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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนในกลุม

เครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉินารายณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 (2) เปรียบเทียบความ

พึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนในกลุมเครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉินารายณ สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จำนวน 7 ดาน ไดแก ดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน ดานหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอน ดานบุคลากร ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ดานการจัดการบริหาร ดานกิจการนักเรียน 

และดานสัมฤทธิผลของผูเรียน 

รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสำรวจประชากร ไดแก ครูในกลุมเครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉินารายณ จำนวน 103 

คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงายและกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกนไดจำนวน

กลุมตัวอยาง 86 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 2 ตอน (1) เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (2) 

เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูในกลุมกลุมเครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉินารายณทั้ง 7 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในกลุมเครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉิ

นารายณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับ

คาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 ดาน ไดแก ดานกิจการนักเรียน ดานการจัดการบริหาร และดานหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอน (2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนในกลุมเครือขายสถานศึกษา

อำเภอกุฉินารายณ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษาและอายุ

ปฏิบัติงาน พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การบรหิารจัดการเรียนการสอน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the teachers' satisfaction towards 

Administration; Teaching in a network of educational institutions in Kuchinarai District under the Karasin 

Primary Educational Service Area Office 3 (2) Comparison of teachers' satisfaction towards teaching 

management in the educational network group in Kuchinarai District under the Karasin Primary 
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Educational Service Area Office 3 in 7 aspects including school’s philosophy and goal, school’s curriculum 

development and instructional process, personnel, resources for teaching and learning activities, school 

administration, student’s activity and student’s learning achievement. 

This study used a survey research methodology. The population studied were 103 teachers of 

the schools in the school network in kuchinayai District under the karasin Primary Educational Service 

Area Office 3. The Krejcie and Morgan’s table of random number was used to determine the sample 

size; then the simple random sampling was employed and the study sample comprised 86 teachers. 

The instrument used for collecting the data was a questionnaire which was divided into 2 parts including 

(1) a checklist on the respondents’ status and (2) a 5 - point rating scale on the teachers’ satisfaction 

towards the teaching and learning management of the schools in the school network in kuchinayai 

District the under the karasin Primary Educational Service Area Office 3 in 7 aspects. The statistics used 

for analyzing the collected data were percentage, mean, Standard Deviation and t-test. 

The major research findings revealed that: (1) Teachers’ satisfaction towards the teaching and 

learning process of the schools in the school network in Kuchinayai District the under the karasin Primary 

Educational Service Area Office 3 was at high level in whole and in part. After item analysis, it was found 

that the listed mean scores in order from highest to lowest of the first three aspect included student’s 

activity, school’s curriculum development and administration and instructional process; and (2) According 

to the comparison results, found that the teachers with different educational levels and amounts of 

work performance were not different levels of satisfaction towards the schools’ the teaching and learning 

process in whole and in part. 

Keywords: Satisfaction, Teaching and Learning Administration 

 

บทนำ 

 การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เปนยุคที่การศึกษาเปนเรื่องที่มากกวาการเตรียมความพรอมของคนหรือให

ความรูกับคนเทานั้น แตเปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษยดวย กลาวคือ นอกจากใหความรูแลว จะตองสงเสริมใหผูเรียน

รักที่จะเรียน มีคุณธรรม สามารถอยูรวมในสังคมไดอยางเหมาะสม ซึ่งในการกาวสูการศึกษาในยุค Thailand 4.0 น้ัน 

กระทรวงศึกษาธิการไดวางแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อชวยในการ

เพิ่มศักยภาพในการติดตอสื่อสารกับตางประเทศสงเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรการปรับ

หลักสูตรการเรียนการสอน ใหทันสมัยสอดคลองกับโลกยุคใหม ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน จึงตองทันตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากผูบรหิารสถานศึกษาซึ่งเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรยีน

การสอนของครูผูสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู

ความสามารถที่ตนเองมีอยูอยางเต็มที่ เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง ทำใหผูเรียนคนพบองคความรูดวยตนเอง 

เกิดทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหา และสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการดำรงชีวิตประจำวันได ซึ่งเปนรูปแบบ

ของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่กำหนดเปาหมายและลักษณะของคนไทยใน 20 ปขางหนา 

รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุงใหการศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพ

ไดมาตรฐานสากล พัฒนาคนไทยใหมีทักษะการคิดสังเคราะห สรางสรรค ตอยอดสูนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและอาชีพ 
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ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมระบบการเรียนรูที่บูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM Education) เพื ่อพัฒนาผูสอนและผูเรียนในเชิง

คุณภาพโดยเนนการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทำงาน (Work Integrated Learning) การศึกษาแนวโนมดาน

การศึกษาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พบวาประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหความสำคัญกับทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ที่จำาเปนสำาหรับศตวรรษที่ 21 (Partnership for the 21st Century 

Skills, 2016) ไดแกการคิดแบบมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem-Solving) การสื่อสาร 

(Communication) การรวมมือ (Collaboration)และการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

ควบคูไปกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

 การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญปรากฏอยูในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แต 

ยังคงมีปญหาไมบรรลุผลเทาท่ีควร เพราะมีเหตุปจจัยหลายประการ เน่ืองจากครูผูสอนไมเขาใจในแนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และไมเชื่อมั่นระบบการสอนแบบใหมทำใหผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำลง 

(ไพฑูรย สินลารัตน 2552, หนา 20 ) อีกทั้งครูยังยึดการสอนโดยเปนผูใหความรูแตเพียงฝายเดียว วิธีการสอนของครเูปน

การสอนแบบบอกเลา บรรยาย เนนการทองจำเปนหลัก เนนการเรียนในหองเรียนนักเรียนไมมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นไมมีความสุขในการเรียน และการจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไมเอื้อตอการพัฒนาคนใหมีลักษณะ “มองกวาง 

คิดไกล ใฝรู” ไมเนนกระบวนการวิเคราะห การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู ด วยตนเอง(สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2553, หนา 47 ) นอกจากนั้นแลวสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ยัง

มุงเนนการสอนท่ีเนนครูเปนศูนยกลาง ยังไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสภาพแวดลอมในชุมชน

และสังคม ผูเรียนไมไดเรียนรูจากสภาพจริงหรือการปฏิบัติจริง (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 ก, หนา 4 ) ซึ่งสอดคลองกับ

คำกลาวของพลสณัฑ โพธิ์ศรีทอง (2552 หนา 10 ) ที่วาการเรียนการสอนยังคงเนนการสอนของครู ไมเนนการเรียนรูของ

ผูเรียน ยังเนนการเรียนแบบทองจำ ครูยังคงเปนผูตัดสินทุกเรื่อง ผูเรียนยังคงคิดไมเปน ทำไมเปน แกปญหาไมได รอแต

เปนผูรับ เชนเดียวกับ วัฒนาพร ระงับทุกข (2551, หนา 7) กลาววาการจัดการเรียนการสอนยังคงเนนครูเปนศูนยกลาง ครู

สวนมากยังคงเช่ือมั่นและคุนเคยกับการถายทอดความเช่ียวชาญของตนใหกับลูกศิษยครูคือผูรูท่ีดีท่ีสุดและมีอำนาจท่ีสุดใน

หองเรียน  

 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เกิดขึ้นโดย การถายทอดความรู 

การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก

ผูเรียนเองหรือจากครูผูสอน นอกจากนั้นการศึกษายัง เกิดจากการจัดสภาพสังคมอันเปนปจจัยใหเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิตสามารถพัฒนาตนและสงเสริมความเจริญกาวหนาของสังคมและประเทศชาติ สามารถปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสมใน การอยูรวมกับผูอื่นอยางปกติสุข ภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข การจัดการศึกษามีความสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทำงานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกดิจาก

การปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือ ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทำใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นท่ีจะ

ทำงาน มีขวัญและกำลังใจ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพของการทำงานรวมทั้งสงผลตอความสำเร็จและเปนไปตาม

เปาหมายขององคกร(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 2559, หนา 126) 

  ดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคลกรทางการศึกษาใหมี คุณภาพ

ทางดานวิชาการมีความทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ใหมีคุณภาพเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาวิทยาการที่ทัน

สมัยใหมๆเปนการสรางศักยภาพการเรียนใหมีประสิทธิภาพ และการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหสถาบันตางๆ 

สามารถผลิต นักเรียนที่มีความรูกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี เหตุผล ใชภาษา ในการ
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ติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิต การที่บุคคล มีความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษจึง ไดเปรียบทุกดาน โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีการขยายตัว ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงมี

ความจำเปนตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร กับตางประเทศมากข้ึนตามลำดับ ในการพัฒนาการภาษาอังกฤษไปสู

ความเปนสากลมากยิ่งขึ ้น ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเปนที่ตองไดรับการพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการ ที่จะเปน

ประโยชน ตอการศึกษาคนควาหาขอมูลและการประกอบอาชีพในอนาคต 

ดวยเหตุนี้ครูจึงถือวาเปนผูมีสวนสำคัญยิ่งในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ

กระบวนการการจัดการเรียนการสอน เพราะในสวนหนึ่งนั้น ครูเปนผูทราบแนวทางการบริการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาและทราบสภาพของนักเรียนเปนอยางดีอีกผูหน่ึง ผูศึกษาไดเล็งเห็นความสำคัญของครูในการใหความรวมมอืใน

การสงเสริมการเรียน จึงไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการศึกษาตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษาและอายุการปฏิบัติงาน  

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 แตกตางกัน 

 2. ครูที่มีอายุปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจของครูที่มตีอการบริหารจัดการเรียนการสอนในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรยีนการสอนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุเขต 3 ในครั้งนี้ ไดทำการศึกษาใน 7 ดาน ไดแก ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน หลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอน บุคลากร ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน การบริหารจัดการ กิจการนักเรียน และสัมฤทธิผลของผูเรียน 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ไดแก ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 อำเภอ กุฉินารายณ จำนวน  

103 คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 อำเภอ 

กุฉินารายณ ปการศึกษา 2563 จำนวน 86 คน ซึ่งไดมาจากตารางการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน 

(Krejcie & Morgan) ตารางนี้ใชในการประมาณคาสัดสวนของประชากรเชนเดียวกันและกำหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ี

สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% 

  ตัวแปรตน ไดแก ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติราชการ  
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 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอน ใน 7 ดาน คือ 1)ปรัชญาและ

เปาหมายของโรงเรียน 2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3) บุคลากร 4) ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 5) การ

บริหารจัดการ 6) กิจการนักเรียน 7) สัมฤทธิผลของผูเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสำรวจ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการ

เรียนการสอน ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 เพ่ือใหการศึกษาครั้งน้ีเปนไปตามวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว ผูศึกษาไดดำเนินการตาม ลำดับข้ันตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ 

3. การเก็บรวบรวมขอมลู 

4. การวิเคราะหขอมลู 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

6.  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 อำเภอ 

กุฉินารายณ 5 โรงเรียน โรงเรียนนาขามวิทยา มีครูจำนวน 20 คน โรงเรียนบอนเขียวราษฎรบำรุง มีครูจำนวน 20 คน 

โรงเรียนบานคำปาหวาน มีครูจำนวน 22 คน โรงเรียนบานคำอีหงษ มีครูจำนวน 21 คน โรงเรียนบานสุขเจริญ มีครูจำนวน 

20 คน ปการศึกษา 2563 จำนวน 103 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 อำเภอ

กุฉินารายณ 5 โรงเรียน ปการศึกษา 2563 จำนวน 86 คน ซึ่งไดมาจากตารางการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่

และมอรแกน  

ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการเรียน

การสอน 7 ดาน  

1. ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรยีน 

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

3. บุคลากร 

4. ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

5. การบริหารจัดการ 

6. กิจการนักเรียน 

7. สัมฤทธิผลของผูเรียน 

สถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ระดับการศึกษา 

2. อายุปฏิบัติงานราชการ 

3. สังกัดโรงเรยีน 
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เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความ พึงพอใจผูปกครอง

นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) ชนิด 5 ตัวเลือก ตามวิธีของ ลิเคิรท 

(Likert)  

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

  1  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสดุ 

 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

 ผูศึกษาไดดำเนินการสรางเครื่องมอื โดยมีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาแนวความคิดจากตำรา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับทฤษฎี ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

  2. นำความรูท่ีไดจากการศึกษาคนความาสรางแบบสอบถาม ใหตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยคำนึงถึง

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีนท่ีมีตอการจดัการเรียนการสอน 

  3. นำเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 

  4. แกไขปรับปรุงแบบสอบถาม แลวนำเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน หาคา IOC ไดคาทั้งฉบับอยูระหวาง 0.5 - 1.00 

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของการใชภาษา ตลอดจนดานอ่ืนๆ ท่ีผูเช่ียวชาญ

เห็นวาสมควรปรับปรุงแกไข 

  5 .  น ำ แ บ บ ส อ บ ถ า มมา ปร ั บ ป รุ ง ต า มข  อ เ สน อแ น ะข อ งผ ู  เ ช ี ่ ย ว ช า ญ  แ ล  ว น ำ ไ ปท ดลอง ใช   

(Try–out) กับประชากรที่ไมใชกลุ มตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำไปหาคาความเชื ่อมั ่นตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่น 0.88  

  6. จัดพิมพแบบสอบถาม ฉบับสมบูรณสำหรับนำไปใชจริงตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลครู ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุเขต 3 ท่ีเปนกลุมตัวอยางดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียนเพ่ือขอความรวมมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยนำสงดวยตนเอง 

2. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด ตรวจสอบความถูกตองและคัดเลือกเอาแบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณไวเพ่ือทำการวิเคราะหตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยใชเกณฑดังน้ี (บุญชม ศรสีะอาด, 2555, หนา 71) 

  4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
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  3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

  1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

1.1 คารอยละ  

1.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. สถิติในการทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจัย  

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 1. ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 สวนใหญจบระดับปริญญาโท จำนวน 51 คน

คิดเปนรอยละ 59.30 และระดับปริญญาตรี จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 40.70 ดานอายุปฏิบัติงานราชการ นอยกวา 10 

ป จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 39.53 ดานอายุปฏิบัติงานราชการ 10 ปข้ึนไป จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 60.47  

 2. ครูในกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ

บริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานสรุปไดดังน้ี 

  2.1 ดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน พบวาครูในกลุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 3 มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

  2.2 ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน พบวาครูในกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุเขต 3 มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

   2.3 ดานบุคลากร พบวาครูในกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 มีความพึงพอใจ

ตอการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ทุกขอ 

  2.4 ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน พบวา ครูในกลุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 3 มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

  2.5 ดานการจัดการบริหาร พบวา ครูในกลุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 มีความ

พึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากทุกขอ 
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   2.6 ดานกิจการนักเรียน พบวา ครูในกลุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 มีความพึง

พอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากทุกขอ 

  2.7 ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน พบวาครูในกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 มี

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากทุกขอ 

 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอน ใน สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา และอายุการปฏิบัติงาน พบวาโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญควรท่ีจะนำมาอภิปรายดังนี้ (1) ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการ

บริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ผล

การศึกษาเปนเชนนี้ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในสังกัดกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 

จัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายในการบริหารงานคอน ขางสูง ครูจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียง

อันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังน้ี ดานกิจการนักเรียน ดานการจัดการบริหาร ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอน ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ดานบุคลากร และดานปรัชญาและเปาหมายของ

โรงเรียน ตามลำดบั ผลการศึกษาเปนเชนนี้แสดงวากลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จัดการ

เรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายในการบริหารงานคอนขางสูง ครูจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก อันมีสาเหตุเน่ืองมาจาก

โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน ทั้ง 7 ดาน ตามที่กำหนดนอกจากนี้โรงเรียนไดจัดทำประกันคุณภาพเพื่อดำเนินไปสูการ

รับรองมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 49 ใหมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบ 

 คุณภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงเปาหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษา ในแตละระดับตามท่ี

กำหนดไว ในพระราชบัญญัติน้ี ใหมีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที ่มีตอการจัดการเรียนการสอนในกลุ มสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษาและการปฏบัิติงานโดยรวมและรายดาน ครูมีความพึงพอใจและไม

แตกตางกันทั้งนี ้เพราะความรู สึกรวมของบุคคลที่มีตอการทำงานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือ ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทำใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะ

ทำงาน มีขวัญและกำลังใจ สอดคลองกับ Locke (2003 หนา 93 อางถึงใน วิรัตน ดวงมาลา 2557, หนา 11) ไดให

ความหมายของความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปไววาเปนอารมณที ่ชื ่นชมอันเกิดจากผลงานที่ตนเองไดประเมินโดย

ประสบการณของตนเองแลวเห็นวางานน้ันสัมฤทธิผลและมีคุณคา 

 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. ผูบริหารควรพิจารณาหาทางปรับปรุงแกไขการจัดการศึกษาดานกิจการนักเรียน โดยไดบริการดานสุขภาพ

อนามัยใหกับนักเรียนอยางสม่ำเสมอ มีการดูแลพฤติกรรม นักเรียนอยางใกลชิด จัดกิจกรรมนักเรียนท่ีมุงเนนสงเสริมทักษะ

ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จัดบริการอาหารกลางวันใหนักเรียนอยางท่ัวถึง ตรวจสอบพัฒนาการ
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ของนักเรียนอยางตอเน่ือง กำหนดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียนอยางชัดเจนและมีผู รับผิดชอบ มีแผนเก่ียวกับ

กิจการอยางชัดเจน 

 2. จากผลที่พบในการวิจัยครั้งนี้ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 ดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน คอนขางต่ำ โรงเรียนควรปรับปรุง

วิธีการในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนเพ่ือมุงเนนผลการปฏิบัติท่ีถาวรและยั่งยืน 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยใหครอบคลุมถึงประชากรที่เปนนักเรียนหรือผูนำชุมชน เพื่อทราบความพึง

พอใจของครูท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 

 2. ควรทำการวิจัยเก่ียวกับเรื่องน้ีกับโรงเรียนในกลุมเครือขายอ่ืนๆ เพ่ือเปนการเปรียบเทียบ ท้ังน้ีเพ่ือจะไดทราบ

ถึงความตองการในภาพรวมใหกวางขวางข้ึน และเปนขอสนเทศใหหนวยงานระดับนโยบาย พิจารณา ปรับปรุง แกไข หรือ

กำหนดแนวทางในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และนำไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได 
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