกษา เพื่อ
เพิ่มพูนพฒันาความรู้ในดา้นการบริหาร และเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพิ่มมากข้ึน จึงเป็น
การตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการยงัมีการ
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ปรับเปล่ียนโครงสร้างสายการบริหารให้สถานศึกษามีความคล่องตวั มีอิสระในการบริหารจดัการ 
โดยใช้หลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 
มาตรา 39 การกระจายอ านาจการจดัการศึกษาให้สถานศึกษายกระดบัเป็นนิติบุคคล ในการ
บริหารงานทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณ ดา้น
บริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงเป็นการรวมการบริหารงาน 6 งานเดิม ไดแ้ก่ งาน
วิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนกัเรียน งานธุรการการเงิน งานอาคารสถานท่ี และงานสัมพนัธ์
กบัชุมชน มาจดัหมวดหมู่ใหม่ให้กระชบั และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้การกระจายอ านาจไปยงั
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล ใชห้ลกัการบริหารงานเป็นทีม ท างานร่วมกนัอย่างมีคุณภาพ ท าให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเขา้ใจ บทบาท ภาระ หน้าท่ีของ
ตนเอง และท าให้เกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหาร  อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 ด้านการบริหารงานบุคคล ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
อยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงกว่าดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้
ความส าคญักบัการบริหารงานบุคคล ซ่ึงบุคลากรเป็นส่วนส าคญัในการบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรเป็นผูท่ี้ท  าให้กระบวนการท างานต่างๆ ท่ีวางเอาไวข้บัเคล่ือนไปขา้งหน้า รวมทั้งเป็น
ปัจจยัส าคญัในการบริหารงานในทุกๆ ดา้น ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 และเป็นไปตามหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  (แกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ซ่ึงให้มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยให้มี
เอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอ านาจลงสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา ดงับญัญติัไวใ้นมาตรา 9 (2) และมาตรา 39 ประกอบกบัมาตรา 35  ท่ี
ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล หลกัการกระจายอ านาจ
ดงักล่าว ท าให้สถานศึกษามีความคล่องตวั มีอิสระในการบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัของการ
บริหารจดัการโดยวิธีการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล มีชัย ไดศึ้กษา
เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจดา้นความรับผิดชอบ สภาพการท างาน
การยอมรับนบัถือและความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  บรรจง มนต์
กสิสูตร ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง ผลจากการศึกษา พบวา่ ความพึง
พอใจต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ด้านงานบุคลากรอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สนบัสนุนให้บุคลากรมีความกา้วหนา้ใน
การขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง และเล่ือนวิทยฐานะ ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษาไดใ้ห้การสนบัสนุนส่งเสริมโดยส่งครูเขา้
อบรมวธีิการก าหนดต าแหน่ง เพื่อใชใ้นการปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง ให้บุคลากรในสถานศึกษามี
วทิยฐานะสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชัยศักดิ์ ลิม้สุขสันต์ ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด 
ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในด้านการพฒันาความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ  อยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การวางแผน
การปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอกบัภาระงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการจดัประชุมวางแผนการปฏิบติังานโดยแบ่งงานให้กบับุคลากรอยา่งเหมาะสมกบั
ภาระงานทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บรรจง มนต์กสิสูตรไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
อ าเภอบางละมุง ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ การวางแผนการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และเพียงพอ อยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ดา้นการบริหารบุคคล ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีการบริหารงานโดย
การกระจายอ านาจ ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจมาก มีการ
สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงท าให้บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ส่งผลท าใหน้กัเรียนในสถานศึกษามีคุณภาพสูงข้ึน 
 ด้านการบริหารงานวิชาการ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 อยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัสอง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบนั
น้ีหรือท่ีเรียกวา่ยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลย ี(ICT) ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนในดา้น
การศึกษา คน้ควา้ วจิยั ท าใหท้ราบขอ้มูลในการพฒันา นอกจากน้ีการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา
จะมุ่งเนน้ท่ีผลผลิตเป็นส าคญั ท าให้ผูบ้ริหารจึงตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรจดัการวดัผลประเมินผล
ของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัการพฒันาเยาวชนของชาติ เพื่อการพฒันาคนไทยให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข การศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันา
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ประเทศ ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุญมี แก้วห้าประการ 
ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การปฏิบติัดา้นวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัตรัง สรุปผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนได้
ปฏิบติังานวิชาการโดยการส่งเสริมงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน ท่ีปฏิบติั
ในแบบเรียน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชัยศักดิ์ ลิม้สุขสันต์ ไดศึ้กษาเร่ือง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจทั้งทางดา้นปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้า
จุนโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เพราะผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนในดา้นวิชาการ และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนอยา่งต่อเน่ือง โดย
เนน้การประเมินตามสภาพจริง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น ผูมี้วิสัยทศัน์ 
มีความรู้ความสามารถในดา้นวิชาการ และการบริหารจดัการ นอกจากน้ี หน่วยงานตน้สังกดั 
ได้แก่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ยงัให้ความส าคญัในการพฒันา
บุคลากรให้มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถใน
ดา้นวิชาการ เช่นการศึกษาหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต การให้บุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ตามตอ้งการ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรไดไ้ปศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษา ท าให้บุคลากรไดรั้บประสบการณ์ตรง สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานศึกษาของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชว้ิธีบริหารจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจ
ใหส้ถานศึกษาเป็นนิติบุคคลให้ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดย
การก ากบัติดตาม นิเทศส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติังานในสถานศึกษาอยา่งมีความสุข 
มีขวญัก าลงัใจในการท างาน สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ ท่ีกล่าววา่ 
การบริหารงานวิชาการควรยึดหลักแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังน้ี 1) หลักแห่ง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน โดยไม่เพิ่มการลงทุน นัน่คือ นกัเรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลกัสูตร โดยไม่ออกกลางคนัเรียนเกินเวลา และชา้เกิน
ก าหนด 2) หลกัแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดต้ามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้นัน่
คือ นกัเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ความสามารถ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ การจดัให้มีการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ตระหนกัถึงการศึกษาวา่เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต การศึกษา
นั้นเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่การวางรากฐาน
พฒันาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆ ท่ีจะ
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ด ารงชีวติและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง รวมเป็นพลงัสร้างสรรค์
การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนได้ จึงท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามิได้ค  านึงถึงการแนะแนวทาง
วิชาชีพเท่าท่ีควร เพราะเยาวชนทุกคนนั้นตระหนกัถึงเร่ืองการศึกษาเป็นส าคญัอยูแ่ลว้ นอกจากน้ี 
การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษายงัไม่ค่อยให้ความส าคญัต่องานวิชาการเท่าใดนกั 
ซ่ึงการใหค้วามตระหนกัในหนา้ท่ีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเป็นหวัใจส าคญัของการ
บริหารสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ บรรจง มนต์กสิสูต ไดศึ้กษาเร่ืองความพึง
พอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง ผลจากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริหาร
งานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดา้นการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีงานท่ีตอ้งปฏิบติัด าเนินการมาก ไม่มีเวลาในการนิเทศกิจกรรม
ทางวชิาการอยา่งทัว่ถึง ส าหรับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มคุณภาพเมือง
งามน ้ าสัก นั้น มีความเอาใจใส่ดูแล และให้ความส าคญักบังานวิชาการเป็นอยา่งดี ครูผูส้อนจึงมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารให้การส่งเสริมสนบัสนุน ดูแล นิเทศ ติดตาม 
ก ากบั ดว้ยความเอาใจใส่อยู ่เป็นประจ า จึงท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการบริหารทั่วไป  ความพึงพอใจของครูท่ี มีต่อการบริหารงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  อยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัสาม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การบริหารงานทัว่ไปเป็นภารกิจท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริหารการศึกษา เช่น การพฒันาระบบขอ้มูลข่าว
สารสนเทศ,การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา,การวางแผนการศึกษา,การวิจยัเพื่อ
พฒันานโยบาย,การจดัระบบบริหารและพฒันาองค์กร,การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน,   งาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา,งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การด าเนินงานดา้นการเงิน 
การคลัง การบัญชีและพัสดุ ,  การอ านวยการด้านบุคลากรงานดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน,การรับนักเรียน,การจดัตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา, 
ส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน,งานประชาสัมพนัธ์เพื่อการศึกษา,ประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและ
ส่วนทอ้งถ่ิน,ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานพฒันาคุณภาพการศึกษา,และการจดัระบบ
การควบคุมภายในหน่วยงาน งานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การบริหารงานทัว่ไป
ของกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส่วนใหญ่จะเน้นดา้นอาคารสถานท่ีเพื่อให้สถานศึกษามีความ
สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน ท าให้สถานศึกษาเกิดภาพพจน์ท่ีดี น่าอยู ่น่าเรียน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
แลว้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการพฒันาอาคารสถานท่ีให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั สวยงาม
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เอ้ือต่อการเรียนการสอน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การจดัการศึกษาของรัฐตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ได้ก าหนดให้กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาในด้านการ
บริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป สู่
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการบริหาร อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้สถานศึกษา มีการจดัสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานท่ีให้มีความสวยงาม ร่มร่ืน น่าอยูน่่าเรียน สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน ท าใหไ้ดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนจากองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดน้ี บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ร่วมคิดร่วมท า เกิดความรับผิดชอบร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ บรรจง มนต์กสิสูตร ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง ผลจากการ
ศึกษาวิจยัพบว่า ด้านอาคารสถานท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ชัยศักดิ์  ลิ้มสุขสันต์ ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด ผลจากการศึกษาวิจยัพบวา่ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสนใจ
และให้ความส าคญัในดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการ
เผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน องค์กร หน่วยงานราชการ อย่างต่อเน่ือง อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานของกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก มีระบบ
การปฏิบัติงานท่ีมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานเป็น
กระบวนการอยู่แลว้ โดยมิไดค้  านึงถึงการพฒันาการเผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อ
ชุมชนเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไกรเวช ธรฤทธ์ิ กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น
ปัจจยัส าคญัในการบริหาร หากบุคคลใดในองคก์รมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแลว้  องคก์ร
นั้นย่อมมีประสิทธิภาพดงันั้น ดา้นการบริหารงานทัว่ไปของผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรเอาใจใส่
เร่ืองการเผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน องค์กร หน่วยงานราชการ อยา่งต่อเน่ือง
เป็นพิเศษ โดยการท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงในทางท่ีดี เป็นผูน้ า บริหารจดัการ ก ากบั นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล สร้างความร่วมมือ สร้างขวญัก าลงัใจ ให้ความส าคญักบังานต่างๆ การ
ให้บริการ การประสานงาน ส่งเสริมสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาท่ีจดัข้ึน และ
น าเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงานแก่ชุมชน อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้เกิดการพฒันางานวิชาการ
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ตามมา ท าให้เกิดความพึงพอใจในองค์กร ท าให้เกิดการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์จะเกิดกบัผูเ้รียน ซ่ึงเป็นหวัใจของการจดัการศึกษาในทุกระดบั ต่อไป 
 ด้านการบริหารงบประมาณ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยู่ในล าดบัส่ี หรืออนัดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า บุคลากรทุกคน
ร่วมกนัระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา การสรรหา การด าเนินงานดา้น งบประมาณ
ตอ้งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัในการบริหารงบประมาณเป็นอยา่ง
มาก เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ และเพื่อใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การส่งครูเขา้อบรมเก่ียวกบังบประมาณ และศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจสอบ
ภายในเป็นกระบวนการบริหารงบประมาณส่วนหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารงาน 
งบประมาณของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วา่ การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึด
หลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และผลงานให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา รวมทั้งหารายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจดัการ เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผูเ้รียนยิ่งข้ึน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตาม หลกันโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารตอ้งส่งครูเขา้อบรมและศึกษาระบบงบประมาณก่อนท่ี
รับงาน เพื่อให้ไปตามนโยบายภาครัฐตามขั้นตอน และวิธีการท่ีกระทรวงก าหนด และเป็นการ
บริหารท่ีเป็นนิติบุคคลโดยยดึการมีส่วนร่วมโปร่งใส ตรวจสอบไดง้านงบประมาณตอ้งสอดคลอ้ง
กบัแผนการปฏิบติังานโครงการต่างๆ เพื่อสนบัสนุนดา้นวิชาการให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรจง มนต์กสิสูตร ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของครู
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง ผลจากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาดา้นงานธุรการการเงิน และพสัดุโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอกโรงเรียนการสรรหา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการ
วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาการศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
นโยบายมีการเปล่ียนแปลงไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (แกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2545) ซ่ึงมีการจดัโครงสร้าง มีการกระจายอ านาจลงสู่สถานศึกษา ดงับญัญติัไวใ้นมาตรา 9 
(2) และมาตรา 39 ก าหนดใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
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คร้ังใหญ่ ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัขาดความเขา้ใจในการวิเคราะห์ วิจยัการวางแผนการใช้
งบประมาณ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชัยศักดิ์ ลิม้สุข
สันต์ ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด ผลจากการศึกษาวิจยั พบวา่ งานท่ีปฏิบติัมีขอบเขตและ
รายละเอียดท่ีชดัเจนในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น ดา้นการบริหารงานงบประมาณของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงยดึเอาระเบียบหลกัความถูกตอ้ง โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นผูเ้ห็นชอบในการอนุมติัโครงการต่าง ๆ ร่วมกบัผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง 
และแนวปฏิบติั ให้เป็นไปตามแนวทางเจตนารมณ์ของการจดัการศึกษา  โดยมีการก ากบั ดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองดว้ยดีเสมอมา 
 5.2.3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ท างาน 
   จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชาย และครูเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนท่ีเป็นเพศชาย มีระดบั
ความพึงพอใจมากกวา่ เพศหญิง 1 ดา้น คือ การบริหารงานวิชาการ และครูผูส้อนท่ีเป็นเพศหญิง มี
ระดบัความพึงพอใจมากกวา่ เพศชาย 3 ดา้น คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป และ
การบริหารงานงบประมาณ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีแนวปฏิบติัในการ
บริหารพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพอยา่เท่าเทียมกนั ให้ความส าคญัเก่ียวกบัความเสมอภาคส่วน
บุคคล ไม่จ  ากดัเพศ นอกจากนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามนโยบาย การ
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีเรียกวา่ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 
โดยก าหนดนโยบายการพฒันาการศึกษาทุกรูปแบบ อย่างหลากหลาย เพื่อให้กระบวนการเรียน
การสอนในสถานศึกษาเขา้สู่ประชาคมอาเซียน(Association of Southeast Asian Nation หรือ 
ASEAN) ในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะนโยบายพฒันาการศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งบริหารจดัการศึกษา
ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ต้องบริหารแบบกระจายอ านาจเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับ
ครูผูส้อนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้ งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ตลอดจน
สามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาชาติได้ จึงท าให้ครูผูส้อนเกิดความตระหนัก และมีจิต
วญิญาณและจรรยาบรรณของความเป็นครู ท าใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ความเอาใจใส่ต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความมั่นคงในอาชีพ จึงเกิดความทุ่มเทในการท างาน ส่งผลให้



90 
 

สถานศึกษามีการพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ คลอบคลุมงานทั้ง 4 ดา้น ไม่วา่
จะเป็นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารงานทัว่ไป ประกอบกบัผูบ้ริหารในสถานศึกษามีวิสัยทศัน์ในการบริหารท่ีกวา้งขวาง ยึด
หลกัความเสมอภาคในการบริหารจดัการเปิดโอกาสให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรู้ความสามารถท่ีมี
อยู่ ไม่แยกความแตกต่างระหว่างเพศหญิงเพศชาย  จึงท าให้ครูผูส้อนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ นฤมล มุลา       
ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของโรงเรียนประถมศึกษา ส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัสระแก้ว พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแก้ว ระหว่างครูเพศชายกบัครูเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั 
เพราะส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีนโยบายการพฒันาบุคลากรโดยยึดหลกัความ
เสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความส าคญัแก่ขา้ราชการครูในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอ ทั้งยงัมีนโยบายในการพฒันาครู นกัเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มี
ความกา้วหน้าและมัน่คง โดยยึดแนวทางในการสร้างขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร พิจารณาโยกยา้ย
ขา้ราชการครูดว้ยความเป็นธรรม และพิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่จ  ากดั
เร่ืองเพศ จึงท าใหค้วามพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน ระหวา่งครูเพศชาย และครูเพศหญิง ไม่
แตกต่างกนั 
   จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกบั
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อย มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั โดยครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน ระหว่าง     
5-10 ปี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ข้ึนไป และ
ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 5 ปี อยูล่  าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูผูส้อนในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้ าสัก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทุกคนได้
ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าท่ีของตนเองเป็นอย่างดี ทุกคนได้ปฏิบติัการสอนและท าหน้าท่ี
พิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย เหมือนกนัหมดทุกคน ประกอบกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่
ต่อการบริหารงานในสถานศึกษา ใชห้ลกัการบริหารภายใตรู้ปแบบการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
ท่ามกลางกระแส โลกาภิวตัน์ (Globalization) ซ่ึงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข การปรับเปล่ียนการแข่งขนั 
เพื่อสร้างขอ้ได้เปรียบ และความมุ่งมัน่ของสังคมท่ีด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความ
หลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
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การปรับเปล่ียนบริบท และโครงสร้างการบริหาร ของการบริหารจดัการศึกษา ภายใตส้าระแห่ง
บทบญัญติั ของกฎหมายทางการศึกษา ท่ีเรียกวา่ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึง
เป็นการจดัการศึกษาท่ียึดหลกัของการมีเอกภาพ เชิงนโยบาย หลากหลายเนน้การกระจายอ านาจ 
และยึดหลกัการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั ทั้งปฏิรูปหลกัสูตร ปฏิรูประบบการศึกษา ให้
สอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัทั้งในระบบและนอกระบบ และปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา ซ่ึงท า
ใหค้รูทุกคนต่างก็ไดรั้บโอกาสและความเสมอภาคอยา่งเท่าเทียมกนั ส่งผลให้ ครูผูส้อนนั้นมีระดบั
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ศิริพงษ์ พุ่มภักดี ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต่างกนันั้น มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชิน รัตนคุณ ซ่ึงไดศึ้กษาความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานในโรงเรียน พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ย และท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมาก มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

กลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีขอ้เสนอแนะ
เพื่อการวจิยั ดงัน้ี     
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 เน่ืองจากระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ใน
แต่ละด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ถึงระดับมากท่ีสุด การก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นควรให้ความส าคญักบัตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย โดยเฉพาะ
ดา้นการบริหารงานงบประมาณซ่ึงมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย เช่นเดียวกบัการก าหนดแนวทาง
พฒันาในแต่ละดา้น ก็ควรให้ความส าคญัเพื่อยกระดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัสุดทา้ยของแต่ละ
ดา้นนั้นดว้ย ทั้งน้ี แนวคิดน้ีสามารถน าไปใชก้บัการก าหนดแนวทางเพื่อการพฒันาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละปัจจยัไดด้ว้ย 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วจะเห็นว่า มี
บางส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากแต่นอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆ ดั้งนั้นจึงควรน าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดมาประกอบในการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในแต่ละดา้นดงัน้ี 
 ด้านการบริหารงานวชิาการ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ จดัให้มีการแนะแนวทางวิชาการ
และวิชาชีพภายในสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัให้มีการอบรมบุคลากรในดา้น
การแนะแนวแลว้ติดตามผลการด าเนินงาน นอกจากน้ีการจดัให้มีการนิเทศทางวิชาการและการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาเป็นอีกข้อหน่ึงท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรให้
ศึกษานิเทศก์มาให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษา เก่ียวกบัความส าคญัของการนิเทศติดตาม 
และผูบ้ริหารจะตอ้งนิเทศบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ากข้ึน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยอีกขอ้หน่ึง คือ การ
ก ากบัติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีหน้าท่ีก ากบัติดตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน ควรให้มีการ
ประชุมทางวชิาการ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในการจดัท าหลกัสูตรในสถานศึกษาต่อไป 
 ด้านการบริหารงานบุคคล ขอ้เฉล่ียท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือ การวางแผนการปฏิบติังานของ
บุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอกบัภาระงาน ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลการใน
โรงเรียนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเต็มความสามารถ ตามบทบาทภาระหนา้ท่ีของตนเองให้
มากท่ีสุด เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้งรวดเร็วเป็นและเป็นไปตาม หลกั
ธรรมาภิบาลสนองต่อความตอ้งการของหน่วยงานส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
มีจิตส านึกในการปฏิบติัภารกิจท่ีรับผดิชอบใหเ้กิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
และอีกขอ้หน่ึงซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ย คือ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเขา้รับการอบรม สัมมนา ผูบ้ริหาร
ตอ้ง ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยไดรั้บการอบรม
สัมมนาทางวชิาการ เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงและความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันา 
คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ข้อเฉล่ียท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือ มีการวิเคราะห์ วิจยั และ
พฒันาการศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งวางแผนการใชท้รัพยากรให้
บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานและโครงการท่ีตั้ งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความ
ตอ้งการของหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบได้ มีการคาดการล่วงหน้า
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เก่ียวกบัการใชจ่้ายและด าเนินการเก่ียวกบัการเงินของโรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งวิเคราะห์ถึงผล
กระทบกระเทือนท่ีมีต่อการให้ไดม้าหรือการจ่ายไป เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ รายได้
ของประชาชนและทอ้งถ่ิน อีกขอ้หน่ึงซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ย คือ มีการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
ให้เป็นไปตามหลกันโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ผูบ้ริหารจะตอ้งควบคุมการด าเนินงานทางดา้น
การเงินให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบไปด้วย
ระบบบญัชี และวิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบเงินและทรัพยสิ์นของรัฐและการจดัการเก่ียวกบั
การรับและจ่ายเงินของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัหลักการทางเศรษฐศาสตร์ 
หลักการทางการบริหารและรวมทั้ งหลักการคลังทั่วไป นอกจากนั้ นโรงเรียนควรมีการ
ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงิน การจัดซ้ือ จัดจ้าง ให้ ถูกต้อง ถูกระเบียบ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพราะการบริหารงานงบประมาณนั้นมีความส าคญัควรให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการงบประมาณในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ด้านการบริหารทั่วไป ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย คือ มีการเผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของ
โรงเรียนต่อชุมชน องคก์ร หน่วยงานราชการ อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเอาใจใส่
เร่ืองการเผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน องค์กร หน่วยงานราชการ อยา่งต่อเน่ือง
เป็นพิเศษ โดยการท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงในทางท่ีดี เป็นผูน้ า บริหารจดัการ ก ากบั นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล สร้างความร่วมมือ สร้างขวญัก าลงัใจ ให้ความส าคญักบังานต่างๆ การ
ให้บริการ การประสานงาน ส่งเสริมสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาท่ีจดัข้ึน และ
น าเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงานแก่ชุมชน อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้เกิดการพฒันางานวิชาการ
ตามมา ท าให้เกิดความพึงพอใจในองค์กร ท าให้เกิดการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์จะเกิดกบัผูเ้รียน อีกขอ้หน่ึงซ่ึงมีค่าเฉล่ียน้อย คือ มีการจดัองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ผูบ้ริหารควรด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าแผนภูมิการจดัองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมทั้ง มีค  าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานและผูรั้บผิดชอบ
อยา่งชดัเจน มีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารท่ีมีความคล่องตวัและสามารถปรับเปล่ียน
ได้ตามความเหมาะสม  มีคณะกรรมการบริหารและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ซ่ึงส่งผลให้การ
บริหารงานสถานศึกษามีคุณภาพ 
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังต่อไปมีความต่อเน่ือง ดงัต่อไปน้ี 
  1. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  2. ควรศึกษาปัญหาการบริหารงานดา้นวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
  3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 2540. 

ไพบูลย์ ยอดยิ่ง. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา  : 
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แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพ 

เมืองงามน า้สัก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
.................................................................................................................................. 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจัดท าข้ึนมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของ
ท่านและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้ิจยัจะเก็บค าตอบของท่านไวเ้ป็นความลบัและน าเสนอ
ผลการวิจยัเป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามใดๆ ทั้งส้ิน แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รและเป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผน
เพื่อพฒันาการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 ใน 4 ดา้น  คือ 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
3. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 

 
   นายสมบติั  แลบวั 
   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน  (     ) ตรงกบัค าเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
1. เพศ   

 (      )  1. ชาย       
 (      )  2. หญิง 

 2. ประสบการณ์การท างาน (อายงุาน) 
  (      ) 1.    ต ่ากวา่ 5 ปี       
  (      ) 2.    5 – 10    ปี 
  (      ) 3.    มากกวา่ 10 ปี 
 
ตอนที ่ 2  แบบสอบถามความพงึพอใจของครูทีม่ีต่อการบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มคุณภาพเมืองงาม
น า้สัก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ได้แก่การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  4  ด้าน  คือ  
 1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ   
 2) ดา้นการบริหารงานบุคคล   
 3) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ   
 4) ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาของท่านในแต่ละรายการเพียงระดบัเดียว  ต่อไปน้ี 
 

 ความพงึพอใจของครูผู้สอน  หมายถึง  ความพึงพอใจเก่ียวกบั  ความรู้สึก หรือ เจตคติ ท่ีมีต่อ
การบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ  และด้านการบริหารงานทัว่ไป ของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  
เขต 3  วดัระดบัความพึงพอใจเป็น  5  ระดบั  ไดแ้ก่ 

 มากท่ีสุด หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจการบริหารงานของผูบ้ริหารระดบัมากท่ีสุด 
 มาก หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจการบริหารงานของผูบ้ริหารระดบัมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจการบริหารงานของผูบ้ริหารระดบัปานกลาง 
 นอ้ย หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจการบริหารงานของผูบ้ริหารระดบันอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจการบริหารงานของผูบ้ริหารระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ 
ที่ 

ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการบริหารงานวชิาการ      
1 จดัใหมี้แผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
2 การติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและ 

การด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
     

3 จดัใหมี้การนิเทศทางวชิาการและการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 

     

4 จดัใหมี้การแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพใน 
สถานศึกษา 

     

5 จดัใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนอยา่งต่อเน่ือง      
ด้านการบริหารงานบุคคล      

6 สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ในการขอ 
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง และ เล่ือนวทิยฐานะ 

     

7 จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
อยา่งต่อเน่ือง 

     

8 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเขา้รับการอบรม สัมมนา      
9 จดัสวสัดิการใหค้รูและบุคลากรอยา่งพอเพียง      
10 การวางแผนการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่ง 

เหมาะสมเพียงพอกบัภาระงาน 
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ข้อ 
ที่ 

ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ      
11 มีการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตาม 

หลกันโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
     

12 มีการด าเนินงานจดัท าเอกสารเก่ียวกบัการเงินและพสัดุ 
ใหถู้กตอ้งและใหเ้ป็นปัจจุบนั 

     

13 มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน 
ปฏิบติัการประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง 

     

14 มีการวเิคราะห์ วจิยั และพฒันาการศึกษาตามกรอบ 
ทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

15 มีการประชุมร่วมกนักบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในการอนุมติัโครงการ 

     

ด้านการบริหารงานทัว่ไป      
16 มีการจดัองคก์รและโครงสร้างการบริหารงานอยา่ง 

เป็นระบบ 
     

17 มีการเผยแพร่ผลงานขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน 
องคก์ร หน่วยงานราชการ อยา่งต่อเน่ือง 

     

18 มีการพฒันาอาคารสถานท่ีใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 
สวยงามเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

     

19 สนบัสนุนการบริหารงานดา้นวชิาการ บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณและบริหารทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง 

     

20 จดัใหมี้เครือข่ายการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมพฒันาการศึกษาของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
 

1. นายธรรมรงค์  เสนจันทร์   
       การศึกษา : การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา 
       มหาวทิยาลยันเรศวร 
       ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีสองรักษว์ทิยา อ าเภอด่านซา้ย 
       จงัหวดัเลย 
 
2. นายเจริญ  จันทศร 
       การศึกษา    : การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา 
       มหาวทิยาลยันเรศวร 
       ต าแหน่ง :  ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระแกว้อาสาวทิยา อ าเภอด่านซา้ย 
       จงัหวดัเลย    
 
3. นายสมร  ก าเนิด 
       การศึกษา       : การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา 
       มหาวทิยาลยันเรศวร 
      ต าแหน่ง :  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยตาด อ าเภอด่านซา้ย 
       จงัหวดัเลย 
 
 
 

 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว106 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

   13 มีนำคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร  นำยธรรมรงค ์ เสนจนัทร์    

  ด้วย นำยสมบัติ  แลบัว นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205046 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่อกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในกลุ่มคุณภำพเมืองงำมน ้ ำสัก ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว106 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

   13 มีนำคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร  นำยเจริญ  จนัทศร    

  ด้วย นำยสมบัติ  แลบัว นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205046 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่อกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในกลุ่มคุณภำพเมืองงำมน ้ ำสัก ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว106 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

   13 มีนำคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร  นำยสมร  ก ำเนิด    

  ด้วย นำยสมบัติ  แลบัว นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205046 ก ำลงัท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่อกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในกลุ่มคุณภำพเมืองงำมน ้ ำสัก ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพ 

เมืองงามน า้สัก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
.................................................................................................................................. 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น
ของท่านและโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ผูว้ิจยัจะเก็บค าตอบของท่านไวเ้ป็นความลับและ
น าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามใดๆ ทั้งส้ิน 
แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รและเป็นขอ้มูลส าหรับ
การวางแผนเพื่อพฒันาการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้ าสัก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน ้าสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 ใน 
4 ดา้น  คือ 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
3. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

3. วธีิการประเมิน ใหท้  า   ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบัดงัน้ี 
  วดัได ้ (+1) หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
           สมบติั  แลบวั 
                    นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสา 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 

ข้อค าถาม
ที่ 

คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ 
 R   IOC =   

ผลการ
วเิคราะห์ 1 2 3 

ด้านที ่1 การบริหารงานวชิาการ    
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้ 
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้ 
5 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้

ด้านที ่2 การบริหารงานบุคคล    
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้ 
8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  
9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้ 
10 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้

ด้านที ่3 การบริหารงานงบประมาณ    
11 1 1 1 3 1.0 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1.0 ใชไ้ด ้ 
13 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  
14 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้ 
15 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้

ด้านที ่4 การบริหารงานทัว่ไป    
16 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้ 
18 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้  
19 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้ 
20 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้

  

N

R



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทรศพัท ์043-241495 

 
ที่ ศธ 6012(2)/168 

 

 
    มหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั   วทิยำเขตอีสำน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง  ต ำบลในเมือง 
   อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  2 เมษำยน 2556 

เร่ือง        ขออนุญำตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อกำรวจิยั 

เจริญพร  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนวงัโพนงำมวทิยำวทิยำ 

 ดว้ย นำยสมบติั  แลบวั นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต 
สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  วิทยำเขตอีสำน  
รหัสประจ ำตวันักศึกษำ 5514205046 ก ำลงัท ำสำรนิพนธ์เร่ือง “ควำมพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกำร
บริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในกลุ่มคุณภำพเมืองงำมน ้ ำสัก ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 3”  โดยมี  พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.  เป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  และ       
ดร.นิรันดร์  เนตรภกัดี  เป็นท่ีปรึกษำร่วม 
 

 มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  วิทยำเขตอีสำน  จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำก
ท่ำนเพื่ออนุญำตให้ นกัศึกษำดงักล่ำว เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนของท่ำน เพื่อน ำขอ้มูลท่ีได้
ไปด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกัไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทรศพัท ์043-241495 

รายช่ือสถานศึกษาในกลุ่มคุณภาพเมืองงามน า้สัก 
 

 สถำนศึกษำในกลุ่มคุณภำพเมืองงำมน ้ำสักในเขตพื้นท่ีบริกำร 3 ต ำบลไดแ้ก่ ต ำบลโคกงำม 
ต ำบลโพนสูง ต ำบลวงัยำว มีจ ำนวน 19 โรงเรียน ไดแ้ก่  
 1) โรงเรียนวงัโพนงำมวทิยำวทิยำ  
 2) โรงเรียนบำ้นโคกงำม  
 3) โรงเรียนบำ้นนำเจียง  
 4) โรงเรียนบำ้นหนองหลวง  
 5) โรงเรียนบำ้นชัง่ส่ี  
 6) โรงเรียนบำ้นหว้ยน ้ำเมย              
 7) โรงเรียนบำ้นหนองสนุ่น  
 8) โรงเรียนบำ้นหวัฝำย  
 9) โรงเรียนบำ้นหนองอุมลวั  
 10) โรงเรียนบำ้นโพนสูง  
 11) โรงเรียนบำ้นหว้ยตำด  
 12) โรงเรียนบำ้นนำลำนขำ้ว  
 13) โรงเรียนบำ้นผึ้ง                    
 14) โรงเรียนบำ้นวงัเวนิ  
 15) โรงเรียนบำ้นหว้ยทอง  
 16) โรงเรียนบำ้นวงัยำว  
 17) โรงเรียนบำ้นกกสะตี 
 18) โรงเรียนบำ้นกกโพธ์ิวงัก ำ  
 19) โรงเรียนบำ้นปำกแดง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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Reliability 
 

ด้านการบริหารงานวชิาการ 
 
 

 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 

 
 

 

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) 
 

Mean        Std Dev       Cases 
 

1.     SEX               1.6333          .4901        30.0 

2.     OLD               2.7667          .5683        30.0 
3.     A1.1              3.8667          .6814        30.0 

4.     A1.2              3.8333          .6477        30.0 
5.     A1.3              3.6333          .6687        30.0 

6.     A1.4              3.5000          .6823        30.0 
7.     A1.5              4.1000          .6618        30.0 

 

 

 

 

 
 

 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 

 
Alpha =    .7338 
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Reliability 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
 
 
 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 

 
 

 
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) 

 

Mean        Std Dev       Cases 
 

1.     SEX               1.6333          .4901        30.0 
2.     OLD               2.7667          .5683        30.0 

3.     B2.1              4.4000          .5632        30.0 

4.     B2.2              3.9000          .8030        30.0 
5.     B2.3              3.6000          .6747        30.0 

6.     B2.4              4.1333          .7761        30.0 
7.     B2.5              3.4667          .8996        30.0 

 

 

 

 

 
 

 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 
 

Alpha =    .7636 
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Reliability 
 
 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 

 
 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 
 

 
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) 

 

Mean        Std Dev       Cases 
 

1.     SEX               1.6333          .4901        30.0 
2.     OLD               2.7667          .5683        30.0 

3.     C3.1              3.5333          .7303        30.0 
4.     C3.2              3.6667          .9223        30.0 

5.     C3.3              3.7000          .8769        30.0 

6.     C3.4              3.2333          .8976        30.0 
7.     C3.5              3.7667          .7739        30.0 

 

 

 

 

 

 
 

Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 

 
Alpha =    .7881 
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Reliability 
 
 

ด้านการบริหารงานงบทัว่ไป 
 

 
 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 
 

 
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) 

 

Mean        Std Dev       Cases 
 

1.     SEX               1.6333          .4901        30.0 
2.     OLD               2.7667          .5683        30.0 

3.     D4.1              3.7000          .8367        30.0 
4.     D4.2              3.2667         1.0483        30.0 

5.     D4.3              4.1667          .8743        30.0 

6.     D4.4              3.9667          .8503        30.0 
7.     D4.5              4.0000          .7878        30.0 

 

 

 

 

 

 
 

Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 

 
Alpha =    .7843 

 

 
 
 
 
 
 



123 
 

Reliability 
 

ท ัง้ฉบบั 
 

 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 
 

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) 

 
Mean        Std Dev       Cases 

 
1.     SEX               1.6333          .4901        30.0 

2.     OLD               2.7667          .5683        30.0 
3.     A1.1              3.8667          .6814        30.0 

4.     A1.2              3.8333          .6477        30.0 

5.     A1.3              3.6333          .6687        30.0 
6.     A1.4              3.5000          .6823        30.0 

7.     A1.5              4.1000          .6618        30.0 
8.     B2.1              4.4000          .5632        30.0 

9.     B2.2              3.9000          .8030        30.0 

10.     B2.3              3.6000          .6747        30.0 
11.     B2.4              4.1333          .7761        30.0 

12.     B2.5              3.4667          .8996        30.0 
13.     C3.1              3.5333          .7303        30.0 

14.     C3.2              3.6667          .9223        30.0 
15.     C3.3              3.7000          .8769        30.0 

16.     C3.4              3.2333          .8976        30.0 

17.     C3.5              3.7667          .7739        30.0 
18.     D4.1              3.7000          .8367        30.0 

19.     D4.2              3.2667         1.0483        30.0 
20.     D4.3              4.1667          .8743        30.0 

21.     D4.4              3.9667          .8503        30.0 

22.     D4.5              4.0000          .7878        30.0 
 

 

 
 

 

 
Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 22 
 

Alpha =    .9026 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ-นามสกุล นายสมบติั  แลบวั 
  
วนั เดือน ปี เกดิ    3 มกราคม 2505 

  
ภูมิล าเนา บา้นน ้าโมง ต าบลน ้าโมง อ าเภอท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 323 หมู่ท่ี 1 ถนนแกว้อาสา ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2524  มธัยมศึกษา โรงเรียนท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ  
จงัหวดัหนองคาย 

พ.ศ. 2529  ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) สาขาวชิาวดัผลการศึกษา  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

 
ประวตัิการท างาน  

พ.ศ. 2531 -
2535 

 หวัหนา้ฝ่ายสถิติ บริษทั สยามวเีอม็ซี กระจกนิรภยั จ  ากดั  
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2536 -
2537 

 อาจารย ์3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวทิยา ต าบลโนนสะอาด  
อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 

พ.ศ. 2538 - 
ปัจจุบนั 

 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวงัโพนงามวทิยา ต าบลโคกงาม  
อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 

   
สถานทีท่ างาน โรงเรียนวงัโพนงามวทิยา  เลขท่ี 205 หมู่ 1 ถนน เลย-ด่านซา้ย  

ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 42120 
   

ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
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