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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  ใน 4 ดา้น 
คือ ด้านบริหารวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ  ดา้นบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารทัว่ไป 
และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ครูผูส้อน
ระดบัประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3  ในปีการศึกษา 2556  จ านวน 332  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม  แบบมาตรส่วนประมาณค่าท่ีมีค่าความเช่ือมัน่  เท่ากับ  0.97  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที  และการทดสอบเอฟ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
              ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ในแต่ละดา้น อยู่ในระดบัมาก  เม่ือเปรียบเทียบระดบั
ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน พบว่าไม่แตกต่างกนั และเมือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อน จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา ในแต่ละดา้น พบวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดเล็ก และ ขนาด
ใหญ่กับขนาดกลาง มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัความพึงพอใจสูงกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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และครูผูส้อนอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัความพึงพอใจสูงกว่าครูผูส้อนในสถานศึกษา
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper  were to study the level of teacher’s  satisfaction 
towards  school administration in primary  educational  schools  under  supervision of  the 
Buriram Primary  Educational  Service  Office Area 3 in 4 aspects; the aspect of academic 
administration, budget administration, personnel administration, and general administration, and 
to compare the level of teacher’s  satisfaction towards  school administration in  above-mentioned 
4 aspects classified by status and school size.  The samples were 332 teachers in primary 
education schools under the supervision of the Buriram Primary Education Service Office Area 3. 
A constructed 5-level rating scale questionnaire with the reliability of 0.97 was used as the tool to 
collect the data.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test.  
 
 The results of the research were as follows: 
 The level of teacher’s satisfaction towards school administration in primary  educational  
schools  under  supervision of  the Buriram Primary  Educational  Service  Office Area 3 in each  
aspect was high, the comparison on the level of the teacher’s  satisfaction towards school   
administration in  above-mentioned 4 aspects classified by experience expressed that it was not 
different and the comparison  on the level of  the teacher’s  satisfaction towards school   
administration classified by school size expressed that the teacher in the medium-sized school and 
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the small-sized one, and  the large-sized school and the medium-sized one had different 
satisfaction at a statistically significant level of  0.01,  the level of teacher’s satisfaction  in the 
small-sized school was higher than the one in the medium-sized school, and the level of teacher’s 
satisfaction in the large-sized school  was higher than the one in the medium-sized one. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

         

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษานบัเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง ในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ 
และแกปั้ญหาต่างๆ ในสังคมได ้ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนไดพ้ฒันาตนเอง
ดา้นต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีจะ
ด ารงชีพ และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง รวมทั้งเป็นพลงั
สร้างสรรค์การพฒันาประเทศให้ย ัง่ยืนได ้ ซ่ึงการพฒันาการศึกษาในระยะเวลาท่ีผ่านมาประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปริมาณภายใตบ้ริบทหรือสภาวะ
แวดลอ้มในขณะนั้น ซ่ึงขณะเดียวกนัก็มีปัญหาสะสมอยูม่าก บทบาทส าหรับการศึกษาปัจจุบนัและ
อนาคตจะทวีความส าคญัเพิ่มข้ึน เพราะมีปัจจยัและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีทา้ทายสังคมไทย 
การศึกษาจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีเตรียมและน าคนไทยและสังคมไทยให้กา้วหนา้ในยุคใหม่อยา่ง
มัน่คงและรู้ทนัโลก1  
 การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ซ่ึง
ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารทุกคนท่ีตอ้งบริหารคน บริหารงานในหน่วยงาน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ให้
สามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งบริหารคนในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลของงานโดยมีเหตุปัจจยัภายในท่ีส าคญัคือ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของงานมากท่ีสุด เน่ืองจากบุคคล ใน
หน่วยงานมีความแตกต่างกนั ในดา้นอุปนิสัย เจตคติ หรือคุณลกัษณะส่วนตวั ผูบ้ริหารจึงควรสร้าง
ความสัมพนัธ์กบับุคลากรในหน่วยงาน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานเพื่อให้ การ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจของ
ของมาสโลว ์ (Maslow’s general theory of human motivation) สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิ
ทอง เป็นทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการ ของมนุษย ์โดยตั้งสมมติฐานวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการ
อยูเ่สมอไม่มีส้ินสุด เม่ือความตอ้งการไดรั้บ การตอบสนอง หรือพึงพอใจอยา่งหน่ึงอย่างใดแลว้ 
                                                 

1ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  ฉบับที่  9 , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2540), หนา้ 2. 
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ความตอ้งการส่ิงอ่ืน ๆ ก็ จะเกิดข้ึนมาอีก ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าสุด
ไปหาสูงสุด วอลเลอร์ สเตน กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
หรือเป็นความรู้สึก ขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ แต่การศึกษาวิจยัทางการบริหาร 
มุ่งศึกษาในมิติความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction)2 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ีมีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยู่
และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่
มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะ ไม่พึง
พอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ ฉะนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งส ารวจตรวจสอบความ พึงพอใจใน
การปฏิบติั ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ทั้งน้ีเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง ตาม
เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้องค์กรจะบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายมากน้อย
เพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารท่ีดีควรจะ มีความสามารถ
ในการบริหารงานบุคคลใหค้รูร่วมมือกนัปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ความพึงพอใจในงานยอ่มปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่คน ท่ีขาดความพึงพอใจในการ
ท างาน ทั้งน้ีเพราะความพึงพอใจในการท างานของบุคคลในองค์กรมี ผลต่อความส าเร็จของงาน
และองคก์ร ดงันั้นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงองคป์ระกอบ และปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน หรือความไม่พึงพอใจในการท างานอย่างละเอียดลึกซ้ึง เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ปัจจยัหรือมีองค์ประกอบต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน เช่นลกัษณะงานสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อนร่วมงาน ถา้องคป์ระกอบเหล่าน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
แต่ละบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม ก็จะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แต่ไม่สามารถ
ตอบสนอง ความตอ้งการดงักล่าวไดก้็จะมีผลท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ในการปฏิบติังาน และ
ความพึงพอใจของ แต่ละบุคคลนั้นมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลา
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคลและปัจจยัอนัจะมีผลต่อความรู้สึกทางจิตใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ 

                                                 

 2 Wallerstein , อา้งใน สง่า ภู่ณรงค ์,“ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของศึกษาธิการอ าเภอตามหนา้ท่ีของ ส านกังานธิการอ าเภอในเขตการศึกษา 7”, วิทยำนิพนธ์ศึกษำ
ศำสตรมหำบัณทติ, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) , 2540 , หนา้ 33.  
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ความสนใจ สภาพของแต่ละบุคคล เช่น อายุ ประสบการณ์ ผูบ้ริหารเพื่อนร่วมงาน ส่ิงเหล่าน้ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร ในสถานศึกษาทั้งส้ิน3  
 การบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารทุกคนท่ีตอ้งบริหาร
คน บริหารงานในหน่วยงาน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ให้สามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่าง มี
ประสิทธิภาพ การบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพนั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งบริหารคนในหน่วยงาน ให้
เกิดประสิทธิผลของงานและมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุด  เน่ืองจากบุคคล ใน
หน่วยงานมีความแตกต่างกนั ในดา้นอุปนิสัย เจตคติ หรือคุณลกัษณะส่วนตวั ผูบ้ริหารจึงควรสร้าง
ความสัมพนัธ์กบับุคลากร ในหน่วยงาน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีความสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการท างาน เกิดความ
รักในสถานศึกษาเกิดความรู้สึกเสียสละเพื่องาน และหาทางปรับปรุงให้งานนั้น ๆ เจริญกา้วหน้า 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงมีความส าคญัต่อองค์กร เพราะถา้บุคลากรมีความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานจะท างานได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าบุคลากรท่ีไม่มีความพึงพอใจใน การ
ปฏิบติังาน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรศึกษาอยูเ่สมอวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
องค์กรอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างระดับความพึงพอใจในองค์กรโดยรวม 
สามารถส่งผลใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากขวญัและก าลงัใจ ใน
การท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อ
หนา้ท่ีการงานแลว้ ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษายอ่มมีผลต่อการจูงใจบุคคล ให้
มีความกระตือรือร้น และตั้งใจท างาน ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจให้งานบรรลุผลส าเร็จอยา่ง มี
ประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีภาวะผูน้ า สร้างขวญัและก าลังใจให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และสร้างในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเป็นธรรม เพื่อให้เขาไดท้  างานอยา่งเป็นสุข ถา้
หากบุคลากรไดรั้บความพึงพอใจไม่เพียงพอเขาก็จะท างานแยล่ง ส่งผลท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานอีกดว้ย 
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอ้งอาศยัครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโดยการสร้าง
ความร่วมมือ สร้างขวญัก าลงัใจ การสร้างความพึงพอใจต่อการบริหารทั้ง 4 งานไดแ้ก่ งานวิชาการ 

                                                 

 3ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ขั้นพืน้ฐำน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2550 ), หนา้ 12-13. 
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งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทัว่ไป ถา้การบริหารโดยครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วม มีความพึงพอใจ ภารกิจงานต่างๆ ก็จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
 จากการรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไดร้ายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ปีงบประมาณ  2554 ตามกล
ยทุธ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยระบบและวิธีท่ีหลากหลาย กลยุทธ์เร่งปฏิรูปการศึกษาและระบบการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั กลยุทธ์สร้างสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้วิจยัและนวตักรรมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไดก้  าหนด
โครงการพฒันาการศึกษาโดยอาศยักระบวนการวิจยัจดัท า  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ ดา้น
การเงิน บญัชีและพสัดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบ้ริหารสถานศึกษา โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ โครงการส่งเสริมการปรับวิธีการวดัและประเมินผลผูเ้รียน โครงการ
พฒันาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
โครงการเร่งประสิทธิภาพการจดัการศึกษา จากโครงการต่าง ๆ ขา้งตน้ จะเห็นวา่สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไดก้  าหนดกิจกรรมไวเ้พื่อการพฒันาบุคลากรโดย
เฉพาะท่ีราชการครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา แต่ผลการด าเนินงานยงัไม่ไดค้รอบคลุมกบัการ
พฒันาบุคลากรได้อย่างทั่วถึงทุกสถานศึกษา เช่นโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดย
กระบวนการ วิจยัมีผูเ้ขา้การอบรมจ านวน 789 คน และผูไ้ดรั้บการอบรมน าความรู้ท่ีไดไ้ปจดัท า
ผลงานวจิยั จ  านวน 154 เร่ือง โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มีโรงเรียนเขา้รับการ
อบรมจ านวน 33 โรงเรียน4  
 ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการงานของการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 วา่มีความพึงพอใจในงาน
ใดบา้ง และไม่พอใจในงานใดบา้ง เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ข และปรับปรุงในงานนั้น ๆ และ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบติังานอยา่งมีความสุข ท า
ใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น ให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารงานและจัดการศึกษาทั้ งด้านบริหารงานวิชาการ ด้าน

                                                 

 4ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3, รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 2554, (บุรีรัมย ์ : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3, 2554) ,
หนา้ 22-23. 
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บริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารใน 4 ดา้น คือ ดา้นงานวิชาการ 
ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และ เปรียบเทียบระดบัความ พึง
พอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและขนาด
ของสถานศึกษา  
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยัของ อ ำนวย ดีประสิทธ์ิ ซ่ึงศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อน ต่อการ
บริหารใน 4 ด้าน คือ ดา้นงานวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้น
บริหารทัว่ไป ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 และ มีการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ มี
ความแตกต่างกัน และจากผลการวิจัยของ คมกริช อันทรง และของ ปัญญำ ไชยเสน  มีการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกัน ดังนั้ น การวิจัยน้ีจึง
ตั้งสมมติฐานวา่ ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารการศึกษาใน 4 ดา้น คือ ดา้นงานวิชาการ 
ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ไดแ้ก่ ครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ปีการศึกษา 
2556 จ  านวน 2,416 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
 1.4.2.1 ตวัแปรอิสระมีดงัน้ี 
  1. ประสบการณ์ในการท างาน 
  2. ขนาดของสถานศึกษา  
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 1.4.2.2 ตวัแปรตาม ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาความพึงพอใจของครูผูส้อน 
ต่อการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ  านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
 1. ดา้นงานวชิาการ 
 2. ดา้นบริหารงบประมาณ 
 3. ดา้นบริหารงานบุคคล 
 4. ดา้นบริหารทัว่ไป 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
3 
   

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีของครูท่ีมีต่องาน ท่ีท าให้ครูมีความสุข 
ในการท างานและท างานดว้ยความเตม็ใจเตม็เวลา เตม็ความสามารถซ่ึงก่อใหเ้กิดความส าเร็จต่องาน 
 ควำมพึงพอใจของครูต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ใน 4 ดา้น
ดงัน้ี 
 ด้ำนงำนวิชำกำร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนมีขอบข่ายและภารกิจคือ การพฒันา
หลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ การ
นิเทศการศึกษา การพัฒนาส่ือ การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และให้สถานศึกษา
ด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รียน สถานศึกษา 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 
 ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัท าและเสนอของบประมาณ 
การจดัสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคล่องตวัสูง โปร่งใสตรวจสอบได ้
ยึดหลกัการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและ การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยมีการ
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จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริการมาใช้บริหาร
จดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีต่อผูเ้รียน 
 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบังานการวางแผนอตัราก าลงัและการ
ก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจ
ส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา 
ด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานประชาสัมพนัธ์การศึกษา 
งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา การบริหารงานทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
องค์กร ให้การบริหารงานอ่ืนบรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว ้ส่งเสริมใน
การบริหารและการจดัการของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงาน ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน
เป็นหลกั เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีท าการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ระยะเวลาท่ีท าการสอนของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ  าแนกไดด้งัน้ี 
 1. นอ้ยกวา่ 20 ปี หมายถึง ระยะเวลาท่ีท าการสอนของครูผูส้อนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 นอ้ยกวา่ 20 ปี 
 2. ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป หมายถึง ระยะเวลาท่ีท าการสอนของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 
  ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง ขนาดของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด 
 สถำนศึกษำขนำดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1- 120 คน 
 สถำนศึกษำขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121- 300 คน 
 สถำนศึกษำขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
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 สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีก ากับดูแล 
ประสานส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย 
อ าเภอนางรอง อ าเภอละหานทราย อ าเภอหนองก่ี อ าเภอปะค า อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนองหงส์ 
อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย  
 1.6.1 ท าให้ทราบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 1.6.2 ท าใหท้ราบผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ  าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของสถานศึกษา 
 1.6.3 ท าให้ทราบแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 1.6.4 เพื่อให้สามารถน าผลวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริม การ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูผูส้อนต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 คร้ังน้ี มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 2.4 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
 2.1.1 ความหมายของการบริหาร (Administration)  
 การบริหาร มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่านแตกต่างกนัไปดงัน้ี 
 เจริญผล สุวรรณโชติ ไดก้ล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการของสังคมอยา่งหน่ึง ท่ี
เกิดข้ึนกบักลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมกนัเพื่อกระท ากิจกรรมอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพื่อให้
บรรลุถึงจุดหมายตามท่ีไดก้ าหนดไว ้1  
 วิโรจน์ สารรัตนะ ไดก้ล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญัประกอบด้วย  การวางแผน 
(Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)2  
 

                                                 
1เจริญผล สุวรรณโชติ, ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไ์ทยอกัษร, 2544),

หนา้ 232. 
 2วิโรจน์ สารรัตนะ, หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ประเด็นและบทวิเคราะห์, ( กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพทิ์พยวสุิทธ์ิ, 2546 ), หนา้ 1. 
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 ธงชัย สันติวงษ์ ให้ความหมายไวว้่า การบริหารเป็นงานของหวัหน้าหรือผูน้ าท่ีจะตอ้ง
กระท าเพื่อใหก้ลุ่มต่างๆ ท่ีมีคนหมู่มากมาอยูร่วมกนัและร่วมกนัท างานเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จน
ส าเร็จผลและไดป้ระสิทธิภาพ การบริหารเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง    กบั
การปฏิบติังานขององค์การท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จของการท ากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมาย 3  
 จันทรานี สงวนนาม ให้ความหมายไวว้า่ เพื่อความอยูร่อดขององคก์าร การเรียนรู้เร่ืองการ
บริหารองค์การจะช่วยให้องค์การสามารถก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายของงาน บุคลากร 
ตลอดจนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม4  
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ให้ความหมายไวว้า่ การบริหารมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพ 
(Professional) ผูบ้ริหารท่ีหวงัผลในการบริหารจ าเป็นตอ้งเรียนรู้หลกัการทฤษฎีทางการบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อให้ทนัต่อความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงของ
วทิยาการสมยัใหม่ 5 
 นงลักษณ์ วิรัชชัย ไดก้ล่าวไวว้า่ การปฏิรูปสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได ้ก็ต่อเม่ือ
ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะต่อไปน้ี คือ มีความสามารถทางการบริหาร มีภาวะผูน้ า และ มีวสิัยทศัน์ 6 
 อัจฉรา สังข์สุวรรณ์ ไดก้ล่าววา่ การบริหารเป็นกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย การ
วางแผน การจดัองคก์าร การอ านวยการ และการควบคุมเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ โดยใชก้ าลงัคน
และทรัพยากรท่ีมีอยู ่ซ่ึงสามารถแบ่งการบริหารได ้3 ประการ ตามความหมายดงัน้ี 
 1. การบริหารในความหมาย “กระบวนการต่างๆ” การบริหารเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ขององค์การ โดยการใชท้รัพยากรทางการบริหารในการกระท ากิจกรรม
ร่วมกนั ผา่นกระบวนการบริหารท่ีเป็นระบบ 

                                                 
3ธงชยั สันติวงษ,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพค์ร้ังท่ี 11, (กรุงเทพมหานคร : ประชุม

ช่าง, 2546) ,หนา้ 18. 
4จนัทรานี   สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 

: บุค๊พอยท,์ 2545) ,หนา้ 26. 
5สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ , สาระส าคัญของนโยบายการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 
,หนา้ 3. 

6นงลกัษณ์ วรัิชชยั,  กระบวนการปฏิรูปเพือ่พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ การประเมินและการ
ประกนั, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545), หนา้ 29.                 
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 2. การบริหารเป็นเร่ืองของ คนและกลุ่มคน ในองคก์าร คนและกลุ่มคน หมายถึงการท างาน
ร่วมกนัของคนและกลุ่มคนในองคก์ร โดยมีคนกลุ่มหน่ึง หรือคนหน่ึงเป็นผูน้ าท่ีตอ้งใชศิ้ลปะการ
บงัคบับญัชาและการใชท้รัพยากรก าลงัคนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. การบริหารเป็นศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ การบริหารจะมีหลกัการแนวคิดทฤษฎี ท่ี
แน่นอน สามารถถ่ายทอดต่อๆไปได้ โดยหลกัการเหล่าน้ีมีความเป็นปรนัยท่ีนักบริหารหรือ
นกัศึกษาวิชาบริหารสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานบริหาร  แต่เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารจะไม่อยูก่บัท่ีตลอด 
 จากความหมายของการบริหารขา้งตน้สรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของ
สังคมท่ีกระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนัโดยมีเป้าหมายอยา่งเดียวกนัแลว้ด าเนินการอยา่ง
เป็นกระบวนการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้นส าเร็จผลและไดป้ระสิทธิภาพ 
 2.1.2 ทฤษฎกีารบริหาร 
 อจัฉรา สังข์สุวรรณ ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการบริหาร ไวด้งัน้ี 
 1. หลกัการบริหารตามแนวคิดของ Taylor สรุปไดด้งัน้ี 
 1.1 พฒันาวิธีการท างานโดยใชว้ิธีการท างานวิธีท่ีดีท่ีสุด (One best way) แทน
กฎเกณฑ์ท่ีไม่แน่นอน โดยการก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด เพื่อช่วยให้การท างานสามารถลุล่วง
ความส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์การคน้หาวิธีท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งมาจากการวิเคราะห์และทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์มีการก าหนดมาตรฐานของงาน การจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายตามผลผลิต จ่ายตาม
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงถือวา่เป็นการจ่ายแบบจูงใจ 
 1.2 การคัดเลือกและจัดบุคคลเข้าท างานอย่างมีหลักเกณฑ์และเหมาะสม 
มอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของเขา จดัการฝึกอบรม เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและผูป้ฏิบติังาน 
 1.3 เนน้การปฏิบติังานเพื่อท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุดแทนการจ ากดัผลผลิต 
 1.4 เนน้การประสานงานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัคนงาน โดยตอ้งเป็นความ
ร่วมมือระหวา่งกนัอยา่งมิตรภาพ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 3. หน้าทีก่ารบริหาร 
 อัจฉรา สังข์สุวรรณ ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีของการบริหารไวว้่า แนวคิดเก่ียวกบัหน้าท่ีการ
บริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม สรุปได้
ดงัน้ี 
 3.1 การวางแผน (Planning) เป็นการเลือกวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ นโยบายและขั้นตอน
เพื่อการบรรลุตามแผนท่ีวางไว ้
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 3.2 การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้างของหน้าท่ีการงานหรือ
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์การ การแบ่งงานให้ผูป้ฏิบติัแต่ละคน การมอบหมาย
อ านาจหน้าท่ีการประสานงานของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ การสร้างระบบข้อมูลข่าวสารและการ
ติดต่อส่ือสาร 
 3.3 การสั่งการ (Commanding) เป็นการให้ค  าแนะน า และเก่ียวขอ้งกบัความเป็นผูน้ ากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 3.4 การประสานงาน (Coordinating) เป็นการประสานการท างานของกลุ่มคน ท่ีแตกต่าง
กนัเพื่อใหทุ้กคนท างานไดต้รงตามเป้าหมายร่วมกนัขององคก์าร 
 3.5 การควบคุม (Controlling) เป็นการวดัผลการตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารมีความส าคญัเพราะเป็นกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การน า และการควบคุม ซ่ึงมี
บุคคลและหรือกลุ่มบุคคลร่วมกนัด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวป้ระสบความส าเร็จ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้น ผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหาร
เป็นอยา่งดี 7 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจบริหารและจดัการศึกษาทั้งดา้น
วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงและมาตรา 40 ก าหนด ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคชุ์มชน ผูแ้ทนองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนา
อ่ืนในพื้นท่ีและผูท้รงคุณวุฒิ ดงันั้น โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานท่ี
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545  
 1. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                 
7อจัฉรา  สังขสุ์วรรณ, การบริหารงานอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ทพรัตน์

เพรส, 2540), หนา้ 87. 
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 1.1 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ไวด้งัน้ี 
 1.1.1 ดา้นวชิาการ 
 1.1.1.1 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการพฒันาหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 
     1.1.1.2 ให้ขอ้เสนอแนะและส่งเสริม สนับสนุนในการจดับรรยากาศ
กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการจดั การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
     1.1.1.3 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบและการ
ด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1.2 ดา้นงบประมาณ 
     1.1.2.1 ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา 
     1.1.2.2 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการออกระเบียบข้อบงัคับ 
ประกาศและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษาหรือปฏิบติั หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก าหนด 
   1.1.3 ดา้นการบริหารบุคคล 
     1.1.3.1 ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
     1.1.3.2 เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
     1.1.3.3 ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     1.1.3.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
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   1.1.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
    1.1.4.1 ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบาย
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
    1.1.4.2 รับทราบ ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พฒันา
คุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินและรายงานส านกังานเขตพื้นท่ี 
เม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
    1.1.4.3 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบั
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก าหนด 
    1.1.4.4 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการออกระเบียบ
ขอ้บงัคบัประกาศ แนวปฏิบติั ในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด 
    1.1.4.5 ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาในการส่งเสริมความ
เขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
    1.1.4.6 ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบประกาศ ก าหนด ให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาไม่สอดคลอ้ง
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ ์นโยบายใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเสนอความเห็นดงักล่าวให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการให้
สถานศึกษาปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่อไป 
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 1.2 บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 8 ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้ง
รับผดิชอบด าเนินการไวด้งัน้ี 
   1.2.1 ดา้นวชิาการ 
    1.2.1.1 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
      1.2.1.2 จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ 
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจน 
การปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
    1.2.1.3 จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงาน
ผลการประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
   1.2.2 ดา้นงบประมาณ 
   1.2.2.1 จดัตั้งและรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ี
กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
   1.2.2.2 ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติั เก่ียวกบัการ
บริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ก าหนด 
 1.2.3 ดา้นการบริหารบุคคล 
   1.2.3.1 ควบคุม ดูแลให้การบริหารบุคคลในสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั
นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
   1.2.3.2 พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
   1.2.3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มี 
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

                                                 

 8ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2550), หนา้ 13 – 16. 
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   1.2.3.4 จดัท ามาตรฐานภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
   1.2.3.5 ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
   1.2.3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมายก าหนด และตามท่ีคณะอนุกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
มอบหมาย 
 1.2.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 1.2.4.1 จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา         ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.2.4.2 ด าเนินการและก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน 
โครงการของสถานศึกษา 
 1.2.4.3 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ใชแ้ละจดัหา ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด 
 1.2.4.4 ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้น
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก าหนด 
 1.2.4.5 ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กับ
สถาบนั อ่ืนๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.2.4.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายและตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก าหนด 
 1.3 อ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมาตรา 39 ก าหนดให้สถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ
โดยมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาและมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1.3.1 บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของทางราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
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 1.3.2 ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงินพสัดุ สถานท่ีและทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทาง
ราชการ 
 1.3.3 เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการจดัท านิติกรรม สัญญา
ในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3.4 จัดท ารายงานประจ าปีเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.3.5 อ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษา   ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 1.3.6 ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ
ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 
 จากบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
กล่าวมาแลว้น้ี สรุปไดว้า่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นตวัจกัรส าคญัในการบริหารงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกรอบภาระหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพภายใตก้ารก ากบั ส่งเสริม สนบัสนุนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานั้น ๆ ดงันั้นการบริหารสถานศึกษา      ขั้น
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นการท าให้สถานศึกษามีคุณลกัษณะท่ีจะสนองเจตนารมณ์
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึง ไดก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี 
 1. สถานศึกษาควรมีบทบาทหลกัเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของทอ้งถ่ินและควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชนนั้นโดยอาศยักรอบนโยบาย    ท่ี
ก าหนดในระดบัชาติเป็นแนวทาง ไม่ควรก าหนดบทบาทให้เป็นหน่วยงานรองรับนโยบายและ 
สนองความตอ้งการของศูนยอ์  านาจส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 
 2. สถานศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะตอ้งพฒันา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
สถานศึกษาใดท่ีพฒันาไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานจ าเป็นตอ้งยุบ รวมหรือแปรสภาพเป็นแหล่ง
บริการการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 
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 3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนดดว้ย
ตนเอง ดงันั้น การตดัสินใจโดยสมบูรณ์ในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและ
บริหารทัว่ไป ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาจึงควรเบด็เสร็จอยูท่ี่สถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกนัคุณภาพได ้ดงันั้นสถานศึกษาจึงมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินงานและการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและดชันี ช้ีวดั
คุณภาพ ท่ีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้
 5. สถานศึกษามีการรวมพลงักนัในการด าเนินงาน ดงันั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน องคก์รและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน และการรวมกลุ่มสถานศึกษาจึงเป็นแนวทาง
หลกัในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลงัให้สถานศึกษาสามารถจดับริการไดอ้ย่างกวา้งขวาง
หลายรูปแบบ 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 2.3.1 ความหมายและแนวคิดความพงึพอใจ 
 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็น
ทางบวกหรือลบ ซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์ ความเช่ือ ซ่ึงจะขอกล่าวถึง ความหมาย และแนวคิด
เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ดงัน้ี  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจพฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยคื์อความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียด หรือ 
ความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่าง ๆ 
ดงักล่าว ไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ9  
 อุทัยพรรณ สุดใจ ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า วา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อ ส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 10  

                                                 
9พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, ความหมายความพึงพอใจ, (กรุงเทพมานคร : นาน

มีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์, 2542) , หนา้ 775. 
10อุทัยพรรณ สุดใจ , ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กร

โทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549) , 
หนา้ 7. 
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 สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไป 
หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของ
บุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ นั้น 11 
 วอลเลอร์ สเตน กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บความส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็น
ความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ แต่การศึกษาวิจยัทางการบริหาร มุ่งศึกษา
ในมิติความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction)12 
 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ีมีของบุคคลท่ีมี ต่องาน
ท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ดีความพึงพอใจของแต่
ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มบุคคลจึงมีโอกาสท่ี
จะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ ฉะนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งส ารวจตรวจสอบความพึง
พอใจในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ทั้งน้ีเพื่อให้งานส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้
 2.3.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 นักวิชาการได้พฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  
 โคร์แมน (Korman, A.K. )ไดจ้  าแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
 1. ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถือวา่ความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความตอ้งการ
ส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายส่วน
บุคคล  

                                                 
11สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ , ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมการปลูก

มะเขือเทศแบบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดล าปาง, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540) ,
หนา้ 17. 

12วอลเลอร์ สเตน (Waller  stein ), อา้งใน สง่า ภู่ณรงค,์ “ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของศึกษาธิการอ าเภอตามหน้าท่ีของ ส านักงานธิการอ าเภอในเขตการศึกษา 7”,                
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) , 2540, หน้า 
33. 
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 2. ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคุณลกัษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกใชก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการท างาน13 
 มัมฟอร์ด (Manford, E.,) ไดจ้  าแนกความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจงานจากผลการวิจยั
ออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 
 1. กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Maslow,A.H.,Herzberg. F และLikert 
R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จของงานและ
ความตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
 2. กลุ่มภาวะผูน้ ามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบติัของผูน้ าท่ีมีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 
 3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจจากรายได ้เงินเดือน และ
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มน้ี ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ (Manchester 
business school) 
 4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 
 5. กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตวังาน 
กลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบนัทาวสิตอค (Tavistock institute) มหาวทิยาลยัลอนดอน ทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลวอ์บัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นผูว้างรากฐาน
จิตวิทยามนุษยนิ์ยม เขาไดพ้ฒันาทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกนัเป็น
อนัมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยูบ่นความคิดท่ีวา่ การตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนัเดียว
ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังพฤติกรรมของมนุษย์มาสโลว์มีหลักการท่ีส าคัญเก่ียวกับ
แรงจูงใจ โดยเน้นในเร่ืองล าดบัขั้นความตอ้งการเขามีความเช่ือวา่ มนุษยมี์แนวโน้มท่ีจะมีความ
ตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึนแรงจูงใจของคนเรามาจากความตอ้งการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การ
ตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว ์แบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัด้วยกนั 
ไดแ้ก่ 
 
 

                                                 
13โคร์แมน (Korman, A.K.,), อา้งใน สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, การบริหารบุคคล

และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง),                2542 , หนา้ 
161-162. 
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 1. มนุษยมี์ความตอ้งการ และความตอ้งการมีอยูเ่สมอ ไม่มีท่ีส้ินสุด 
 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจส าหรับพฤติกรรมต่อไปความ
ตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
 3. ความตอ้งการของคนซ ้ าซอ้นกนั บางทีความตอ้งการหน่ึง ไดรั้บการตอบสนองแลว้ยงั 
 ไม่ส้ินสุดก็เกิดความตอ้งการดา้นอ่ืนข้ึนอีก 

4. ความตอ้งการของคนมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้น ความส าคญักล่าวคือ เม่ือความตอ้งการ  
ในระดบัต ่าไดรั้บการสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็จะเรียกร้องใหมี้การตอบสนอง 

5. ความตอ้งการเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนเองล าดบัความตอ้งการพื้นฐานของ Maslow 
เรียกวา่ Hierarchy of needs มี 5 ล าดบัขั้น ดงัน้ี 
 5.1 ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการปัจจยั 4 เช่น 
ตอ้งการอาหารให้อ่ิมทอ้ง เคร่ืองนุ่งห่มเพื่อป้องกนัความร้อน หนาวและอุจาดตา ยารักษาโรคภยัไข้
เจบ็ รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัเพื่อป้องกนัแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตวร้์าย ความตอ้งการเหล่าน้ี 
มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคน จึงมีความตอ้งการพื้นฐานขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคน
ตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน 
 5.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หลงัจากท่ีมนุษยบ์รรลุความตอ้งการดา้น
ร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยูใ่นขั้นแรกแลว้ จะมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัของชีวิต
และทรัพยสิ์นของตนเองเพิ่มข้ึนต่อไป เช่น หลงัจากมนุษยมี์อาหารรับประทานจนอ่ิมทอ้งแลว้ได้
เร่ิมหนัมาค านึงถึงความปลอดภยัของ อาหาร หรือสุขภาพ โดยหนัมาให้ความส าคญักนัเร่ืองสารพิษ
ท่ีติดมากบัอาหาร ซ่ึงสารพิษเหล่าน้ีอาจสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บัชีวติของเขา เป็นตน้ 
 5.3 ความตอ้งการความรักและการเป็นเจา้ของ (Belonging and love needs) เป็นความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีมีชีวิตอยูร่อดแลว้ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้ มนุษย์
จะเร่ิมมองหาความรักจากผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของส่ิงต่างๆ ท่ีตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป 
เช่น ตอ้งการใหพ้อ่แม่ พี่นอ้ง คนรัก รักเราและตอ้งการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว ไม่ตอ้งการให้
เขาเหล่านั้นไปรักคนอ่ืน โดยการแสดงความเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 
 5.4 ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น (Esteem needs) เป็นความตอ้งการอีกขั้น
หน่ึงหลงัจากไดรั้บความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรักและเป็นเจา้ของแลว้       จะ
ตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น เช่น ตอ้งการการเรียกขานจาก
บุคคลทัว่ไปอยา่งสุภาพ ใหค้วามเคารพนบัถือตามควรไม่ตอ้งการการกดข่ีข่มเหงจากผูอ่ื้น เน่ืองจาก
ทุกคนมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั 
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 5.5 ความตอ้งการความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของตนเอง (Self actualization needs) เป็น
ความตอ้งการขั้นสุดทา้ย หลงัจากท่ีผา่นความตอ้งการความเป็นส่วนตวั เป็นความตอ้งการ ท่ีแทจ้ริง
ของตนเอง ลดความตอ้งการภายนอกลง หันมาตอ้งการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู่ ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการในขั้นน้ีมกัเกิดข้ึนได้ยาก เพราะตอ้งผ่านความ
ตอ้งการในขั้นอ่ืนๆ มาก่อนและตอ้งมีความเขา้ใจในชีวิตเป็นอยา่งยิ่งเม่ือวิเคราะห์โดยรอบดา้นแลว้
จะพบวา่ระดบัความตอ้งการทั้ง 5 ระดบัของมนุษยต์ามแนวคิดของมาสโลวน์ั้น สามารถตอบค าถาม
เร่ืองความมุ่งหมายของชีวิตไดค้รบถว้น ในระดบัหน่ึง เพราะมนุษยเ์ราตามปกติจะมีระดบัความ
ตอ้งการหลายระดบั และเม่ือความตอ้งการระดบัตน้ไดรั้บการสนองตอบก็จะเกิดความตอ้งการใน
ระดบัสูงเพิ่มข้ึนเร่ือยไปตามล าดบัจนถึงระดบัสูงสุด การตอบค าถามเร่ืองเป้าหมายและคุณค่าของ
ชีวติมนุษยต์ามแนวของจิตวทิยาแขนงมนุษยนิยมจึงท าไดเ้ราไดเ้ห็นค าตอบในอีกแง่ มุมหน่ึง14  
 ทฤษฎีสองปัจจยั (Two factor theory) เป็นทฤษฎีท่ี Frederick K. Herzberg ไดศึ้กษาท า การ
วจิยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของบุคคล เขา ไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์าร หรือ
การจูงใจจากการท างาน โดยเฉพาะเจาะจง  โดยศึกษาวา่คนเราตอ้งการอะไรจากงานค าตอบก็คือ 
บุคคลตอ้งการความสุขจากการท างาน ซ่ึงสรุปไดว้า่ ความสุขจากการท างานนั้น เกิดมาจากความพึง
พอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานท่ีท า โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานท่ีท านั้น ไม่
ไดม้าจากกลุ่มเดียวกนั แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivational factors) และ
ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or hygiene factors) 
 1. ปัจจยัจูงใจ (Motivational factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คน
ชอบและรักงานท่ีปฏิบติัเป็นตวักระตุ้น  ท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ภายในของบุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ 
 1.1 ความส าเร็จในงานท่ีท าของบุคคล (Achievement) หมายถึงการท่ีบุคคล
สามารถท างานไดเ้สร็จส้ิน และประสบความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมใน
ผลส าเร็จของงานนั้น ๆ 

                                                 
14มมัฟอร์ด (Manford, E., 1972 ), อา้งใน สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, การบริหาร

บุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง,  2542) , หนา้ 
161-162. 
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 1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน การ
ยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออก
อ่ืนใด ท่ีก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้  างานอย่างหน่ึงอยา่งใดบรรลุผลส าเร็จ 
การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 
 1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (The work itself) หมายถึงงานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้ง
อาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่
ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 
 1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการ
ไดรั้บมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆและมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มท่ีไม่มีการ
ตรวจ หรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
 1.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน
ของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือไดรั้บการฝึกอบรม 
 2. ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or hygiene factors) หมายถึง ปัจจยั ท่ีจะ
ค ้าจุนใหแ้รงจูงใจ ในการท างานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ี ไม่สอดคลอ้ง
กบับุคคลในองคก์ารบุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และเป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอก
ตวับุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
 2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน
นั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 
 2.2 โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of growth) หมายถึง การท่ี
บุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถ
ไดรั้บ ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 
 2.3 ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาผู ้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
(Interpersonal relation superior, subordinate and peers) หมายถึง การติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยาหรือ
วาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 
 2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมี
เกียรติและศกัด์ิศรี 
 2.5 นโยบายและการบริการ (Company policy and administration) หมายถึงการ
จดัการและการบริหารขององคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 
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 2.6 สภาพการท างาน (Working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะของส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
 2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บ
จากงานในหนา้ท่ี เช่น การท่ีบุคคลถูกยา้ยไปท างานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าให้
ไม่มีความสุข และไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ 
 2.8 ความมัน่คงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ
มัน่คงในการท างาน ความย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 
 2.9 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-technical) หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้งัคบับญัชาในการท างาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร 
 จากทฤษฎีสองปัจจยั สรุปไดว้า่ปัจจยัทั้ง 2 ดา้นน้ี เป็นส่ิงท่ีคนตอ้งการ เพราะเป็นแรงจูงใจ
ในการท างาน องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ท าให้คนเกิดความสุขในการ
ท างาน โดยมีความสัมพนัธ์กบักรอบแนวคิดท่ีวา่ เม่ือคนไดรั้บการตอบสนองดว้ยปัจจยัชนิดน้ี จะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน ผลท่ีตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท างานได้
อยา่งมี ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัค ้าจุน หรือสุขศาสตร์ท าหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนั มิให้คนเกิดความไม่
เป็นสุข หรือ ไม่พึงพอใจในงานข้ึน ช่วยท าให้คนเปล่ียนเจตคติจากการ ไม่อยากท างานมาสู่ความ
พร้อมท่ีจะท างาน  
 นอกจากน้ี Herzberg ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกวา่ องคป์ระกอบทางดา้นการจูงใจจะตอ้งมีค่า
เป็นบวกเท่านั้น จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานข้ึนมาได ้แต่ถา้หากวา่มีค่าเป็น
ลบ จะท าให้บุคคลไม่พึงพอใจในงาน ส่วนองค์ประกอบทางดา้นการค ้าจุน ถา้หากว่ามีค่าเป็นลบ 
บุคคล จะไม่มีความรู้สึก ไม่พึงพอใจในงานแต่อยา่งใดเน่ืองจากองคป์ระกอบทางดา้นปัจจยัน้ี มี
หนา้ท่ีค ้าจุนหรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยูแ่ลว้ สรุปไดว้า่ ปัจจยัทั้งสองน้ี ควร
จะตอ้งมีในทางบวก จึงจะท าใหค้วามพึงพอใจในการท างานของบุคคลเพิ่มข้ึน จากทฤษฎีสองปัจจยั
ของ Herzberg เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกบัขวญัโดยมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัความพึงพอใจ
และ การจูงใจ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนนัน่เอง 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี ไดส้รุปความหมายเก่ียวกบั ความพึงพอใจ เป็นการแสดงความรู้สึกดี
ใจ ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการในส่วนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเป็นผล มาจาก
ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยัเหล่านั้นสามารถสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งทางร่างกาย 
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และจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบติั    ใน
กิจกรรมนั้น ๆ15 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกบัการจูงใจ ซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัในการ
บริหารงานของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดร้วบรวมแนวคิดจากนกัวชิาการและสรุปวา่ นกัวิชาการ
จ านวนมากไดท้ าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการจูงใจ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มของทฤษฎีออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
 1. กลุ่มท่ีเนน้การสร้างความพอใจ (Content theories) เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีสนบัสนุน      ให้
องคก์ารตระหนกัถึงการตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 2. กลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้กระบวนการสร้างการจูงใจ (Process theories) โดยมีขอ้สมมติฐาน ท่ีวา่
บุคลากรตอ้งการปฏิบติังานเพื่อหวงัผลประโยชน์ตอบแทน 
 3. กลุ่มทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement theories) เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีเช่ือมโยงพฤติกรรมของ
บุคคลกบัการให้รางวลัส าหรับงานวิจยัน้ีไดน้ ากลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้การสร้างความพอใจบางกลุ่ม    มา
เป็นทฤษฎีอา้งอิง ซ่ึงกลุ่มทฤษฎีน้ีเช่ือวา่หากองคก์ารทราบและเขา้ใจถึงความตอ้งการภายใน ของ
บุคลากรแลว้องคก์ารจะสามารถก าหนดระบบท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจขณะเดียวกนั 
ก็สามารถท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด้16  
 พิสมัย เช้ือมีแสง กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 
ความรู้สึก และทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นผลมาจากอิทธิพลหลาย ๆ    อยา่ง
มาประกอบเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของบุคคล    ทั้ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท าให้บุคคลปฏิบติังานนั้นดว้ยความ
เตม็ใจก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร17 
 

                                                 
15กาญจนา อรุณสุขรุจี, กรอบความคิดและแนวทางการประเมินผลด้วยทางเลือกใหม่ตาม

หลักสูตรการศึกษา ข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2546), หนา้ 5. 
   16ศุภชัย ยาวะประภาษ,  การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย กระแสใหม่ และส่ิงท้าทาย,                                                                                                                                                                
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ดทอง, 2548), หนา้ 42. 
 17พิศมยั  เช้ือมีแสง, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของสมชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในจงัหวดั นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั        
ศรีนครินทรวโิรฒ), 2543, หนา้ 63. 
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 วษิณุ อ่วมเนตร ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบต่างๆท่ีเอ้ืออ านวยต่อความพึงพอใจในงานไว ้10 
ประการ 
 1. ความมัน่คงปลอดภยั 
 2. โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 
 3. บริษทัและการจดัการ 
 4. ค่าจา้ง 
 5. ลกัษณะภายในของงาน 
 6. การนิเทศงาน 
 7. ลกัษณะทางสังคมของงาน 
 8. การติดต่อส่ือสาร 
 9. สภาพการท างาน 
 10. ผลประโยชน์เก้ือกลูต่าง ๆ18 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนว่าพอใจ
หรือไม่พอใจในส่ิงต่าง ๆ การจะเกิดความรู้สึกออกมาอยา่งไรข้ึนกบัองคป์ระกอบท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
ความพึงพอใจดว้ย เช่น ถา้ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ ก็จะท าใหเ้กิดความพอใจ เป็นตน้ 
 

2.4 ความพงึพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 จากความหมายและความส าคญัของการบริหารสถานศึกษาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็น
ได้ว่า งานการบริหารสถานศึกษานั้นเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง แต่ถา้พิจารณาถึงขอบข่าย
หนา้ท่ีของการบริหารสถานศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39 ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจดั
การศึกษา 1) งานการบริหารวิชาการ 2) งานการบริหารงบประมาณ 3) งานการบริหารงานบุคคล 
และ 4) งานการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารสถานศึกษาเป็นงานท่ีผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงมีทั้งงานหลกั 
และงานสนบัสนุนงานหลกั คือ งานการบริหารวิชาการ ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนบัสนุนซ่ึงเม่ือ

                                                 
18วษิณุ อ่วมเนตร, “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ้วน

หน้าของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลท่ายาง จ. เพชรบุรี”, 2544, ท่ีมา http : / 
/hospital.moph.go.th/thayang, วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2555. 
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พิจารณาแลว้ พอจะสรุปงานบริหารสถานศึกษาไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การ
บริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทัว่ไป ซ่ึงแต่ละงานมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. ด้านงานวชิาการ 
 การบริหารสถานศึกษา ตามบทบาท ภาระ หนา้ท่ีและงานของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นการ
บริหารวิชาการถือเป็นงานหลกั เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ ส่วนงานอ่ืน ๆ ถือเป็นงานท่ีมีความส าคญัรองลงมาและเป็นงานสนบัสนุน19 
 1.1 ความหมายของการบริหารวิชาการ  หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของ
หลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน20  
 1.2 ความส าคญัของการบริหารวชิาการเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารสถานศึกษาและเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษาไม่วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ
การบริหารสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นการบริหารวชิาการ21  
 จากการศึกษาของสมิธและคนอ่ืน ๆ (Edward W. Smith and Others) ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของงาน
วชิาการไวเ้ป็นอนัดบัแรกจากงานอ่ืน ๆ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยใหน้ ้าหนกัถึงร้อยละ 4022 
 1.3 ขอบข่ายของการบริหารวิชาการเม่ือพิจารณาขอบข่ายของการบริหารวิชาการ กล่าวไวว้า่ 
การบริหารวิชาการจะประกอบดว้ยงานต่อไปน้ี คือ 1) การวางแผนเก่ียวกบัการบริหารวิชาการ     2) 
การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน 3) การบริหารจดัการเก่ียวกบัการเรียน การสอน     4) การ
วดัและประเมินผล23  
 จันทรานี สงวนนาม กล่าวถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารวิชาการไวว้า่           ควร
ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ 1) หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 2) การวิจยัใน ชั้นเรียน 3) 

                                                 

 19ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้ ,หนา้ 163. 
 20จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา,อา้งแลว้,หนา้ 142.  
 21ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 163. 
 22สมิธและคนอ่ืน ๆ (Edward W. Smith and Others), อา้งใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,                
จิตวทิยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพฯ, 2544), หนา้ 1.  
 23ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, จิตวทิยาการบริหารงานบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 3. 
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การสอนซ่อมเสริม 4) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 5) การนิเทศภายในสถานศึกษา และ 6) การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา24 
 ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดขอบข่ายงานด้านการบริหารวิชาการไว  ้ 12 งาน 
ประกอบดว้ย  
 1.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 นิเทศการใชห้ลกัสูตร 
 1.3 ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 1.4 ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 2.1 ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน 
 2.2 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 3. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 3.1 ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผล และประเมินผลของสถานศึกษา 
 3.2 พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
 3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน้การ
ประเมินตามสภาพจริง 
 4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 
 4.1 ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใน แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 4.2 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน
การวิจยั หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน 
 5. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
 5.1 ส ารวจแห่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 

                                                 

 24จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , อา้งแล้ว, หน้า 
145. 
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 5.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาใน 
การจดัการเรียนรู้ 
 6. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ประกอบดว้ย 
 6.1 ส่งเสริมใหค้รูผลิต และพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน 
 6.2 ประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ และนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 7. การนิเทศการศึกษา ประกอบดว้ย 
 7.1 การจดัระบบนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 7.2 ประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
 8. การแนะแนวการศึกษา ประกอบดว้ย 
 8.1 การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดย
เช่ือมโยงกบักระบวนการเรียนการสอน 
 8.2 ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของผูป้ฏิบติัการสอนทุกคนใน
สถานศึกษา 
 9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
 9.1 จดัระบบโครงสร้างองคก์รให้รองรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 9.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 10. การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน ประกอบดว้ย 
  10.1 การศึกษาส ารวจความตอ้งการสนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน 
 10.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 11. ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาของรัฐ 
 12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญัๆ คือ    การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม ให้มีการพฒันาครู   เพื่อ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้
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 การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ส่งเสริม 
สนบัสนุนให้ครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้ การ
นิเทศการศึกษาประกอบดว้ย การจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา ในสถานศึกษาแนะแนว
การศึกษาโดยความร่วมมือของผูป้ฏิบติัการสอนทุกคนในสถานศึกษา การพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย การวางแผน การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 2. ด้านบริหารงบประมาณ  
 เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่า การบริหารงบประมาณมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การบริหาร
สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย และในท านองเดียวกนัการบริหารงบประมาณจะสัมฤทธิผลไดก้็
ดว้ยการท่ีมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นเพื่อให้การบริหาร จดัการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว ้ ก็ควรท่ีจะมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีมี ประสิทธิภาพ และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางใน 
การด าเนินงาน ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 
 2.1 ความหมายของการบริหาร  
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจดัท าแผนการใชท้รัพยากรการบริหารโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เงิน ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเลข ไม่วา่จะเป็นงบประมาณของรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนก็ตาม25  
 2.2 ความส าคญัของการบริหารงบประมาณ 
 จากสาระบญัญติัในหมวด 8 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 60 และ 61 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการบริหาร
จดัการงบประมาณของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ การจดัสรรงบประมาณทางการศึกษาแต่
เดิมจนถึงปัจจุบนัน้ีเป็นการจดัสรรให้กบัหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาตามแผนงานโครงการและหมวด
เงิน ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
จดัสรรแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกนั โดยจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป 
มิใช่รายหมวดเหมือนเดิม และยงัก าหนดไวด้ว้ยวา่ให้จดัเงินสมทบแก่ ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 

                                                 

 25ประพนัธ์ สุริหาร, รายงานปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,                                                                                                                                                                                                 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542), หนา้ 47. 
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ตลอดจนจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจดัโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคก์รต่างๆ ในสังคม
อีกดว้ย ซ่ึงแต่เดิมไม่เคยจดัสรรให้26  
 จะเห็นวา่ระบบบริหารจดัการงบประมาณท่ีสอดรับกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 2) เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั และเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีให้มีการกระจายอ านาจการศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดยการกระจายอ านาจดงักล่าวตอ้งรวมทั้งเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรและงบประมาณการเงิน 
เพราะมิเช่นนั้นการกระจายอ านาจจะไม่มีประโยชน์ การกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณให้มี
การจดัสรรค่าใชจ่้ายรายหวัตรงไปยงัสถานศึกษา จะเป็นการกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีอิสระ
ในการตดัสินใจเร่ืองการบริหารงบประมาณ โดยรัฐจดัสรรเงินอุดหนุน (BlockGrant) ให้เป็น
ค่าใชจ่้ายรายบุคคลตามจ านวนนกัเรียน สถานศึกษาจะมีอ านาจและอิสระในการใชเ้งินมาก และถา้มี
เงินเหลือถานศึกษาก็สามารถเก็บงบประมาณและทรัพยากรไวใ้ชต่้อไปได ้27  
 2.3 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ 
 จะเห็นไดว้่างานการบริหารงบประมาณนั้นเป็นงานท่ีมีความส าคญั และมีกระบวนการ
และแนวปฏิบติัท่ีค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน ผลการปฏิบติังานด้านน้ีจะกระทบกระเทือนต่อ
สถานศึกษาและผูบ้ริหารเอง เพราะการเงินเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ในการบริหารงานทุก
ชนิด  
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดขอบข่ายการบริหารงบประมาณ
ไว ้ประกอบดว้ย 1) การบริหารงานการเงิน 2) การบริหารงานการบญัชี 3) การบริหารงานพสัดุ 4) 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน28 
 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดขอบข่ายการบริหารงบประมาณไว ้7 งานประกอบดว้ย 
 1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ ประกอบดว้ย 

                                                 

 26ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษ: บทสังเคราะห์งานวิจัย , พิมพ์คร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ , 2543), หนา้ 59. 
 27รุ่ง แกว้แดง, รายงานความก้าวหน้าการปฏิรูป, (กรุงเทพมหานคร : แผนการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ, 2426), หนา้ 127. 
 28ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 225. 
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 1.1 การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
 1.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์ หรือแผนพฒันาการศึกษา 
 1.3 การก าหนดผลผลิต ผลลพัธ์ และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 2. การจดัสรรงบประมาณ ประกอบดว้ย 
 2.1 การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
 2.3 จดัท าแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 
 2.4 เสนอแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และผลการด าเนินการงาน ประกอบดว้ย 
 3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
 3.2 จดัท าแผนการก ากบัตรวจสอบติดตามและป้องกนัความเส่ียง 
 3.3 การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
 3.4 ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา และจดัท า
รายงานประจ าปี 
 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 4.1 การจดัการทรัพยากร 
 4.2 ประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานทราบรายการสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
 4.3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
 4.4 วเิคราะห์ศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจดัหารายได้ และสินทรัพย ์และ
จดัท าทะเบียนขอ้มูล 
 5. การบริหารการเงิน 
 6. การบริหารบญัชี 
 7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์โดยจดัท าระเบียบการใชท้รัพยสิ์นท่ีเกิดจากการจดัหาของ
สถานศึกษา ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กล่าวโดยสรุป ขอบข่ายของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรม
ท่ีส าคญัๆ คือ การจดัท าและเสนอของบประมาณ โดยการศึกษา วิเคราะห์การจดัและพฒันาการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษาและตามความตอ้งการ
ของสถานศึกษา การจดัท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพฒันาการศึกษา การจดัสรรงบประมาณ โดยการ
จดัท าแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้
เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยประชาสัมพนัธ์ให้



 33 

หน่วยงานทราบรายการสินทรัพยข์องสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกนั การบริหารพสัดุและ
สินทรัพย  ์ โดยการจดัท าระเบียบการใช้สินทรัพยท่ี์เกิดจากการจดัหาของสถานศึกษาด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. ด้านบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา และการท่ีจะบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดน้ั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการ
บริหารงานบุคคลเป็นอยา่งดี ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาและไดน้ าเสนอไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 
 3.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการในการบริหารก าลงัคนขององคก์รผา่นทางการ
วางนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท างาน เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสมาชิกท่ีปฏิบติังานในองคก์ร 
เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาท่ี
เหมาะสม โดยการจดับุคลากรเข้าท างานจะเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยงานท่ีส าคญั ๆ คือ การสรรหา การคดัเลือก ค่าตอบแทนและส่ิงจูงใจ การประเมินผล 
การปฏิบติังานการเล่ือนต าแหน่งและการโยกยา้ย เพื่อจดัคนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของงาน29  
 ธงชยั สันติวงษ ์กล่าววา่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจของผูบ้ริหารทุกคนท่ีมุ่งปฏิบติัใน
กิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากร เพื่อให้ปัจจยั ดา้นบุคลากรขององคก์ารเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
ประสิทธิภาพ 30 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการปฏิบติังานตามภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีเก่ียวกบับุคคลผา่นทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท างาน เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัการปฏิบติังานภายในองคก์ารนั้น ๆ 
 3.2 ความส าคญัของการบริหารงานบุคคล 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงาน
บุคคลไวว้า่ การบริหารงานบุคคลคือ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานโดยตรง ผูบ้ริหารท่ีดี คือ ผูท่ี้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคล ให้ทุกคน

                                                 

 29ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันน์ และ ฉัตยาพร เสมอใจ, การจัดการและการตลาดบริการ ,                                                                         
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน), 2547, หนา้152. 

30ธงชยั สันติวงษ,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพค์ร้ังท่ี 11, อา้งแลว้, หนา้ 247. 
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ร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ ท่ี
กล่าววา่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ีเป้าหมายสูงสุดของ
การมีความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลน้ีก็เพื่อสนบัสนุนการจดั การเรียนการสอนส าหรับ
ผูเ้รียนเป็นส าคญักล่าวโดยสรุป การบริหารงานบุคคลมีความส าคญั เพราะเป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารจะ
ใชค้วามรู้ความสามารถในการบริหารให้ทุกคนร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ใหส้ถานศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั โดยท่ีเป้าหมายสูงสุดของการมีความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานบุคคลน้ีก็เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3.3 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
 สถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจดับุคลากรให้เหมาะสมกบั
งานและความตอ้งการของสถานศึกษา โดยอาจเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ลดต าแหน่ง หรือให้ออกจาก
งาน ขณะเดียวกนัก็ตอ้งฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถและทศันคติ 
ท่ีดีต่องานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน
และบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดขอบข่ายการ
บริหารงานบุคคล ไว ้ 6 งาน ประกอบดว้ย 1) การวางแผนก าลงัคน 2) การสรรหา 3) การบรรจุ
แต่งตั้ง 4) การพฒันา 5) การธ ารงรักษา และ 7) การใหพ้น้จากงาน31 
 ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดขอบข่ายภารงานในการบริหารงานบุคคลไว้
ประกอบดว้ยงาน 5 งาน ไดแ้ก่ 
 1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
 1.1 การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ
สถานศึกษา 
 1.2 การจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3 แจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เกณฑ์การประเมินผลงานแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการ
มอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 
 
 

                                                 

 31ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 234 -236. 
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 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ประกอบดว้ย 
 2.1 ด าเนินการสอบแข่งขนั สอบคดัเลือก และคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา 
 2.2 สถานศึกษาด าเนินการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับ
เงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.3 จัดท าทะเบียนประวติัของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ประกอบดว้ย 
 3.1 ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 3.2 ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามท่ีก าหนดหลกัสูตรไว ้
 3.3 การพิจารณาความดีความชอบ 
 3.4 การจดัสวสัดิการและเสริมสร้างขวญั ก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
 5. การออกจากราชการ32 
 สรุปไดว้า่ ขอบข่ายการปฏิบติังานของสถานศึกษาในการบริหารงานบุคคลนั้นมีภาระงาน 
ท่ีส าคญั ๆ ท่ีสถานศึกษาควรปฏิบติั ประกอบดว้ย การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง การ
สรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง โดยมีการด าเนินการสอบแข่งขนั สอบคดัเลือกการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ โดยมีการก าหนดหลกัสูตรการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระเบียบบริหารองค์การให้บริการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมีบทบาทหลกั ใน
การประสานส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวทางการบริหารงานการบริหารทัว่ไปไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 
 

                                                 

 32ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบติังานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 38-40. 
 



 36 

 4.1 ความหมายของงานการบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระเบียบบริหารองค์การ ให้บริการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมีบทบาทหลกัใน
การประสานส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า งานการบริหารทัว่ไป 
หมายถึง งานการบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ  ท่ีสนับสนุนการบริหารวิชาการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไป หมายถึง การบริหารงานอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณและ การบริหารงานบุคคลให้บรรลุ
เป้าหมายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.2 ความส าคญัของงานการบริหารทัว่ไป 
 งานการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นงานท่ีให้บริการ
สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ใหก้ารปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยงัเป็นงานการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี 
เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนบัสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  นอกจากน้ี งานการ
บริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามมาตรา 39 
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดให้
งานการบริหารทัว่ไปเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบังานการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวัสามารถ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไป มีความส าคญั
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวัสามารถด าเนินงานไปสู่
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.3 ขอบข่ายของงานการบริหารทัว่ไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดขอบข่ายภารงานในการบริหารทัว่ไปไวด้งัน้ี 
 1. การด าเนินงานธุรการ ประกอบดว้ย 
 1.1 การวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย  แนว
ปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.2 การวางแผนออกแบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 1.3 จดับุคลากรรับผิดชอบงานธุรการและพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานธุรการตามท่ีระบบก าหนดไว ้
 1.4 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย การด าเนินงานดา้น
ธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน ประกอบดว้ย การประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการ
ส ารวจขอ้มูล จ านวนนกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
 4. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ ประกอบดว้ย 
 4.1 ส ารวจระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4.2 จดัระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.3 น าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการ
ประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษาแก่สาธารณชน 
 4.4 จดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอ่ืนกบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาและส่วนกลาง 
 5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามผลการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา แลว้น าผลท่ีไดรั้บไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาใหเ้หมาะสม 
 6. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์รศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัปัญหา
และความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาองคก์รของสถานศึกษา 
 7. การจดัระบบควบคุมภายใน ประกอบดว้ย การวางแผนการจดัระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษาและปฏิบติัตามแผนอยา่งเป็นระบบ 
 8. งานบริการสาธารณะ ประกอบดว้ย 
 8.1 มีการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบ้ริการสาธารณะ 
 8.2 สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูม้าขอรับบริการ 
 9. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ประกอบดว้ย 
 9.1 ระดมจดัหาเทคโนโลยเีพื่อใหบ้ริการงานการศึกษาดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา 
 9.2 ติดตามประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการใชอ้ยา่งคุม้ค่า
และเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ 
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 10. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป ประกอบดว้ย 
การจดัระบบส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคคล และการบริหารทัว่ไป 
 11. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
 12. การบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
 13. การรับนกัเรียน 
 14. การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
 15. การส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
 17. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไป เป็นการด าเนินกิจกรรมสนบัสนุนการด าเนินงาน ของ
สถานศึกษาท่ีเก่ียวกบังานวิชาการ งบประมาณ และงานบุคคล ให้เกิดความคล่องตวัสามารถ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายภารกิจงานท่ีส าคญัๆ คือการ
ด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน มี
การประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ มีการส ารวจ
ระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ มีการจดัระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหาร
จดัการภายในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลของเขตพื้นท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษาแล้วน าผลท่ีได้รับไป
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาใหเ้หมาะสม การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์รมีการศึกษา 
วิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาองคก์ร การจดัระบบ
ควบคุมภายในงานบริการสาธารณะ มีการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการ
สาธารณะงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการระดมจดัหาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการงานการศึกษา
ดา้นต่างๆ การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทัว่ไป มีการจดัระบบ
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการงบประมาณ บุคคล และการ
บริหารทัว่ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีให้มีการกระจายอ านาจทั้ง 4 ดา้นสู่สถานศึกษาก็เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือคุณภาพ
ผูเ้รียน ดงันั้น การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทัว่ไปตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเขา้ใจในเป้าหมายน้ีและใช้
อ านาจท่ีไดรั้บมอบมาใหเ้กิดคุณภาพในผูเ้รียนใหไ้ด ้
 



 39 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 2.5.1 ความเป็นมา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติ ให้ได้ตาม
มาตรฐาน จดัการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ จึงก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือ 
ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบบริหารและจดัการศึกษา ปฏิรูปครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีไม่
เ ค ย มี ม า ก่ อนในประ เทศไทย โดย เฉพ าะอย่ า ง ยิ่ ง พระร าชบัญญั ติ ระ เ บี ยบร าชก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 มีผลให้เกิดการปฏิรูป
ระบบบริหารและจดัการศึกษาอย่างยิ่งกล่าวคือ ก่อให้เกิดการหลอมรวมของหน่วยงานหลกัทาง
การศึกษา 3 หน่วยงาน คือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เขา้เป็นหน่วยงานเดียวกนัคือ กระทรวงศึกษาธิการ 
และในการน้ีมีการจดัระบบ 
บริหารราชการใหม่ คือ การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระดบักระทรวง การจดัระเบียบ
ราชการเขต พื้นท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกดั และการจดัระเบียบในสถานศึกษา
ของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญามหาวทิยาลยัต่าง ๆของรัฐ 33 
 2.5.2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
 มีผลให้มีการโอนอ านาจหนา้ท่ี บรรดากิจการของส านกังานคณะกรรมการการแห่งชาติท่ี
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกรมต่างๆ ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการหลกั
ท่ีก าหนดข้ึนใหม่ 5 ส่วนราชการ ไดแ้ก่ 
 1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 3. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

                                                 
33ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3, รายงานผลการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2554, (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3, 2554) ,หนา้ 
4-11. 
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 5. ส านกังานคณะกรรมดงักล่าว มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการก าหนด นโยบายแผนและ
มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมและก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัทุกประเภท การสนบัสนุน
ทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
 2.5.3 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ที่ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 รับผิดชอบการจดัการศึกษา ขั้น
พื้นฐานครอบคลุม พื้นท่ี 8 อ าเภอ คือ อ าเภอนางรอง อ าเภอละหานทราย อ าเภอหนองก่ี อ าเภอปะค า 
อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีโรงเรียนใน
สังกดัทั้งส้ิน 216 โรงเรียน มีบุคลากรครูทั้งส้ิน 2,416 คน มีภารกิจจดัการศึกษา 3 ระดบั คือการจดั
การศึกษาระดบัประถมวยั (3 – 5) การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ระดบั มธัยมศึกษา มีนกัเรียน
ในความรับผิดชอบทั้งส้ิน 44,746 คน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จดั
การศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ และวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. จดัท านโยบายแผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 
 2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้ทราบและก ากบัตรวจสอบ
ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 3. ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4. ก ากบัดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจยัและรวบรวมขอ้มูลสารสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 6. ประสานการะดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งบุคคล องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 9. ด าเนินการ และประสานส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั และพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบติัท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
 2.5.4 ทศิทางของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
  วิสัยทัศน์ (Vision) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 เป็นองคก์ร
หลกัในการจดั ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากร วยัเรียนอยา่ง
ทัว่ถึง และมีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พฒันาสู่ความเป็นเลิศ  
  พนัธกจิ (Mission)  
 1. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวยัเรียนทุกคน ให้ไดรั้บการพฒันาเป็นบุคคล ท่ีมี
ความรู้และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษา ดว้ยระบบการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืนในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ  
 5. เป้าประสงค์ (Goals) 
 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 1. ประชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึงและไดรั้บ
โอกาสในการศึกษาปฐมวยัอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนเขา้เรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
 2. ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวยัอย่าง เท่าเทียม
และทัว่ถึงตามลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มและประเภท 
 ด้านคุณภาพการศึกษา  
 1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเตม็ตามศกัยภาพ 
 2. ครูผูส้อนมีจ านวนเพียงพอและสามารถจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรได้อย่าง           มี
ประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในและไดรั้บการรองรับมาตรฐาน    การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านกังานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และสถานศึกษา ตลอดจนองคค์ณะบุคคล ตาม
กฎหมาย มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใชเ้ครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน  
 6. กลยุทธ์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไดป้รับแนวทางและ กลยุทธ์การ
บริหารการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552-2554 และเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางและกลยทุธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม หลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที ่4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที ่5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
 7. สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ก่อตั้งข้ึน สืบเน่ืองมาจาก
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นส่วน
ราชการส่วนกลาง ซ่ึงมาตั้งหน่วยปฏิบติัราชงานในพื้นท่ี 8 อ าเภอ คือ อ าเภอนางรอง อ าเภอละหาน
ทราย อ าเภอหนองก่ี อ าเภอปะค า อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอโนนดินแดง และ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานหลกัในการรองรับการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่
โรงเรียนในดา้นการบริหารจดัการศึกษาดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณและดา้นงาน
บริหารทัว่ไป รวมสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ปี
การศึกษา 2554 ทั้งส้ิน 216 โรงเรียน และมีผูบ้ริหาร จ านวน 216 คน มีครูผูส้อน จ านวน 2,416 คน34  
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ และส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง พร้อมกนันั้นพระราชบญัญติัระเบียบ

                                                 

 34ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 , รายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2554, อา้งแลว้ ,หนา้ 6-7. 
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ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 27 วา่ให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและมี
อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนด 
 2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 3. ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 4. จดัท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือคณะกรรมการการสถานศึกษามอบหมาย35 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ  
 

แผนภาพที่ 2.1 ขอบข่ายและภารกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
 
                                                 

 35ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2547), 
หนา้ 19. 
 

ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา 

การบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป 
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 8. ขอบข่ายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
 1. หลกัการและแนวคิด 
 1.1 ยึดหลกัความตอ้งการและการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลกัเกณฑก์ าหนด 
 1.2 ยึดหลกัความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตาม
นโยบายกฎหมายและหลกัเกณฑก์ าหนด 
 1.3 ยดึหลกัธรรมาภิบาล 
 2. ขอบข่ายและภารกิจงาน 
 2.1 การวางแผนอตัราก าลงั 
 2.2 การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 2.4 การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึน การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2.5 การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 2.6 การลาทุกประเภท 
 2.7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 2.8 การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
 2.9 การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
 2.10 การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
 2.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
 2.12 การออกจากราชการ 
 2.13 การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 
 2.14 การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษาการ
บริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป 
 2.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2.16 การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียติ 
 2.17 การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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 2.18 การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 2.19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 2.20 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จากค ากล่าวขา้งตน้สถานศึกษามีขอบข่ายงานรับผิดชอบ การบริหารจดัการศึกษาด้าน
วิชาการ ดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณและดา้นงานบริหารทัว่ไป โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น ผู ้
ควบคุม ส่งเสริมสนบัสนุนให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานในหน้าท่ีตาม
นโยบาย และกฎเกณฑ์ก าหนด เพื่อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 คมกริช อันทรง ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดั
เทศบาลจงัหวดัจนัทบุรี โดยรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาลจงัหวดัจนัทบุรี จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน ครูมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั ทางสถิติ36 
 อภินันท์ เลียบใย ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 ของประชากร ผลการวิจยัปรากฏว่า 
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 เม่ือวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียรวม อนัดบัท่ีของการบริหารโรงเรียน

                                                 
36คมกริช อนัทรง ,“ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล

จงัหวดัจนัทบุรี” ,วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2547, 
110 หนา้.                 
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ทั้งหกดา้น ปรากฏวา่ครูมีความพึงพอใจ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั37 
 ทองพูน นาทองบ่อ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ พฤติกรรมการบริหารงาน
โรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยอบถาม
จากครู 383 คน พบวา่พฤติกรรมการบริหารงานบุคลากร การเงินธุรการและกิจการนกัเรียนอยู ่ใน
ระดบัสูง ส่วนพฤติกรรมการบริหารดา้นวิชาการ อาคารสถานท่ี และความสัมพนัธ์ กบัชุมชนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 38 
 ศิริพงษ์ พุ่มภักดี ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อ การบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ความพึง
พอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ความ
พึงพอใจของข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันต่อการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ไม่แตกต่างกนั ความพึงพอใจของขา้ราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั39 
 ยุทธนา ศรีพิจารณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเซนตแ์อนโทนี ในปีการศึกษา 2546 จ านวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากและดา้นการจดัการและบริหารทัว่ไป ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร      ดา้น

                                                 
37อภินันท์ เลียบใย ,“ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ” ,วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2540 , 148 หนา้.                 

38 ทองพูน นาทองบ่อ, “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ พฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียน
ของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ”, วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), 2544, 76 
หนา้. 

39ศิริพงษ์  พุ่มภกัดี , “ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 96 หนา้. 
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กิจการนักเรียน ด้านอาคารสถานท่ี ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ส่วนด้าน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง40 
 ปัญญา ไชยเสน ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงาน
โรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 12 โดยมีความ มุ่งหมายเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษารวมหกดา้น 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานกิจการนกัเรียน การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน การบริหารงานอาคารสถานท่ี การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมกรรมการบริหารงานโรงเรียนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัปรากฏวา่ ความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา รวมทั้งหกดา้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารแต่ละ
ดา้น พบวา่ ครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งหกดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนครูโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่มีความพึง
พอใจในพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารทั้งหกดา้นแตกต่างกนั41 
 วาสนา เดชอุดม  ได้วิจัย เ ร่ือง  พฤติกรรมการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 100 โรงเรียน โดยให้
ครูผูส้อนจากโรงเรียนเดียวกนักบัท่ีสุ่มผูบ้ริหารไดโ้รงเรียนละ 4 คน แยกเป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน 
รวมผูป้ระเมินทั้งส้ิน 400 คน ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัสมุทรสาคร สามารถบริหารโรงเรียนให้เกิดผลดีระดบัปานกลาง งานท่ีผูบ้ริหารสามารถ
บริหารไดดี้ ก็คืองานธุรการและการเงิน การบริหารงานบุคคล ส่วนการบริหารงานอาคารสถานท่ี 

                                                 
40ยุทธนา ศรีพิจารณ์ “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

เซนตแ์อนโทนี”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2547, 
75 หนา้. 

41ปัญญา ไชยเสน ,“ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 12”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2547, 155 หนา้. 
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การบริหารงานวิชาการ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชน การบริหารกิจการนกัเรียน 
ผูบ้ริหารสามารถบริหารไดใ้นระดบัปานกลางตามล าดบั42 
 อ านวย ดีประสิทธ์ ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานใน
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัระยอง พบวา่ ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัระยองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกดัส านกังาน 
การประถมศึกษาจงัหวดัระยองจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 43 
 สมเกียรติ อินทร์ณรงค์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ครูผูส้อน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร ดา้นการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง การบริหารงาน
บุคคลเป็นการจดัการและด าเนินการเก่ียวกบัการวางแผนนโยบายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีจะ
ปฏิบติังานในองค์การ ตั้งแต่สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีการพฒันาสมรรถภาพของ 
ผูบ้ริหารงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย44 
 จากงานวจิยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารงานวชิาการ การบริหารงานทัว่ไปตามล าดบั 
 

                                                 
42วาสนา เดชอุดม, “พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร ”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ,(บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร), 2547, 84 หนา้. 

43อ านวย  ดีประสิทธ์, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการท่ีปฏิบติังานใน
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัระยอง”, วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 100 หนา้. 

44สมเกียรติ  อินทร์ณรงค,์ “ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 108 หนา้. 
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 2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ตามขอบข่ายหนา้ท่ีของ การ
บริหารสถานศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 39 มี 4 ดา้น คือ ดา้นบริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณ ดา้นบริหารงาน
บุคคลดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 

 ตัวแปรอสิระ                               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
   
   
 

ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อ
การบริหารสถานศึกษา ขั้น

พืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต 3 
1. ดา้นงานวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงานและ   

งบประมาณ 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

 

ประสบการณ์ในการท างาน 
             1.1 นอ้ยกวา่ 20 ปี 
             1.2 ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 
2. ขนาดของสถานศึกษา 

 2.1 ขนาดเล็ก  
 2.2 ขนาดกลาง 
 2.3 ขนาดใหญ่  
 

 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

           
  การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็น ครูผูส้อน ซ่ึงจากสถิติในปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 
2,416 คน1 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 2,416 ราย ผูว้ิจยัไดใ้ชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie & 
Morgan เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size ) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.97 ไดจ้  านวน 332 
ราย และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด 
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาดดงัตารางท่ี 3.1  
 
 
 
 
                                                 

1ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 , รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 2554,  (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3,  2554) ,
หนา้ 4-11. 
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ตำรำงที ่3.1 แสดงกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ครูผู้สอน จ ำนวน กลุ่มตัวอย่ำง 

ขนำดของสถำนศึกษำ 
 ขนาดเล็ก 
 ขนาดกลาง 
 ขนาดใหญ่ 

 
809 
941 
666 

 
111 
129 
92 

รวม 2,416 332 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยได้สร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์การท างานและขนาดของสถานศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่า
แต่ละระดบั มีความหมาย ดงัน้ี 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบั มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบั มาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบั ปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบั นอ้ย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของครูผูส้อน ต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3        
ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open ended)  
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการตรวจสอบอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ
ของขอ้ค าถามโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน  ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา และ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
ความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
(Item – objective congruence : IOC) 
 3.3.2 กำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
 ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีโดยรวมเท่ากบั 0.97 ส่วนค่า IOC ของราย
ขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.66 - 1.00 แสดงให้เห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีค่ามากกวา่ 
0.50 ทุกข้อค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนิยามเชิง
ปฏิบติัการ ดงันั้น จึงสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งหรือ มีความตรงเชิงเน้ือหา 2 
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try out) กบัครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
เป็นรายด้านและโดยรวม ด้านการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ       
ครอนบาค (Cronbach) 3 ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 และได้
ค่าความเช่ือมัน่รายด้านระหว่าง 0.96-0.97 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง        
0.60 - 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด จึงสามารถ
น าไปใชไ้ด ้ดงัในตารางท่ี 3.2 
 
 
 
 

                                                 
2ธีระศกัด์ิ  อุ่นอารมณ์เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทำงกำรศึกษำ : กำรสร้ำงและพัฒนำ, (นครปฐม :

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549 ), หนา้ 65. 
 3กลัยา วานิชบญัชา, “กำรใช้ SPSS FOR WINDOWS ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล”, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2546, หนา้ 449. 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำเฉลีย่ควำมเช่ือมั่น 
 

ที่ กำรบริหำรงำน ค่ำเฉลีย่ 
1. ดา้นบริหารวชิาการ 0.96 
2. ดา้นบริหารงบประมาณ 0.96 
3. ดา้นบริหารงานบุคคล 0.97 
4. ดา้นบริหารงานทัว่ไป 0.97 

รวม 0.97 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้น าเคร่ืองมือคือ แบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี  
 3.4.1 ผูว้ิจยัน าหนังสือ ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
เพื่อให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 อนุญาตเก็บขอ้มูล 
พร้อมออกหนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 
 3.4.2 ผูว้จิยัน าหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3.4.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
ซ่ึงแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 332 ชุด ไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1 จ านวน 257 ชุด จากนั้นไดจ้ดัส่งไปอีก
โดยส่งไปทาง EMS จ านวน 75 ชุด พร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอกแบบสอบถาม และ
ไดพ้ดูคุยทางโทรศพัทก์บัผูบ้ริหารสถานศึกษา จากนั้นไดเ้ดินทางไปเก็บแบบสอบถามท่ีส่งไปทาง 
EMS ดว้ยตนเอง จนครบตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่ จ  านวน 75 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืน 332 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวิจยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F-test 
เพือ่น าไปวเิคราะห์กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอแบบความเรียง 
 3.5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แลว้น าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑต่์อไปน้ี 4 
 4.51–5.00  หมายความวา่  มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
 3.51–4.50  หมายความวา่  มีความพึงพอใจระดบัมาก  
 2.51–3.50  หมายความวา่  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
 1.51–2.50  หมายความวา่  มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
 1.00–1.50  หมายความวา่  มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์
การท างานโดยใช ้t–test แบบ (Independent samples)  
 3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F–test แบบ (One way ANOVA) 
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ก็ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ    
เชฟเฟ่ (Scheffe') 

                                                 

 4บุญชม  ศรีสะอาด,  กำรวิจัยเบือ้งต้น,  พิมพค์ร้ังท่ี 7 แกไ้ขเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร :   
สุวริียาสาส์น, 2545), หนา้ 103. 
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 3.5.5 วเิคราะห์เก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อ การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 โดยวิเคราะห์
แบบวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยการแจกแจงความถ่ีขอ้คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
ในแต่ละดา้น สรุปเป็นภาพรวม  
   

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 3.6.1 สถิติทีใ่ช้ในกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
 3.6.1.1 หาค่าความสอดคลอ้งหรือความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Index of consistency 
หรือ Index of item objective congruence หรือ ค่า IOC) 
 3.6.1.2 หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิของอลัฟา 
(Alpha of coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 3.6.2 สถิติพืน้ฐำน 
 3.6.2.1 ความถ่ี (Frequency) 
 3.6.2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.6.2.3 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
 3.6.2.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3.6.3 สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
 3.6.3.1 t–test (Independent Samples) 
 3.6.3.2 F–test (One way ANOVA) เม่ือพบแตกต่าง ก็หาความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 
 
 



 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ตั้ ง
วตัถุประสงคไ์ว ้เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารใน 4 ดา้น คือ ดา้นงาน
วิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และ เปรียบเทียบระดบัความ 
พึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและ
ขนาดของสถานศึกษา ซ่ึงไดท้  าการสุ่มตวัอย่างและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
จ านวน 332 ชุด แลว้น ามาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลเพื่อค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ส าหรับตอบ
ปัญหาการวจิยั และวตัถุประสงคก์ารวจิยั พร้อมทั้งน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล จึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 n   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X    แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.   แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 t   แทน  การแจกแจงแบบที (t – distribution) 
 F    แทน   การแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution) 
 SS   แทน  ผลรวมของก าลงัสองคะแนน (Sum of square) 
 df   แทน  ชั้นความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
 MS   แทน  ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean of square) 
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 p-values แทน  ความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Probability) 
 **   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยั ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 332 
คน ไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1 จ านวน 257 ชุด จากนั้นไดจ้ดัส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ านวน 75 ชุด 
พร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอกแบบสอบถาม และไดพู้ดคุยทางโทรศพัทก์บัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จากนั้นได้เดินทางไปเก็บแบบสอบถามท่ีส่งไปทาง EMS ด้วยตนเอง จนครบตาม
จ านวนท่ีส่งไปใหม่ จ  านวน 75 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืน 332 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ แสดงสถานภาพของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างาน 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  

 
102 
230 

 
30.84 
69.16 

ขนาดของสถานศึกษา 
             ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

 
111 
129 
92 

 
33.49 
38.95 
27.57 

รวม 332 100.00 
  

  จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 332 คน เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน พบว่า เป็นครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 69.16) 
มากกวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 20 ปี (ร้อยละ 30.84) และเม่ือจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบวา่ เป็นครูท่ีสอนอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง มากท่ีสุด (ร้อยละ 38.95) รองลงมา
เป็นครูท่ีสอนอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 33.49) และครูท่ีสอนอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
(ร้อยละ 27.57) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารใน 4 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ     
ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และ เปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารใน 4 ด้านน้ัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและขนาด
ของสถานศึกษา  
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่    
1) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
2) ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 4.3.1.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านวชิาการ 
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ตารางที ่4.2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ด้านวชิาการ 

 

ที่ ด้านวชิาการ 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1. การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 4.03 0.72 มาก 
2. ส่งเสริมพฒันาครูเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.13 0.61 มาก 
3. สนับสนุนการท าเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามการ

วดัผลประเมินผล และเทียบโอนการเรียนรู้ 
4.22 0.69 มาก 

4. ส่งเสริมให้มีการพฒันาครู วิเคราะห์ การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

4.24 0.61 มาก 

5. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 4.23 0.69 มาก 
6. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูมีการผลิตส่ือการพฒันาส่ือ 

นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
4.03 0.72 มาก 

7. จัดให้มีระบบการนิเทศการภายในสถานศึกษาแบบ
กลัยาณมิตร 

4.01 0.74 มาก 

8. 
 

ส่งเสริมการจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาทางวิชาการ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.03 0.72 มาก 

9. จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.13 0.61 มาก 
10. ส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน 3.97 0.83 มาก 
11. 
12. 

ประสานความ ร่วมมือในการพัฒนาวิช าการกับ
สถานศึกษารัฐส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร และหน่วยงานสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

4.07 
4.03 

0.68 
0.72 

มาก 
มาก 

 รวม 4.09 0.69 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นวิชาการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (= 4.09) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
ยกเวน้ การส่งเสริมให้มีการพฒันาครู วิเคราะห์ การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีระดบัการ
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ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.24) มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การส่งเสริมให้มี
การพฒันาครู วิเคราะห์ การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน และจากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารวิชาการ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี1) ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล(ค่าความถ่ีเท่ากบั 170) 2) ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า (ค่าความถ่ี
เท่ากับ 166) 3) ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนับสนุนครูในการจดัการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 155)          
4) ผูบ้ริหารควรมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้ค  าปรึกษาหารือ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 148 ) 5) ผูบ้ริหาร
ควรเปิดโอกาสใหค้รูแสดงความคิดเห็น (ค่าความถ่ีเท่ากบั 145) และ 6) ผูบ้ริหารควรมีการบริการท่ี
ดีและบริหารจดัการอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 137) 
 
ตารางที ่4.3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3     
ด้านวชิาการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

 

ประสบการณ์ในการท างาน   S.D. t p-value 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

4.15 
4.13 

0.27 
0.28 

0.39 0.45 

 

  จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
นอ้ยกวา่ 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่าง
กนั 
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ตารางที ่4.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านวิชาการ
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

1.931 
23.88 

2 
329 

0.96 
0.07 

13.30** 0.00 

รวม 25.81 331  
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัความพึง
พอใจต่อการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที ่4.5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 ของครูผู้สอนในสถานศึกษาทีม่ีขนาดสถานศึกษาต่างกนั 

 

การบริหาร
สถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
 ขนาดสถานศึกษา 

 

  

 ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

 4.22 4.04 4.17 

ด้านวชิาการ  
ขนาดเล็ก 4.22 

4.04 
4.17 

- 0.18** 0.05 
ขนาดกลาง - - 0.13** 
ขนาดใหญ่ - -  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  

  จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และขนาดกลางกบั
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ไม่แตกต่างกนั 
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 4.3.1.2 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ 

บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ด้านงบประมาณ 

 

ที่ ด้านงบประมาณ 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
 1. วางแผนจดัท าและเสนอของบประมาณ 4.10 0.68 มาก 
 2. จดัสรรงบประมาณ 4.20 0.67 มาก 
 3. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้

เงิน และผลการด าเนินงาน 
4.16 0.67 มาก 

 4. มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 4.21 0.65 มาก 
 5. การบริหารการเงินท่ีเป็นระบบและปัจจุบนั 4.04 0.70 มาก 
 6. การบริหารบญัชีท่ีเป็นระบบและปัจจุบนั 4.16 0.67 มาก 
 7. การบริหารระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยส์ถานศึกษา 4.05 0.71 มาก 
 8. การควบคุมบ ารุง รักษา และจ าหน่ายวสัดุ 3.95 0.67 มาก 
 9. การจดัการเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อการศึกษา 3.97 0.83 มาก 
10. การจดัสรรรายไดแ้ละผลประโยชน์เพื่อการจดัการเรียน

การสอน 
4.05 0.71 มาก 

รวม 4.08 0.69 มาก 
 

  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นงบประมาณ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( =4.08) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความ พึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
ยกเวน้ มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีระดบัการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (=4.21) มีข้อสังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การควบคุมบ ารุง รักษา และจ าหน่ายวสัดุ และจากขอ้เสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานงบประมาณท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended)                  
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มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผู ้ บริหารควรมีการวางแผนการบริหารงบประมาณอย่ างเป็น
ระบบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 170) 2) การด าเนินงานควรผ่านวาระประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 162) 3) ควรด าเนินการอย่ างถูกต้ อง เป็ นระบบ โปร่ งใส 
ตรวจสอบได(้ค่าความถ่ีเท่ากบั 160) 4) ควรเน้ นการมีส่ วนร่ วมของครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
158) และ 5) ควรบริหารงบประมาณอยา่งประหยดั และคุม้ค่า (ค่าความถ่ีเท่ากบั 149)  
 
ตารางที ่4.7 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านงบประมาณ  

 

ประสบการณ์ในการท างาน   S.D. t p-value 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

4.09 
4.03 

0.33 
0.32 

1.58 0.94 

 

  จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
นอ้ยกวา่ 20 ปี และมากกว่า 20 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานงบประมาณไม่
แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.8 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F p-value 

ด้านงบประมาณ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.85 
31.83 

2 1.42 14.73** 0.00 
329 0.09   

รวม 34.68  331       
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  

  จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัความพึง
พอใจต่อการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.9  
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ตารางที ่4. 9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน        
ด้านงบประมาณ  

 

การบริหาร
สถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
 

ขนาด
สถานศึกษา   

ขนาดเลก็  ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.14  3.93 4.09 

ด้าน
งบประมาณ 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

4.14 
3.93 
4.09 

-  0.21** 0.05 
-  - 0.16** 
-  - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และขนาดกลาง
กบัขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.3 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล 
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ด้านบริหารงานบุคคล 

 

ที่ ด้านบริหารงานบุคคล 
ระดับความพงึพอใจ 

   S.D. แปลผล 
1. มีการวางแผนก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 4.00  0.69 มาก 
2. มีวางแผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.98  0.68 มาก 
3. สร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 4.05  0.75 มาก 
4. การด าเนินงานเก่ียวกับด้านวินัยและการรักษา

วนิยั 
3.95  0.72 มาก 

5. สร้างให้ขว ัญและก าลังใจแก่ บุคลากรทาง
การศึกษา 

4.25  0.74 มาก 

6. ส่ง เสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การศึกษา 

4.05  0.71 มาก 

7. จดักองทุนสวสัดิการภายในสถานศึกษาส าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.25  0.74 มาก 

8. บริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล 4.00  0.69 มาก 
9. การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกจากราชการ 4.12  0.72 มาก 

รวม 4.07 0.71 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ด้านบริหารงานบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (=4.07) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ ยกเวน้ สร้างให้ขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและจดักองทุนสวสัดิการ
ภายในสถานศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(=4.25) มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สร้างใหข้วญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทางการศึกษา
และจดักองทุนสวสัดิการภายในสถานศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ การด าเนินงานเก่ียวกบัด้านวินัยและการรักษาวินัย และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการ
บริหารงานบุคคลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 
1) ผูบ้ริหารควรบริหารจดัการอย่ างเป็ นธรรม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 171) 2) ผูบ้ริหารควรเอาใจใส่
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ครูและให้ ความร่ วมมือกบัครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 169 ) 3) ผูบ้ริหารควรมีการมอบหมายงาน
ท่ีตรงกบัความสามารถ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 168) 4) ผูบ้ริหารควรส่ งเสริมความก้ าวหน้ าของ
ครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 161) 5) ผูบ้ริหารควรมีมนุษยสัมพนัธ์ ดี(ค่าความถ่ีเท่ากบั 159) 6) ผูบ้ริหาร
ควรสนบัสนุนใหค้รูมีส่วนร่ วมในการวางแผน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 155) และ 6)ผูบ้ริหารควรมีการ
กระจายงานให้ มากกว่ าน้ี ( ค่าความถ่ีเท่ากบั 155) 
 
ตารางที ่4.11 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านบริหารงานบุคคล  

 

ประสบการณ์ในการท างาน   S.D. t p-value 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

4.16 
4.12 

0.31 
0.33 

1.05 0.48 

 

  จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
นอ้ยกวา่ 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่าง
กนั 
 
ตารางที ่4.12 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ด้านบริหารงานบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.418 2 1.20 12.21** 0.00 
32.57 329 0.09   

รวม 34.99 331       
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัความ
พึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.01 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.13  
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ตารางที ่4. 13 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน         
ด้านบริหารงานบุคคล 

 

การบริหาร
สถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
ขนาดสถานศึกษา 

 

  

ขนาด
เลก็ 

 ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.22  4.03 4.17 

ด้านบริหาร 
งานบุคคล 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

4.22 -  0.19** 0.05 
4.03 -  - 0.14** 
4.17 -  - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และขนาดกลาง
กบัขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3           
ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.14 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ด้านบริหารทัว่ไป 

 

ที่ ด้านบริหารทัว่ไป 
ระดับความพงึพอใจ 

   S.D. แปลผล 
1. การด าเนินงานธุรการ 4.12  0.80 มาก 
2. ด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
4.25  0.74 มาก 

3. พฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 4.00  0.69 มาก 
4. ส่ง เสริม สนับสนุนและประสานและพัฒนา

เครือข่ายการศึกษา 
4.00  0.69 มาก 

5. จดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 4.08  0.72 มาก 
6. จดัระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.05  0.68 มาก 
7. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สนับส นุ นด้ า น ง า น วิ ช า ก า ร    

งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป 
4.00  0.69 มาก 

8. จั ด ใ ห้ มี ก า ร บ า รุ ง  ดู แ ล อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี
สภาพแวดลอ้ม 

4.17  0.64 มาก 

9. ประสานงานชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจและ
จัดท าส ามะโนนักเรียนท่ีจะเข้ารับบริการทาง
การศึกษา 

3.75  0.85 มาก 

10. มีระบบการรับนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.19  0.71 มาก 
11. ส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ    

นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
4.14  0.69 มาก 

12. วางแผนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4.11  0.81 มาก 
13. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียนตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 
3.91  0.73 มาก 
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ตารางที ่4.14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อ
การบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านบริหารทัว่ไป (ต่อ) 
 

ที่ ด้านบริหารทัว่ไป 
ระดับความพงึพอใจ 

   S.D. แปลผล 
14. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์งานดา้นการศึกษาของ

โรงเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา 

4.05 
 
 

4.22 
 

3.92 
 

3.98 
3.75 

0.75 มาก 

15. ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษาของ 
ชุมชนองคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืน  ๆ 

0.80 มาก 

16. ส่งเสริมประสานราชการกบัพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

0.77 มาก 

17. จดัระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 0.74 มาก 
18. ใหบ้ริการดา้นสาธารณะต่าง  ๆ 0.85 มาก 

รวม 4.03 0.74 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ดา้นบริหารทัว่ไป โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( =4.03) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
ยกเวน้ การด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (  =4.25)  มีข้อสัง เกตว่า  ข้อท่ี มีค่ า เฉล่ียสูงสุดคือ ด า เ นินงานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ประสานงานชุมชนและทอ้งถ่ินใน
การส ารวจและจดัท าส ามะโนนกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษา การให้บริการดา้นสาธารณะ
ต่าง ๆและจากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารทั่วไปท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด             
(Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผู ้ บริหารควรให้ค  าปรึกษาหารือกบัครู (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 160) 2) ผูบ้ริหารควรสร้ างขวญัก าลงัใจให้กบัครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 159) 3) ผูบ้ริหารควร
สนบัสนุนให้ ครูใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 155) 4) ควรมีการประชุมช้ีแจงเพื่อ  
สร้ างความเข้ าใจร่ วมกนั(ค่าความถ่ีเท่ากบั 145) และ 5) ผูบ้ริหารควรมีการส่ งเสริมการ
ปฏิบติังาน    ร่ วมกนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 142)  
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ตารางที ่4.15 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านบริหารทัว่ไป 

 

ประสบการณ์ในการท างาน   S.D. t p-value 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

4.12 
4.10 

0.28 
0.28 

0.72 0.86 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
นอ้ยกวา่ 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการบริหารทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
 
 4.3.1.4 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านบริหารทัว่ไป 
 
ตารางที ่4.16 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา ด้านบริหารทัว่ไป 

 

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F p-value 

ด้านบริหารงานบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 2.63 2 1.31 18.03** 0.00 
ภายในกลุ่ม 24.05 329 0.07   

รวม 26.68 331    
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัความ
พึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.01 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.17  
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ตารางที ่4. 17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน         
ด้านบริหารทัว่ไป 

 

การบริหาร
สถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
ขนาดสถานศึกษา 

 

  

ขนาดเลก็  ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ 

4.22  4.03 4.17 

ด้านบริหารทัว่ไป 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

4.21 -  0.21** 0.09 
4.00 -  - 0.12** 
4.12 -  - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และขนาดกลาง
กบัขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ ตั้ ง
วตัถุประสงคไ์ว ้2 ประการ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร ใน 4 
ดา้น คือ ด้านงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และ 
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา 2 ) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษาใน
แต่ละดา้น 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั โดยไดต้ั้งสมมติฐานของการวิจยัว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ใน การท างาน
ต่างกนัและ ปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ต่างกนั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2,416 คน ประสบการณ์
การท างานครูผูส้อนไดแ้ก่ น้อยกว่า 20 ปี จ  านวน 703 คน ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 1,713 คน 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาได้แก่ ขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 809 ขนาดสถานศึกษา
ขนาดกลาง จ านวน 941 คน ขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่จ านวน 666 คน และใชว้ิธีการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie and Morgan ท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ( Stratified Sampling) และน าไปคิดสัดส่วนต่อบุคลากรและไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 332 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 49 ข้อ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารวิชาการ 2) ด้านบริหารงานบุคคล 3) ด้านบริหารงาน
งบประมาณ 4) ดา้นบริหารงานทัว่ไป ผูว้ิจยัไดใ้ช้ลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วน 5 ระดบั โดยใช้
หลกัของ Likert Scale คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และเป็นแบบสอบถามลกัษณะ
แบบปลายเปิด เก่ียวกับข้อเสนอแนะความพึงพอของครูผูส้อนต่อการบริหาร สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีจ  านวน 4 ขอ้ สถิติ ท่ีใชใ้น 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ค่าความถ่ี (Frequency) และสถิติอนุมานหรืออา้งอิง ไดแ้ก่ ทดสอบค่าที (t – test แบบ Independent 
samples ) การทดสอบค่าเอฟ (F - test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) และ
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถสรุปผลของการวจิยัตาม ขอ้คน้พบไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

 5.3  ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 การสรุปผลการวจัิยในคร้ังนี ้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยข้อมูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปนี ้ 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 332 คน ผูว้ิจ ัยได้รับ
แบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 332 ชุด ไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1 จ านวน 257 ชุด จากนั้นไดจ้ดัส่งไปอีกโดย
ส่งไปทาง EMS จ านวน 75 ชุด พร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอกแบบสอบถาม และได้
พูดคุยทางโทรศพัท์กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา จากนั้นไดเ้ดินทางไปเก็บแบบสอบถามท่ีส่งไปทาง 
EMS ดว้ยตนเอง จนครบตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่ จ  านวน 75 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืน 332 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 230 คน      
คิดเป็นร้อยละ 69.16 และเป็นครูท่ีสอนอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.95 
 5.1.2 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านวชิาการ 
 ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 มีระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.14)   
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ การส่งเสริมให้มีการ
พฒันาครู วิเคราะห์ การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  มีระดบั การปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (= 4.24)  
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 โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การส่งเสริมให้มีการพฒันาครู วิเคราะห์        
การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
และจากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารวิชาการท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open 
ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล (ค่าความถ่ี เท่ากบั 170)     
2) ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า (ค่าความถ่ีเท่ากับ 166) 3) ผูบ้ริหารควร
ส่งเสริมสนบัสนุนครูในการจดัการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 155) 4) ผูบ้ริหารควรมีการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม ให้ค  าปรึกษาหารือ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 148) 5) ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูแสดงความ
คิดเห็น (ค่าความถ่ีเท่ากับ 145) และ 6) ผูบ้ริหารควรมีการบริการท่ีดีและบริหารจดัการอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 137) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นวิชาการเม่ือจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ไม่แตกต่างกนั เม่ือ เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 
0.01 โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีความพึงพอใจต่อ การบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนัส่วนครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และขนาดกลางกบั
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 5.1.3 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ 
 ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นงบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.05)   
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเวน้ มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.21)  
 โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อ
การศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การควบคุมบ ารุง รักษา และจ าหน่ายวสัดุ และจากขอ้เสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานงบประมาณท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open ended)                 
มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผู ้ บริหารควรมีการวางแผนการบริหารงบประมาณ อย่ างเป็น
ระบบ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 170) 2) การด าเนินงานควรผ่ านวาระประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 162) 3) ควรด าเนินการอย่ างถูกต้ องเป็ นระบบ โปร่
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งใส ตรวจสอบได้(ค่าความถ่ีเท่ากบั 160) 4) ควรเน้ นการมีส่ วนร่ วมของครู (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 158) และ 5) ควรบริหารงบประมาณอยา่งประหยดั และคุม้ค่า (ค่าความถ่ีเท่ากบั 149)  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด้านงบประมาณ          
เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา 3ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.01 โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนัส่วนครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และ
ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 5.1.4 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล 
 ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ดา้นบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.11)   
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ สร้างให้ขวญัและ
ก าลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและจดักองทุนสวสัดิการภายในสถานศึกษาส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.25)  

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สร้างให้ขวญัและก าลังใจแก่บุคลากรทาง
การศึกษาและจดักองทุนสวสัดิการภายในสถานศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การด าเนินงานเก่ียวกบัดา้นวินัยและการรักษาวินัย และจากขอ้เสนอแนะแนว
ทางการบริหารงานบุคคลท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( open ended) มีข้อเสนอแนะ          
ท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรบริหารจดัการอย่ างเป็ นธรรม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 171) 2) ผูบ้ริหาร
ควรเอาใจใส่ ครูและให้ ความร่ วมมือกบัครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 169 ) 3) ผูบ้ริหารควรมีการ
มอบหมายงานท่ีตรงกบัความสามารถ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 168) 4) ผูบ้ริหารควรส่ งเสริมความก้
าวหน้ าของครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 161) 5) ผูบ้ริหารควรมีมนุษยสัมพนัธ์ ดี(ค่าความถ่ีเท่ากบั 
159) 6) ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้ครูมีส่วนร่ วมในการวางแผน ( ค่าความถ่ีเท่ากบั 155) และ 7) 
ผูบ้ริหารควรมี การกระจายงานให้ มากกว่ าน้ี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 155) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นบริหารงานบุคคล 
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เม่ือ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.01 โดย ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกนัส่วนครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และ
ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5.1.5 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านบริหารงานทัว่ไป 

ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ดา้นบริหารทัว่ไป โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.10) 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเวน้ การด าเนินงาน
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด         
(= 4.25)  

โดย มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ประสานงานชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจและจดัท าส ามะ
โนนกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษา การให้บริการดา้นสาธารณะต่าง ๆและจากขอ้เสนอแนะ
แนวทางการบริหารทัว่ไปท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัดงัน้ี 1) ผู ้ บริหารควรให้ค  าปรึกษาหารือกบัครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 160) 2) ผูบ้ริหารควรสร้

างขวญัก าลงัใจใหก้บัครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั 159) 3) ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้ ครูใชเ้ทคโนโลยี
ทางการศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 155) 4) ควรมีการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้ างความเข้ าใจร่ วมกนั
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 145 ) และ 5) ผูบ้ริหารควรมีการส่ งเสริมการปฏิบติังาน ร่ วมกนั (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 142)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ดา้นบริหารงานทัว่ไป พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.01 โดยครูผูส้อน ในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาด
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกันส่วนครูผู ้สอนใน
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สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
การอภิปรายผลการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
5.2.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านวชิาการ 

5.2.1.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ด้านวิชาการ ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก อนัเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการบริหารวิชาการวา่เป็นหวัใจ
ส าคญัของการบริหารสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้มีการพฒันาครู วิเคราะห์การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัมีการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับทศันะของ จันทรานี 
สงวนนาม ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารสถานศึกษาส่ิงท่ีเป็นส่ิงส าคญัในการบริหารคือการบริหาร
วิชาการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมาย โดยส่งเสริม
ให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของและความถนดัของผูเ้รียน พฒันา
หลกัสูตร พฒันาแหล่งเรียนรู้ นอกจากนั้นผูบ้ริหารยงัเล็งเห็นความส าคญัและสนบัสนุนการวดัผล
ประเมินผลโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายให้กบัผูเ้รียน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีความ
รับผิดชอบในการวดัและประเมินผล ตลอดจนถึงการจดักิจกรรมการสอนและซ่อมเสริมให้แก่
นกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนรู้ และมีการวางแผนการด าเนินการวดัผลและประเมินผลอยา่งเป็น
ระบบอยา่งต่อเน่ืองนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุทธนา ศรีพจิารณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนตแ์อนโทนี ในปีการศึกษา 2546 จ านวน 300 
คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากและดา้นการจดัการและบริหาร
ทัว่ไป ดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ส่วนดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 
ปานกลาง 

5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ดา้นบริหารงานวิชาการ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา 
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 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนมี
ระดบัความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก ครูท่ีมี
ประสบการณ์มากสามารถใช้เทคนิควิธีการต่างๆท่ีตนเคยปฏิบติัมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและมี
ความรู้ความสามารถและเขา้ใจการบริหารงานของผูบ้ริหารเป็นอยา่งดีส่วนครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ย
อาจมีความสามารถแต่ขาดในเร่ืองของทกัษะกระบวนการวิธีคิดจึงท าให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
จากครูท่ีมีประสบการณ์สูง ซ่ึงสอดคล้องกับ อ านวย ดีประสิทธ์  ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัระยอง พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานใน
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัระยองโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยองจ าแนกตามเพศ และ
ประสบการณ์ พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา จากผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบั
ความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 อาจมีสาเหตุ
มาจาก สถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจอย่างทัว่ถึง ให้ความส าคญักับครูในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมถึงการสนบัสนุนในการจดัท างานวิชาการในดา้นต่างๆอย่างถูกตอ้งและชดัเจนครู ทุกคนไดมี้
ส่วนในการจดัการศึกษา พฒันาหลักสูตร และมีแนวทางในการประเมินผลอย่างถูกต้อง เป็น
เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีมีครูผูส้อนจ านวนมากก็ย่อมมีแนวคิดในการพฒันา 
ปรับปรุงงานวชิาการควบคู่กบัการบริหารของผูบ้ริหารซ่ึงมีประสบการณ์ในการท างานกบัครูผูส้อน
จ านวนมากในสถานศึกษาขนาดใหญ่ซ่ึงย่อมมีแนวทางในการบริหารงานวิชาการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษานั้นๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปัญญา ไชยเสน ได้
วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 12 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารของ
ผู ้บริหารแต่ละด้าน พบว่า ครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความพึงพอใจต่อพฤติ
กรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ งหกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนครูโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่มีความพึงพอใจในพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารทั้งหกดา้น
แตกต่างกนั  
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5.2.2 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ 

5.2.2.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ดา้นงบประมาณ 

ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก อนัเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้เห็นความส าคญัของงานงบประมาณมากพอ
เช่นเดียวกันกบัการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ซ่ึงการบริหารงบประมาณมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การ
บริหารสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายและในท านองเดียวกันการบริหารงบประมาณจะ
สัมฤทธิผลไดก้็ดว้ยการท่ีผูบ้ริหารไดจ้ดัระบบบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็น
ว่าการท่ีงานงบประมาณมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากก็เพราะผูบ้ริหารมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานงบประมาณ สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
แลว้จดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นระบบ แลว้จดัท าบญัชีท่ีเป็นปัจจุบนัโดยเปิดผล ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี
เป็นผลให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องกบัทศันะของ 
ประพันธ์ สุริหาร ไดก้ล่าวว่า การบริหารงบประมาณ เป็นการการจดัท าแผนการใชท้รัพยากรการ
บริหารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเงิน ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเลข ไม่วา่จะเป็นงบประมาณของรัฐบาลหรือ
ธุรกิจเอกชนก็ตาม สอดคลอ้งกบั รุ่ง แก้วแดง ไดก้ล่าววา่ ระบบบริหารจดัการงบประมาณท่ีสอดรับ
กบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั 
และเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีให้มีการ
กระจายอ านาจการศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการกระจายอ านาจดงักล่าวตอ้งรวมทั้งเร่ืองการ
บริหารจดัการทรัพยากรและงบประมาณการเงิน เพราะมิเช่นนั้นการกระจายอ านาจจะไม่มีประโยชน์ 
การกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณให้มีการจดัสรรค่าใชจ่้ายรายหวัตรงไปยงัสถานศึกษา จะ
เป็นการกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีอิสระในการตดัสินใจเร่ืองการบริหารงบประมาณ โดยรัฐ
จดัสรรเงินอุดหนุน (BlockGrant) ให้เป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลตามจ านวนนกัเรียน สถานศึกษาจะมี
อ านาจและอิสระในการใช้เงินมาก และถ้ามีเงินเหลือถานศึกษาก็สามารถเก็บงบประมาณและ
ทรัพยากรไวใ้ชต่้อไปได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสนา เดชอุดม ไดว้ิจยัพฤติกรรมการบริหาร
งานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร 
จ านวน 100 โรงเรียน โดยให้ครูผูส้อนจากโรงเรียนเดียวกนักบัท่ีสุ่มผูบ้ริหารไดโ้รงเรียนละ 4 คน 
แยกเป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน รวมผูป้ระเมินทั้งส้ิน 400 คน ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน
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สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร สามารถบริหารโรงเรียนให้เกิดผลดีระดบัปาน
กลาง งานท่ีผูบ้ริหารสามารถบริหารไดดี้ ก็คืองานธุรการและการเงิน  

5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของสถานศึกษา ดา้นงบประมาณ 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน จากผลการวิจยัพบวา่ครูผูส้อน
มีระดับความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดมี้การจดัระบบการบริหารงบประมาณ
เป็นอย่างดีมีการวางแผนท่ีชัดเจนซ่ึงตรงกับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 20 ปี เน่ืองจากมีประสบการณ์มากท าให้รู้วิธีการบริหารเป็นอย่างดี ส่วนครูท่ีมี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 20 ปี ก็อาจจะรู้หลกัการบริหารบา้งแต่อาจจะยงัไม่ชดัเจน จึงท าให้มีระดบั
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมเกยีรติ อนิทร์ณรงค์ ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของ
ครูต่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานนอ้ยและประสบการณ์ท างานมาก 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนบัส าคญัทางสถิติ  

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบั
ความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 อาจมีสาเหตุ
มาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทั้งในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึงมีการจดัตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ผูบ้ริหารมีการจดัการบริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด ท่ีมุ่งเนน้ความอิสระ ในการบริหารจดั 
การมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  รวมทั้ง
จดัหารายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึน
ต่อผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เดช ดอนจันทร์โคตร กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียน เป็นการวางแผนการเงินในโรงเรียน การคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัการเงินโรงเรียน 
ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการไดม้าหรือจ่ายไปซ่ึงเงินของโรงเรียน การจดัการ
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของโรงเรียนโดยส่วนรวม การควบคุมการด าเนินงานทางดา้นการเงิน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบบญัชีและวิธีการ
ต่างๆ ในการตรวจสอบเงินและสินทรัพยข์องโรงเรียน การจดัการเก่ียวกบัการรับและจ่ายเงินของ
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โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัการเศรษฐศาสตร์ หลกัการทางบริหารรวมทั้ง
หลกัการคลงัทัว่ไป และสอดคลอ้งกบั ปัญญา ไชยเสน ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 12 โดยมี
ความ มุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษารวมหกดา้น คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
กิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ การเงิน การบริหารงานอาคารสถานท่ี การบริหารงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรม
กรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
ผลการวิจยัปรากฏว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา รวมทั้งหกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารแต่ละดา้น พบว่า ครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความ
พึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งหกดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนครู
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่มีความพึงพอใจในพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารทั้ง
หกดา้นแตกต่างกนั 

5.2.3 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล 

5.2.3.1 ระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ดา้นบริหารงานบุคคล 

ผลการวิจัยพบว่า ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นความส าคญัของบุคลากรในสถานศึกษา ในการบริหารบุคคลเป็นภารกิจ
ส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของถานศึกษา จากท่ี
ผลการวิจยัมีความพอใจในระดบัสูงแสดงว่าผูบ้ริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนว
ทางการบริหารเป็นอยา่งดีสามารถใหทุ้กคนร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ กล่าววา่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจ
ของผูบ้ริหารทุกคนท่ีมุ่งปฏิบติัในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากร เพื่อให้ปัจจยั ดา้นบุคลากรของ
องคก์ารเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ จากผลการวิจยัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการ
สร้างขวญัและก าลงัใจแรงจูงใจในการท างาน จะเห็นวา่ในขอ้น้ีมีส่วนส าคญั ซ่ึงถา้ครูผูส้อนมีความ
พอใจในการท างานแลว้ก็ยอ่มส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทฤษฎี
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สองปัจจัย (Two factor theory) เป็นทฤษฎทีี ่Frederick K. Herzberg ไดศึ้กษาท า การวจิยัเก่ียวกบั
แรงจูงใจในการท างานของบุคคล เขาไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์าร หรือการจูงใจจาก
การท างาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาวา่คนเราตอ้งการอะไรจากงานค าตอบก็คือ บุคคลตอ้งการ
ความสุขจากการท างาน ซ่ึงสรุปไดว้า่ ความสุขจากการท างานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่
พึงพอใจในงานท่ีท า โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานท่ีท านั้น ไม่ไดม้าจากกลุ่ม
เดียวกนั แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivational factors) และปัจจยัค ้าจุน
หรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or hygiene factors) และไม่สอดคลอ้งกบั วาสนา เดชอุดม ได้
วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 100 โรงเรียน โดยให้ครูผูส้อนจากโรงเรียนเดียวกนักบัท่ี
สุ่มผูบ้ริหารไดโ้รงเรียนละ 4 คน แยกเป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน รวมผูป้ระเมินทั้งส้ิน 400 คน 
ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร สามารถ
บริหารโรงเรียนใหเ้กิดผลดีระดบัปานกลาง งานท่ีผูบ้ริหารสามารถบริหารไดดี้ ก็คืองานธุรการและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล ส่วนการบริหารงานอาคารสถานท่ี การบริหารงานวิชาการ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชน การบริหารกิจการนักเรียน ผูบ้ริหารสามารถบริหารได้ใน
ระดบัปานกลางตามล าดบั 

5.2.3.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ดา้นบริหารงานบุคคล  
กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจ
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้อาจ
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถจดัการบริหารบุคคลอยา่งทัว่ถึงไม่เลือกท่ีรัก
มกัท่ีชงั จดักองทุนสวสัดิการอยา่งทัว่ถึง ใหค้วามเสมอภาคกบัทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัแต่ก็ให้เกียรติ
ผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานท่ีมากกวา่ และยอมรับความคิดเห็นกบัผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่และ
สร้างขวญัก าลงัในการท างานสร้างความร่วมมือเพื่อใหง้านประสบผลส าเร็จ นอกจากนั้นยงัตอ้งสรร
หาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ยุทธนา ศรีพิจารณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เซนตแ์อนโทนี ในปีการศึกษา 2546 จ านวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากและด้านการจัดการและบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกิจการ
นักเรียน ด้านอาคารสถานท่ี ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้ งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ครูมีความเขา้ใจเป็นอย่างดีว่าผูบ้ริหารมีความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาครูให้เป็นแบบอย่างแก่
นกัเรียนโดยส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาบุคลากรตลอดเวลา รวมทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนก็มีการให้ขวญั
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ก าลงัใจแก่บุคลากรในโรงเรียนเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอ านวย  
ดีประสิทธ์ ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการท่ีปฏิบติังานในส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัระยอง พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัระยองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัระยองจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา จากผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบั
ความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 อาจมีสาเหตุ
มาจาก ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดมี้การกระจายอ านาจอยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากมีจ านวนบุคลากรไม่มากเกินภาระงานของ
สถานศึกษา มีการจดัแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายงานท่ีเหมาะสม และครูผูส้อนไดรั้บเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฏหมายก าหนด ส่วนขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่
มีความพึงพอใจรองลงมาจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูบ้ริหารย่อมมีความรู้ความสามารถสูงเพราะ
จะตอ้งบริหารครูและบุคลากรเป็นจ านวนมากเม่ือมีบุคลากรจ านวนมากในสถานศึกษาขนาดใหญ่ก็
ย่อมมีภาระงานท่ีมากตามมาเช่นกนั ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีสร้างความ
ไวว้างใจในการท างานใหก้บับุคลากรเกิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานและมีการพิจารณาความดี
ความชอบอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงในขอ้น้ีเป็นส่วนส าคญัในการบริหารในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถา้มี
การปฏิบติัการไม่ดีแลว้ยอ่มส่งผลต่อความพึงพอใจของครูผูส้อน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมกริช 
อันทรง ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล
จังหวดัจันทบุรี โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาลจงัหวดัจนัทบุรี จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน ครูมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั ทางสถิติ และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมเกียรติ อินทร์ณรงค์ ไดศึ้กษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า 
ครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร ด้านการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การ
บริหารงานบุคคลเป็นการจัดการและด าเนินการเก่ียวกับการวางแผนนโยบายเก่ียวกับการ
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บริหารงานบุคคลท่ีจะปฏิบติังานในองค์การ ตั้งแต่สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีการ
พฒันาสมรรถภาพของ ผูบ้ริหารงานให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ส าเร็จตามความมุ่งหมาย 

5.2.4 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ด้านบริหารงานทัว่ไป 

5.2.4.1 ระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
บริหารงานทัว่ไป 

ผลการวิจัยพบว่า ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารด้านบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการบริหารทัว่ไปเพราะการบริหารงานทัว่ไปเป็น
พื้นฐานท่ีจะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารวิชาการ 
งบประมาณ และบริหารงานบุคคลให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนั้นผูบ้ริหารยงัได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อ
สาธารณชน ซ่ึงท าใหค้รูผูส้อนในสถานศึกษารวมถึงประชาชนทัว่ไปเกิดความรู้ความเขา้ใจเจตคติท่ี
ดี เล่ือมใส ศรัทธาแล้วให้การสนับสนุนสถานศึกษานั้ นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ท่ีให้มีการ
กระจายอ านาจทั้ง 4 ดา้นสู่สถานศึกษาก็เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือคุณภาพผูเ้รียน ดงันั้น การบริหาร
วชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเขา้ใจในเป้าหมายน้ีและใชอ้ านาจท่ีไดรั้บมอบมาให้เกิด
คุณภาพในผูเ้รียนให้ได้ นอกจากนั้นผูบ้ริหารท่ีบริหารงานทัว่ไป ยงัมีเทคนิควิธีการและมีแนว
ทางการปฏิบติัท่ีดี มีหลกัการและแบบแผนท่ีชดัเจนท าให้ครูผูส้อนในสถานศึกษามีความเขา้ใจใน
การบริหารของผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol เขาเช่ือวา่การปฏิบติั
ทางดา้นการบริหารท่ีดีจะมี แบบแผนเฉพาะอยา่ง ท่ีสามารถระบุและวเิคราะห์ไดต้ามความเห็นน้ีเขา
จึงไดเ้ขียนหลกัการบริหารข้ึนมา เขาจะเลือกใช้วิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม และวิธีการบริหารท่ี
เหมาะสมนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจะให้ความพอใจ เขาเน้นการสอนและการเรียนรู้ โดยเขาเห็นว่าการ
บริหารสามารถสอนกนัได ้และไดพ้ยายามพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ เม่ือหลกัการและวิธีการบริหารของเขาถูก
น าไปประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมแลว้ จะท าให้ความแน่ใจในความส าเร็จบริหาร เขามีความเห็นว่า
ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมีคุณสมบติัเป็นพิเศษ อาทิเช่น มีสุขภาพอนามยัดี มีสติปัญญาดี มีจริยธรรม มี
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การศึกษา มีความสามารถ และมีเทคนิควิธีการในการบริหาร รวมทั้งตอ้งมีประสบการณ์ในการ
ท างาน  

5.2.4.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ดา้นบริหารงานทัว่ไป  

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความ
พึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารไดใ้ห้ความส าคญักบัครูผูส้อนทุกคนเท่าเทียมกนั และไดบ้ริหารงานจน
เป็นท่ีประจกัษ์ให้ครูทุกคนได้รับรู้และเขา้ใจในการบริหารงานทัว่ไป ผูบ้ริหารไดมี้การให้มีการ
บ ารุง ดูแล อาคารสถานท่ีให้อยูใ่นสภาพท่ีมัน่คง มีการสนบัสนุนให้นกัเรียนเล่นกีฬากลางแจง้หรือ
ในท่ีร่มเป็นประจ า มีการจดักิจกรรมเพื่อฝึกการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะท าให้ครูไดมี้
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสนอแนวทางการพฒันาเพิ่มเติมนอกเหนือจากผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ยุทธนา ศรีพิจารณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเซนตแ์อนโทนี ในปีการศึกษา 2546 จ านวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากและด้านการจดัการและบริหารทัว่ไป ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร           
ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ส่วนดา้น
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา จากผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบั
ความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 อาจมีสาเหตุ
มาจาก ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีครูผูส้อนมีความพึงพอใจสูงสุดมีการบริหารงานทัว่ไป
ท่ีชดัเจนครูทุกคนมีส่วนร่วม กระจายงานไดท้ัว่ถึง ครูผูส้อนไดเ้ห็นความตั้งใจของผูบ้ริหารในการ
ด าเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมสนบัสนุนและการประสานงานการศึกษาของชุมชน องคก์ร 
หน่วยงาน การด าเนินงานธุรการ การบ ารุงอาคารสถานท่ี แลว้ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีพอใจของทุก
ฝ่าย ผูบ้ริหารมีแนวคิด และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบจนสามารถแกไ้ข
ปัญหาได้ส าเร็จโดยความร่วมมือกบัครูผูส้อนและบุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของชุมชนและโรงเรียนร่วมกนัชุมชน มีโครงการเด็กดีมีจิต
สาธารณะ ช่วยงานในชุมชนเม่ือชุมชนมีงานสาคญัต่างๆ เด็กดี มีจิตสาธารณะจะมาช่วยทนัที 
รวมถึงกิจกรรมงานวดั งานวนัสาคญัทาง พุทธศาสนา และงานประจ าปีท่ีวดัเป็นประจา ซ่ึงส่งผลให้
เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิริพงษ์ พุ่มภัคดี 
ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของครูเก่ียวกบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใน
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จงัหวดัชลบุรี สรุปผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ การแจง้และการท าความเขา้ใจให้แก่บุคลากรโดยมี
การก าหนดแนวทางการส่ือสารภายในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปัญญา ไชยเสน ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 12 โดยมีความ มุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษารวมหกด้าน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ 
การเงิน การบริหารงานอาคารสถานท่ี การบริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมกรรมการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัปรากฏวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา รวมทั้งหกดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารแต่ละดา้น พบว่า 
ครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งหกดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนครูโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่มีความพึงพอใจ
ในพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารทั้งหกดา้นแตกต่างกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
5.3.1.1 เน่ืองจากระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ในดา้นต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากถึงระดบัมากท่ีสุด การก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานควรให้ความส าคญักบัตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ โดยเฉพาะดา้นงบประมาณ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เป็นอนัดบัสุดทา้ย เช่นเดียวกบัการก าหนดแนวทางพฒันาในแต่ละดา้น ก็ควรให้ความส าคญัเพื่อ
ยกระดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัสุดทา้ยของแต่ละดา้นนั้นดว้ย ทั้งน้ี แนวคิดน้ีสามารถน าไปใช้
กับการก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้น าเชิงจิตวิญญาณของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละปัจจยัไดด้ว้ย  

5.3.1.2 การสร้างโปรแกรมเพื่อพฒันาการบริหารงาน และโปรแกรมเพื่อพฒันาปัจจยัดา้น
ความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตอ้งควรค านึงถึงหลกัความ
คล้ายคลึงกนัหรือหลกัการใช้ร่วมกนัได ้ในแต่ละประสบการณ์ในการท างาน เพราะผลการวิจยั
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พบวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 20 ปี และ ประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 20 
ปี มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู ้บริหารไม่แตกต่างกัน และ ค านึงถึงหลักความ
หลากหลายท่ีเหมาะสมกับกรณีท่ีครูผู ้สอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 
เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่ามีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกต่างกนั  

5.3.1.3 การสร้างโปรแกรมเพื่อพฒันาปัจจยัด้านการบริหารทัว่ไป และปัจจยัด้านการ
บริหารงานบุคคล สามารถค านึงถึงหลักความคล้ายคลึงกันหรือหลักการใช้ร่วมกันได้ กรณี
ครูผูส้อนมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 20 ปี และ ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 20 ปี 
เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

5.3.1.4 ขอ้เสนอแนะการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล
ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนบัสนุนครูในการจดั
การศึกษา ผูบ้ริหารควรมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้ค  าปรึกษาหารือ ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครู
แสดงความคิดเห็น ผูบ้ริหารควรมีการบริการท่ีดีและบริหารจดัการอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม  

5.3.1.5 ขอ้เสนอแนะการบริหารงานงบประมาณ ดงัน้ี ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการบริหาร
งบประมาณอย่างเป็นระบบ การด าเนินงานควร ผ่านวาระประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เป็นระบบ โปร่งใสตรวจสอบได ้ควรเนน้ การมีส่วนร่วมของครู 
ควรบริหารงบประมาณอยา่งประหยดั และคุม้ค่า  

5.3.1.6 ขอ้เสนอแนะการบริหารงานบุคคล ดงัน้ี ผูบ้ริหารควรบริหารจดัการอยา่งเป็นธรรม 
ผูบ้ริหารควรเอาใจใส่ครูและให้ความร่วมมือกบัครู ผูบ้ริหารควรมีการมอบหมายงานท่ีตรงกับ
ความสามารถ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมความกา้วหนา้ของครู ผูบ้ริหารควรมีมนุษยสัมพนัธ์ดี ผูบ้ริหาร
ควรสนบัสนุนใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผน ผูบ้ริหารควรมีการกระจายงานใหม้ากกวา่น้ี  

5.3.1.7 ขอ้เสนอแนะการบริหารงานทัว่ไป ดงัน้ี ผูบ้ริหารควรให้ค  าปรึกษาหารือกบัครู 
ผูบ้ริหารควรสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัครู ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้ครูใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา 
ควรมีการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกนั ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริมการปฏิบติังาน
ร่วมกนั  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
5.3.2.1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูดู้แลและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจดัการศึกษาพื้นฐาน 
ควรตระหนกัและใหค้วามส าคญักบันโยบายการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในเร่ืองการบริหารงาน
งบประมาณมากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัท่ีพบวา่ การบริหารงานงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงต่อ
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ความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเขา้ใจใน
การบริหารงบประมาณมากข้ึน ก็จะท าให้ครูผูส้อนในสถานศึกษาเกิดความรัก ความศรัทธา เกิด
ความเขา้ในหลกัการบริหารแลว้สามารถมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดแลไม่คิดโยกยา้ยหรือเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด  

5.3.2.2 ด้านการบริหารวิชาการ สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต 
พฒันาการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรจดัหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กบัครูอย่าง
เพียงพอ ควรส่งเสริมใหมี้การพฒันาครูในดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.3.2.3 ดา้นการบริหารงบประมาณ สถานศึกษาควรกระจายการบริหารจดัการงบประมาณ
อย่างทัว่ถึง ควรส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันา
สถานศึกษา ควรส่งเสริมการบริหารการจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ให้กบัสถานศึกษาในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 

5.3.2.4 ดา้นการบริหารบุคคล สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมของสถานศึกษา จดัให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่ หรือผูเ้ปล่ียนแปลงหน้าท่ีใหม่ใน
สถานศึกษา ส่งเสริมการเล่ือนวทิยฐานะและการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากร 

5.3.2.5 ด้านการบริหารทัว่ไป สถานศึกษาควรส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในเร่ืองการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน ประสานงานกบั
ชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจและจดัท าส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษา 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.3.1 ควรท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดัอ่ืนๆ 
5.3.3.2 ควรท าการวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัอ่ืนๆ 
5.3.3.3 ควรท าการวิจัยเ ร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

1. หนังสือภาษาไทย 
 1) หนังสือทัว่ไป 
กลัยา วานิชบญัชา. การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2546. 
กาญจนา อรุณสุขรุจี. กรอบความคิดและแนวทางการประเมินผลด้วยทางเลือกใหม่ ตามหลักสูตร

การศึกษา ขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2546. 

                ขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2550. 
จนัทรานี   สงวนนาม.ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค

พอยท,์ 2545. 
เจริญผล   สุวรรณโชติ.  ทฤษฎกีารบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไ์ทยอกัษร, 2544. 
ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัน์ และ ฉัตยาพร เสมอใจ. การจัดการและการตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน), 2547. 
ธงชยั   สันติวงษ์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพค์ร้ังท่ี 11. กรุงเทพมหานคร : ประชุมช่าง, 

2546.  
ธีระศกัด์ิ  อุ่นอารมณ์เลิศ. เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและพัฒนา. นครปฐม :

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549 . 
นงลกัษณ์  วิรัชชยั.  กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การประเมินและการประกัน

ส านกัพิมพ ์: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545.  
บุญชม  ศรีสะอาด. การวจัิยเบือ้งต้น พมิพ์คร้ังที ่7 แก้ไขเพิม่เติม.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545. 
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2543. 
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โรงพิมพคุ์รุสภา, 2540. 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา . พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร , 2547. 
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อุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ โรงพิมพ์ เทพรัตน์เพรส, 
2540. 
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จงัหวดั นนทบุรี”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2543. 

ยุทธนา  ศรีพิจารณ์. “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์แอน 
โทนี”. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา,2547. 

วาสนา  เดชอุดม. ” พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร” .วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั :
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร,2547. 

ศิริพงษ์   พุ่มภกัดี . “ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการประถมศึกษา   จงัหวดัสระแกว้”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑติ. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา , 2546. 

สง่า   ภู่ณรงค์.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลในการปฏิบติังานของศึกษาธิการอ าเภอตามหน้าที
ของ ส านกังานธิการอ าเภอในเขตการศึกษา 7.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540. 

สมเกียรติ  อินทร์ณรงค์. “ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต.บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา , 2548. 

สุภาลกัษณ์  ชยัอนนัต์.  “ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศ
แบบมีสัญญาผูกพนัในจงัหวดัล าปาง”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2540. 
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อ านวย  ดีประสิทธ์. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในส านกังานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัระยอง”. วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2546. 

อภินันท์   เลียบใย . “ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ”.วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา , 2540.  

 

 3) เวบ็ไซต์ 
วษิณุ  อ่วมเนตร. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานตามนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของ

เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลท่ายาง จ. เพชรบุรี”, 2544,  ท่ีมา http : / / 
hospital.moph.go.th/thayang . วนัท่ีสิบคน้ 20 มกราคม 2555 
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เลขที่แบบสอบถาม   
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
........................................................................................................................................................ 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีส าหรับครูผูส้อน  ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
             2.  แบบสอบถามน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร        
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 ค าตอบท่ีได้
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน และไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใด  
 3.  แบบสอบถามมี  3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี  1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานของศึกษาของ
ผูต้อบ 
                     ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 
                     ตอนท่ี  3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  ณ  โอกาสน้ี  ท่ีท่านกรุณาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้  และสอดคลอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ  ค  าตอบของท่าน            
จะเป็นประโยชน์ในการบริหารการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป  

 
 
                                                                                   สุภาวดี   บุญถึง 
                          นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต       
                                                                          สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
                                                          มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามมี  3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานศึกษาของผูต้อบ 
  ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  ตามมาตรา 39   
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ. 2545  ขอบข่าย
หนา้ท่ีของการบริหารสถานศึกษา 4 ดา้นคือ 

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

              ตอนท่ี  3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหาร
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 
 
ตอนที ่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
                โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ในช่อง  ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่านตามความเป็นจริง 
  
ประสบการณ์การสอน 

    นอ้ยกวา่   20  ปี 
    ตั้งแต่    20  ปี ข้ึนไป 

ขนาดของสถานศึกษา 
   ขนาดเล็ก นกัเรียนตั้งแต่ 1 -120 คน   
  ขนาดกลาง นกัเรียนตั้งแต่  121 – 300 คน  
   ขนาดใหญ่ นกัเรียนตั้งแต่  301 คนข้ึนไป        
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ตอนที ่ 2   แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา         
                  ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ี  แลว้พิจารณาวา่ในแต่ละขอ้ความตรงกบัความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัใด โดยกาเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความ
คิดเห็นตามความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด โดยแบบสอบถามมี  5 ระดบั คือ    
    5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
    3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
    2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ การบริหารงานในสถานศึกษา 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
 

1 
ด้านการบริหารวชิาการ 
การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

     

2 ส่งเสริมพฒันาครูเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้      
3 สนบัสนุนการท าเอกสารหลกัฐานใหเ้ป็นไปตาม

การวดัผลประเมินผล  และเทียบโอนการเรียนรู้ 
     

4 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู วิเคราะห์ การวิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

5 การพฒันาแหล่งเรียนรู้      
6 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูมีการผลิตส่ือ                 

การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

     

7 จดัใหมี้ระบบการนิเทศการภายในสถานศึกษาแบบ
กลัยาณมิตร 

     

8 ส่งเสริมการจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาทาง
วชิาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

9 จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา      
10 ส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน      
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ข้อ การบริหารงานในสถานศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
11 ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันา 

 วชิาการกบัสถานศึกษาของรัฐ 
     

12 ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว  องคก์ร  และหน่วยงานสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 

     

 
13 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
วางแผนจดัท าและเสนอของบประมาณ 

     

14 จดัสรรงบประมาณ      
15 ตรวจสอบติดตามประเมินผล  และรายงานผลการ 

ใชเ้งิน  และผลการด าเนินงาน 
     

16 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา      
17 การบริหารการเงินท่ีเป็นระบบและปัจจุบนั      
18 การบริหารบญัชีท่ีเป็นระบบและปัจจุบนั      
19 การบริหารระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยส์ถานศึกษา      
20 การควบคุมบ ารุง  รักษา  และจ าหน่ายวสัดุ      
21 การจดัการเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อการศึกษา      
22 การจดัสรรรายไดแ้ละผลประโยชน์เพื่อการจดัการ

เรียนการสอน 
     

 
23 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
มีการวางแผนก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

     

24 มีวางแผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง      
25 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ      
26 การด าเนินงานเก่ียวกบัดา้นวินยัและการรักษาวนิยั      
27 สร้างใหข้วญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทางการศึกษา      
28 ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพบุคลากร

การศึกษา 
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ข้อ การบริหารงานในสถานศึกษา 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
29 จดักองทุนสวสัดิการภายในสถานศึกษาส าหรับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     

30 บริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาล      
31 การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกจาก

ราชการ 
     

32 ด้านการบริหารทัว่ไป 
การด าเนินงานธุรการ 

     

33 ด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

     

34 พฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสาระสนเทศ      
35 ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานและพฒันา

เครือข่ายการศึกษา 
     

36 จดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร      
37 จดัระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ      
38 การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงานวชิาการ    

งบประมาณ บุคคล  และบริหารทัว่ไป 
     

39 จดัใหมี้การบ ารุง ดูแลอาคารสถานท่ี
สภาพแวดลอ้ม 

     

40 ประสานงานชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจ
และจดัท าส ามะโนนกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการ
ทางการศึกษา 

     

41 มีระบบการรับนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ      
42 ส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ  

นอกระบบ  และตามอธัยาศยั 
     

43 วางแผนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา      
44 การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียนตามระบบดูแล 

ช่วยเหลือนกัเรียน 
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ข้อ การบริหารงานในสถานศึกษา 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
45 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์งานดา้นการศึกษา

ของโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษา 

     

46 ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษา
ของชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน  ๆ 

     

47 ส่งเสริมประสานราชการกบัพื้นท่ีการศึกษาและ 
หน่วยงานอ่ืน  ๆ   

     

48 จดัระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา      
49 ใหบ้ริการดา้นสาธารณะต่าง  ๆ       
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แบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  ตามภารกิจ 4 ดา้น คือ 

1. ดา้นบริหารงานวชิาการ  
…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ดา้นบริหารงานงบประมาณ  
…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ดา้นบริหารงานบุคคล 
…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ดา้นบริหารงานทัว่ไป  
…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 
1. นายดนัย  มนเพยีรจันทร์ 

- วฒิุการศึกษา กศ.ม.  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการ  โรงเรียนบา้นหนองปลิง    

 
2. นายธัญญวชิ  ตรัยรัตน์ 

- วุฒิการศึกษา กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวัดผลและประเมินผล     
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองครก 
 
3. นางถาวร  ชุนไธสง 

- วฒิุการศึกษา คม.  การศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาภาษาไทย          
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

- ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ   โรงเรียนวดัข้ีตุ่น 
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ภาคผนวก  ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว113 
 

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

 
  13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายดนยั  มนเพียรจนัทร์ 

  ด้วย นางสุภาวดี บุญถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205053 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์ เขต  3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 



106 
 

 
 
ท่ี ศธ 6012(2)/ว113 
 

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

 
  13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายถาวร  ชุนไธสง 

  ด้วย นางสุภาวดี บุญถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205053 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์ เขต  3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว113 
 

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

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายธญัญวชิ  ตรัยรัตน์ 

  ด้วย นางสุภาวดี บุญถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205053 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์ เขต  3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง  ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
........................................................................................................................................................ 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีส าหรับครูผู ้สอน  ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

             2.  แบบสอบถามน้ี  จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการบริหาร        
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 ผูว้ิจยัใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้ิจยั
จะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลักษณะภาพรวม โดยจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งส้ิน แต่ในทางตรงกันข้ามข้อมูลท่ีท่านจะตอบจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าขอ้มูลจากการวจิยัไปใชป้ระกอบกิจกรรมต่างๆต่อไป 
 3.  แบบสอบถามมี  3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี  1   ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานของศึกษาของ
ผูต้อบ 
                     ตอนท่ี  2    แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 
                     ตอนท่ี  3    แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
                  
                     ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 

นางสุภาวดี  บุญถึง 
นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของผู้เช่ียวชาญ  (IOC)   
ของแบบสอบถามความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 

ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 
∑R 

IOC  = ∑R 

          N คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 + 1 + 1 + 1  3.00 1.00 
2 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

3 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

4 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

5 + 1 0 + 1 2.00 0.66 
6 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

7 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

8 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

9 + 1 + 1 0 2.00 0.66 
10 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

11 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

12 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

13 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

14 + 1 +1 + 1 3.00 1.00 

15 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

16 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

17 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

18 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

19 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

20 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

21 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

22 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

23 + 1 +1 +1 3.00 1.00 

24 + 1 0 + 1 2.00 0.66 
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ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 
∑R 

IOC  = ∑R 

          N คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

25 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

26 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

27 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

28 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

29 + 1 0 +1 2.00 0.66 
30 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

31 + 1 +1 + 1 3.00 1.00 

32 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

33 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

34 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

35 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

36 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

37 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

38 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

39 + 1 +1 + 1 3.00 1.00 

40 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

41 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

42 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

43 + 1 +1 + 1 3.00 1.00 

44 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

45 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

46 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 

47 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

48 + 1 + 1 +1 3.00 1.00 

49 + 1 + 1 + 1 3.00 1.00 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/175 
 

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

  2 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 

 ด้วย นางสุภาวดี บุญถึง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205053 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์ เขต 3” โดยมี รศ.ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.วงษว์ฤณ  พิชยัลกัษณ์  
เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

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

เจริญพร 
 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.971 49 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 203.8000 356.717 .775 .970 

a2 204.3667 346.999 .883 .969 

a3 204.3667 346.999 .883 .969 

a4 204.3667 346.999 .883 .969 

a5 204.3667 346.999 .883 .969 

a6 204.3667 364.240 .296 .971 

a7 204.5000 350.672 .541 .971 

a8 205.1667 362.902 .397 .971 

a9 203.8000 355.752 .827 .970 

a10 204.3667 346.999 .883 .969 

a11 204.2333 357.909 .479 .971 

a12 204.3667 346.999 .883 .969 

b13 203.8000 356.717 .775 .970 

b14 203.8000 356.717 .775 .970 

b15 203.8000 356.717 .775 .970 

b16 203.8000 355.752 .827 .970 
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b17 204.3667 346.999 .883 .969 

b18 203.8000 356.717 .775 .970 

b19 204.3667 346.999 .883 .969 

b20 204.3667 346.999 .883 .969 

b21 204.3667 346.999 .883 .969 

b22 204.1333 364.602 .401 .971 

c23 204.3333 358.506 .558 .970 

c24 204.2333 361.495 .410 .971 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

c25 204.0667 357.582 .539 .971 

c26 204.0667 362.961 .397 .971 

c27 204.0667 364.685 .360 .971 

c28 204.0000 364.414 .351 .971 

c29 203.9000 365.128 .341 .971 

c30 203.8667 367.085 .235 .971 

c31 203.9667 362.723 .380 .971 

d32 203.9000 366.093 .290 .971 

d33 203.8000 355.752 .827 .970 

d34 203.8000 356.717 .775 .970 

d35 203.7333 362.271 .429 .971 

d36 203.9333 363.582 .431 .971 

d37 203.5333 367.154 .275 .971 

d38 203.7333 362.271 .487 .971 
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d39 203.5333 364.395 .444 .971 

d40 204.3667 346.999 .883 .969 

d41 203.7333 362.271 .487 .971 

d42 203.5333 364.395 .444 .971 

d43 204.3667 346.999 .883 .969 

d44 203.7333 362.271 .487 .971 

d45 203.5333 364.395 .444 .971 

d46 204.3667 346.999 .883 .969 

d47 203.7333 362.271 .487 .971 

d48 203.5333 364.395 .444 .971 

d49 204.3667 346.999 .883 .969 
 

     Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

208.3000 371.872 19.28399 49 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 
ช่ือ – สกุล   นางสุภาวดี   บุญถึง 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   20  พฤศจิกายน 2520 
 
ภูมิล ำเนำ   458  ถนนประชาสันติสุข  ต าบลนางรอง  อ าเภอนางรอง          .. 
,                                                     จงัหวดับุรีรัมย ์ 31110 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   458  ถนนประชาสันติสุข  ต าบลนางรอง  อ าเภอนางรอง          .. 
,                                                     จงัหวดับุรีรัมย ์ 31110 
 
วุฒิกำรศึกษำ                                                                                                                                                                              
 พ.ศ.  2544  ปริญญาตรี ( ค.บ.) สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 
ประวตัิกำรท ำงำน                                                                                                                                                                                   
 พ.ศ. 2548  ครูผูช่้วย    โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)                                           
.                                                     สังกดักองการศึกษา  เทศบาลเมืองนางรอง  อ าเภอนางรอง                                                           
.                                                     จงัหวดับุรีรัมย ์                                                                                                   
 พ.ศ. 2550  ครู อนัดบั คศ. 1    โรงเรียนทีโอเอวทิยา (เทศบาล 1)                                           
.                                                     สังกดักองการศึกษา  เทศบาลเมืองนางรอง  อ าเภอนางรอง                                                           
.                                                     จงัหวดับุรีรัมย ์                                                                                                    
 
สถำนทีท่ ำงำน                               โรงเรียนทีโอเอวทิยา (เทศบาล 1)                                           .                                               
.                                                     สังกดักองการศึกษา  เทศบาลเมืองนางรอง  อ าเภอนางรอง                                                           
.                                                     จงัหวดับุรีรัมย ์                     
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