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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ

ในการทำงาน 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ ครูในกลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 ขนาดกลุมตัวอยางไดมาโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันได จำนวน 

285 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-Test) 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณดานการบริหารงานทั่วไป

และดานการบริหารงานบุคคล (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณในการทำงาน พบวา

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ : ความคิดเห็น การบริหารงาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study teachers' opinions towards school 

administration of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 1; and (2) 

To make a comparison of teachers' opinions towards school administration of school administrators 

under the Secondary Educational Service Area Office 1, which was classified by education level and 

work experience. 

 This research was a survey research. Population included school teachers under the Secondary 

Education Service Area Office 1. The samples included 285 teachers which were obtained by Krejcie 

and Morgan's tables and employed a stratified random sampling method. The research instrument was 
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a 5-level rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, and t-Test. 

 The research results were found that (1) The teachers’ opinions on the administration of school 

administrators under the Secondary Education Service Area Office 1, overall were at a high level. When 

considering individual aspect, it was found that all aspects were at high level in descending order, 

namely academic administration, budget administration, general administration, and personnel 

administration, (2) The results of comparison on the teachers' opinions towards school administration 

of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 1, classified by 

educational level and work experience were not different, overall and in each aspect. 

Keywords: Opinion, Administration, Secondary Educational Service Area Office 1 

 

บทนำ 

การศึกษาเปนปจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำใหการพัฒนาคุณภาพของประชากรเปนไปตามที่ประเทศชาติตองการ 

โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เนนการพัฒนาคนเปนสำคัญ

อันดับแรก การศึกษาจึงตองมีบทบาทอยางมาก ตอการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีลักษณะท่ีพึงประสงค ซึ่งการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทานั้นจึงจะสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประชากรของประเทศได ซึ่ง

การจัดการศึกษาจะประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารและครู เปนสำคัญ ถาบุคลากรเหลานี้มี

ความพึงพอใจในการทำงาน มีขวัญและกำลังใจดีก็จะมีความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจเสียสละ อุทิศ

ตน มีความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนการจัดการศกึษาใหมคีวามเจริญกาวหนายิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 

72) 

การบริหารการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใหเปนองคกรแหงการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูใหไดดีนั้น ผูบริหาร

สถานศึกษาตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลท่ีจะทำใหการจัดการเรียนรูในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนา

ผูเรียนไปสูอนาคตที่ประสบความสำเร็จ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นอยางมีคุณภาพตามที่สังคมตองการ การกำหนด

แนวทางปฏิบัติในปจจุบันจึงจำเปนจะตองบริหารหนวยงาน เพื่อนำไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตความรวมมือของ

บุคลากรทุกฝายดังน้ัน การศึกษาจึงเปนรากฐานท่ีสำคัญประการหน่ึงในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหา

ตางๆ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถดานตางๆ เพ่ือใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน การท่ีจะพัฒนา

ในดานการจัดการเรียนรูใหบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยหลักท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งประการหน่ึงคือ คร ูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ี

จะขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข (สมคิด พรมจุย, 2547, หนา 2) 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำหนดภาระงานออกเปน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงาน

วิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ซึ่งบุคลากรในโรงเรียน

มีหนาที่ในการปฏิบัติตามขอบขายงานดังน้ี ดานการบริหารงานวิชาการ มีหนาที่จัดทำโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ 

โดยพยายามบูรณาการเนื ้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรู เดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรู ตามความ

เหมาะสม นำหลักสูตรไปใช มีการนิเทศการใชหลักสูตร ติดตามและประเมินผลและปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม

ความเหมาะสม ดานการบริหารงานงบประมาณ มีหนาที่บริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนความเปนอิสระในการ
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บริหารจัดการมีความคลองตัวโปรงใส ตรวจได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทาง

การศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน ดานการบริหารงานบุคคลเปนภารกิจสำคัญที่มุงสงเสริมใหโรงเรียน

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียนเพ่ือดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ

ภายใตกฎหมาย ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนา มี

ความรูความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ และดานการบริหารงานทั่วไป มีหนาที่บริหารจัดการในดานอาคาร

สถานท่ี งานสารสนเทศ งานพัสดุ งานสหกรณ และดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยทั่วไปภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอโรงเรียน 

 การบริหารสถานศึกษานั ้นตองดำเนินการบริหารภายใตยุทธศาสตรการบริหารงานที ่ดีแตจากความเปนมาและ

ความสำคัญของปญหา ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบวา

ปญหาในการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดจากการรวบรวมขอมูลจากงานการประกันคุณภาพ พบวา ดาน

การบริหารงานวิชาการสวนใหญจะมีความเก่ียวของกับหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาระงาน

ของครูตองทำเอกสารมากเกินไป จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สวน

ปญหาในดานการบริหารงานงบประมาณจะเกี่ยวของกับการวางแผนและการดำเนินการดานการเงินไมเปนระบบ ไม

โปรงใส สวนปญหาในดานการบริหารงานบุคคลจะเกี่ยวของกับอัตรากำลังของบุคลากรไมเพียงพอ ครูและบุคลากรไมมี

โอกาสในการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนขั้นเงินเดือนไมมีความยุติธรรม และปญหาในดานการบริหารงานทั่วไป

จะเก่ียวของกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน อาคารสถานท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการเรียนการสอน 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหา ท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ความคิดเห็นของครูตอการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ท้ัง 4 ดาน เพ่ือนำผลการวิจัยมา

เปนขอมูลแนวทางในการปฏิบัติงานของครู และเปนแนวทางในการเสริมสรางสารสนเทศ พัฒนางานทั้ง 4 ดานของ

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) 

การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39  

2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที ่ใชในการวิจัยครั ้งน้ี ไดแก ครูในกลุ มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 14 โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,100 คน 
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2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในกลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610) ได

กลุมตัวอยางครู จำนวน 285 คน จากน้ันดำเนินการสุมวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling)  

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในกลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 1 ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 1) ระดับการศึกษา แบงเปน ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีและ 2) ประสบการณใน

การทำงาน แบงเปน ต่ำกวา 10 ป และ ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 

ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานท่ัวไป 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนำแนวคิดมาประมวลกัน

เขาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได ดังน้ี  

 

ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s 

five rating scale) โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของภควัต บางสมบูรณ (2562: 104-110) กำหนดประเด็นของ

คำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้ง 4 ดาน นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นขอ

ความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสมความครอบคลุมของเนื้อหาและ

การใชภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนำเสนอผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการ

หาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ถือไดวามีความเที่ยงตรงเน้ือหา ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 

แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

ไมต่ำกวา 0.70 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย 

1. ระดับการศึกษา 

1.1 ปริญญาตร ี

1.2 สูงกวาปริญญาตร ี

2. ประสบการณในการทำงาน 

2.1 ต่ำกวา 10 ป 

2.2 ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงาน 

ของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดาน 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 

2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวา ครูที่มีระดับ

การศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผูวิจัยอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 นำมาอภิปรายในแตละดาน ดังน้ี 

 1.1 ดานการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา

ใหความสำคัญกับงานดานวิชาการเปนอันดับหนึ่ง เนื่องจากงานวิชาการนั้นถือเปนงานหลักสำคัญของสถานศึกษา หาก

งานวิชาการของโรงเรียนมีคุณภาพ ยอมสงผลใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และสามารถนำความรูน้ันไปประยุกตใช

ในชีวิตประจำวัน อีกท้ังยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูใหมีความรู ทักษะ และกระบวนการจัดการศึกษาตามกลุมสาระ 

และความสนใจของครู เพื่อพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ดังแนวคิดของจรูญ ชูลาภ (2544) กลาววา

การบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะตองตระหนักวาทุกกระบวนการ ทุกกิจกรรมการบริหารจัดการตองเนนใหเกิดคุณภาพ 

เปนท่ีพึงพอใจทุกฝาย ดวยการบริการจัดการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน  

 1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะผูบริหาร

สถานศึกษาใหความสำคัญในการบริหารงบประมาณเปนอยางมาก เพราะงบประมาณเปนปจจัยหลักที่ชวยสนับสนุนให

การบริหารงานดานอื่นๆ ภายในสถานศึกษาขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาได ผูบริหารสถานศึกษาจะตองจัดการบริหาร

งบประมาณใหถูกตองตามกฎระเบียบการใชงบประมาณ ใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบการใชงบประมาณไดและ

จะตองบริหารจัดการงบประมาณน้ันใหเกิดประโยชนแกสถานศึกษาสูงสุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย นงนุช กิตติโรจนเจริญ 

(2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรี

ราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 1 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี อยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับตามคาเฉลี ่ยจากมากไปนอยดังตอไปนี้ การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานธุรการเงินและพัสดุ การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานความสัมพันธกับ

ชุมชน การบริหารงานอาคารสถานที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามเพศ ประสบการณการทำงาน โดยรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 1.3 ดานการบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามี

การมอบหมายภาระงานใหตรงตามความรู ความสามารถ ทำใหครูทำงานอยางมีความสุข นอกจากนั ้นผู บริหาร

สถานศึกษายังสงเสริม และสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตามความตองการของตัวเองดวย ดวยการสงเขารวมอบรม 
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ประชุม และสัมมนา เพื่อนำความรูที่ไดรับจากการอบรมนั้นมาประยุกตใชในภาระหนาที่ของตัวเองทำใหงานที่ออกมามี

คุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับลัดดาวัลย ใจไว (2558) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหาร

โรงเรียนในกลุมโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ีผูบริหารโรงเรียนมีการ

วางแผนอัตราบุคลากร มอบหมายภาระหนาที ่ มีการติดตามนิเทศบุคลากร เสริมสรางประสิทธิภาพในการทำงาน 

ประกอบดวย เงินเดือนและคาตอบแทน การเลือ่นข้ันเงินเดือน การจัดสวัสดิการพิเศษและการสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ 

การศึกษาตอและการฝกอบรมดูงาน ไดรับการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งตรงกับความ

ตองการของครูที่ตองการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนก็มีการใหขวัญและกำลังใจแกบุคลากรใน

โรงเรียนเปนตามหลักธรรมาภิบาล  

 1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา มี

การรวมกันพัฒนานักเรียน นักศึกษา มีการเขียนโครงการปฏิบัติกิจกรรมโดยมุงเนนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

นักศึกษา มีจิตอาสาเสียสละเพื่อสวนรวมและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาชีพ มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมลกูเสือเนตรนารี มีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิ

สุขภาพ เพื่อใหความรูในเรื่องการปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใหบริการชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย สมศักดิ์ ไพคำนาม, ไพโรจน พรมมีเนตร (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี มีระดับปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายฝาย พบวาทุกฝาย

มีระดบัปฏิบัติอยูในระดับมาก ฝายที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาที่มี

ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมและรายฝายไมแตกตางกัน บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการการทำงานตางกันมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายฝายไม

แตกตางกัน 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน สรุปไดดังน้ี 

 2.1 จำแนกตามระดับการศึกษาพบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นทุกดาน โดยภาพรวม

ไมแตกตางกันกับครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา

ปริญญาตรี อยูในวัยที่ใกลเคียงกัน และมองเห็นวาการชวยงานโรงเรียนจะทำใหมีประสบการณในอนาคต สามารถนำไป

ตอยอดในการทำงานได ซึ่งสอดคลองกับศุภมาศ อุตลาด (2561) ศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารในการบริหารงาน

โรงเรียนดีประจำตำบลตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 2 โดนรวมไม

แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน  

 2.2 จำแนกตามประสบการณในการทำงาน พบวาครูท่ีมีประสบการณทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการบริหารสถานศึกษานั้นจะมีระบบการประกันคณุภาพ

ท้ังภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงสงผลใหสถานศึกษาน้ันมีการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท้ัง

สถานศึกษา ทำใหครูที่มีประสบการณการทำงานที่แตกตางกัน ไดทำงานรวมกันและสงผลใหครูที่มีประสบการณในการ

ทำงานที่นอยกวาเกิดการเรียนรูจากครูที่มีประสบการณการทำงานมากกวา และผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมี

สวนรวมในการนำเสนอแนวคิดตางๆในการดำเนินงานภายในสถานศึกษา ทำใหครูไดรับประสบการณตรงจากการที่ไดลง

มือปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนากร เหล็กกลา (2544: 86) ไดทำการวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการการพัฒนา

บุคลากรของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบวา ความตองการการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน



168 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง ครูโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่มีประสบการณทำงานแตกตางกัน (ต่ำกวา 12 ปกับตั้งแต 12 ปขึ้นไป) มีความ

ตองการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน และพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่มีระดับตำแหนงแตกตางกัน (ต่ำกวาระดับ 5 กับตั้งแตระดับ 5 ปขึ้นไป) มีความตองการพัฒนา

บุคลากรโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ผู บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู

เพื่อที่จะใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริงและเกิดความรูที่ยั ่งยืนและสามารถนำความรูที่ไดรับนั้นไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได และสนับสนุนใหชุมชนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

1.2 ดานการบริหารงบประมาณ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูใชวัสดุอุปกรณภายในสถานศึกษาท่ีมี

อยูน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน และสนับสนุนใหมีการตรวจสอบดูแลการใชพัสดุภายในสถานศึกษา 

1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ผู บริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดปฏิบัต ิหนาที ่ตามความรู

ความสามารถท่ีครูถนัดและสงเสริมใหครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาไดพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา 

1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ผูบริหารสถานศึกษาควรกํากับ ติดตาม จัดทำขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงท้ัง

ภายในและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนระบบ 

2. ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครัง้ตอไป  

2.1 ควรวิจัยเก่ียวกับความคดิเห็นของครูท่ีมีตอการบรหิารงานงบประมาณของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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