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การศึกษาเจตคตขิองครูทีม่ีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางพล ี1 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

THE STUDY OF TEACHERS’ ATTITUDE FORWARD ADMINISTRATORS’ 
SCHOOL ADMINISTRATION IN BANGPLEE 1 GROUP UNDER THE 

SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL ADMINISTRATION SERVICE AREA 
OFFICE 2 

 
พรสวรรค ์ โทแกว้ 

โรงเรยีนบา้นแก่นทา้ว ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

 
บทคดัย่อ 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีว้ตัถปุระสงค ์1) เพ่ือศกึษาเจตคติของครูท่ีมีตอ่การบรหิารงานของผูบ้รหิาร
โรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 สงักัด ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 และ 2) 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ ประสบการณ์ และระดับการศึกษาของครูกลุ่มบางพลี 1  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช่ในการวิจยัคือครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 จ านวน 196 คน สุ่มตวัอย่างงแบบ
แบง่ขัน้ เครื่องมือท่ีใช่ในการรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณคา่5 ระดบั สถิติ
ท่ีใช่ในการ วิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
แบบ Independent t-test 
 ผลการวิจยัพบวา่ เจตคตขิองครูท่ีมีตอ่การบริหารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนกลุม่บางพลี 1 สงักดั
ส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เจตคติของครูท่ีมี เพศ ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานต่างกัน  
มีความคดิเห็นตอ่การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนั  
 
ค าส าคัญ: เจตคตขิองครู, การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียน   
 
ABSTRACT 

The objective of this research were 1) to study teachers’ attitude forward administrators’ 
administration of school in Bangplee group 1  under 1  under The Samutprakan primary 
educational administration service area office 2 and 2) to compare the difference of teachers’ 
attitude forward  administrators’ administration of school in Bangplee group 1, which classified 
by gender, work experience and educational level. The sample was 196  teachers who were 
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selected by stratified random sampling. The tool was 5  rating scale questionnaire and data 
were analyzed by frequency percentage mean and standard deviation. The hypothesis were 
tested by independent t-test. 

The results reveal that: Teachers’ attitude forward  administrators’ administration of 
school in Bangplee group 1 were at high level in over all. The comparison of teachers’ attitude 
for administrators’ administration of school in Bangplee group 1  by gende and work 
experiences were not difference both in overall and every aspects. 
 
Keywords: Teachers’ attitude, Administration of school administrator  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาย่อมมี
บทบาทส าคญั ครูและบคุลากรทางการศกึษามี
ความตัง้ใจในการท างาน ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักเรียนสูงขึน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ย่อมเป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะสร้างขวัญและ
ก าลงัใจใหก้ับครูไดป้ฏิบตัิงาน ครูและบคุลากร
จะ มีความตัง้ใจในการสอน เพ่ือใหล้กูศิษยข์อง
ตนเองมีความรู้อย่างงเต็มท่ี อาคม  วัดไธสง 
(2547) กล่าวว่า การท่ีครูมีขวญัท่ีดีจะ ช่วยให้
การปฏิบตังิานเป็นไปดว้ยความราบรื่น มากกวา่
ครู ท่ี มีขวัญต ่ า  จากการวิจัยของคูป เปอร์  
(Cooper, 1974) พบเชน่กนั วา่ขวญัของครูมีผล
ต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่ งส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
ด้วย การพัฒนาการศึกษาจึงเป็นหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารท่ีตอ้งสรา้งขวัญและก าลังใจใหแ้ก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหเ้กิด ความ
มั่ น ใ จ ว่ า มี ค ว า ม รู้ สึ ก ท่ี ดี ต่ อ ง า น แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มของงาน ตลอดทัง้มีความรูส้ึกท่ี
ดีต่อผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างขวัญ  

และก าลัง ใจ ท่ี ดี ให้แก่ค รูและบุลากรทาง
การศึกษา โดยอาศยัทฤษฎีความตอ้งการของ
มนุษยข์องมาสโลว ์(Maslow, 1954) เสนอไว้ 
คือ มนุษย์มีความต้องการ 5 ขั้น คือ ความ
ต้องการทางกายภาพ ความต้องการความ
ปลอดภัย ความต้องการทาง สังคม ความ
ตอ้งการการยอมรบั และตอ้งการส าเร็จสมหวงั 
ขวัญ เ ป็นความ รู้สึ ก ของบุคลาก ร ท่ี มี ต่ อ
สภาพแวดลอ้ม การท างาน และ เพ่ือนรว่มงาน 
ถ้าครูและบุคลากรมีขวัญท่ีดีก็จะเกิดความ
รว่มมือในการท างาน จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีจะต้องหมั่น ตรวจสอบหรือวัด
ขวัญก าลังใจของครูและบุคลากรอยู่เป็นระยะ 
เพ่ือจะไดจ้ัดสภาพแวดล้อมเก่ียวกับงานและ
สังคมให้เอือ้ต่อการ เกิดขวัญก าลังใจของครู
และบุคลากร อนัจะส่งผลต่อความร่วมมือร่วม
ใจในการท างานใหบ้รรลุวัตถุประสงคอ์ย่างงมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนกลุม่บางพลี 1 สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ประกอบดว้ย 10 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน
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คลองปลัดเปรียง โรงเรียนวัดสลุด โรงเรียนวัด
หนามแดง (เขียวอุทิศ) โรงเรียนคลองบางแก้ว 
โรงเรียนคลองบาง กระบือ โรงเรียนวดับางพลี
ใหญ่กลาง โรงเรียนวดับางพลีใหญ่ใน โรงเรียน
วัดก่ิงแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โรงเรียนเทวะ
คลองตรง โรงเรียนพรหมพิกลุทอง มีการบริหาร
จัดการศึกษาตามภารกิจท่ีสถานศึกษาต้อง
รับผิดชอบ 4 ด้านคือ การบริหารวิชาการ  
การ บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล  
และการบริหารทั่วไป แต่จากการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา พบว่างานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียนไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ไม่มีการแบ่งงาน
ตาม ภาระหนา้ท่ีท่ีชดัเจน งานท่ีออกมาในแตล่ะ
ด่านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไวแ้ละไมมี่การเตรียมการรองรบักบั ปัญหา
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนีย้งัพบว่าในแต่
ละปีมีครู ย่ืนเรื่ องขอย้ายโรง เรียนเสมอ มี
เรื่องราวรอ้งเรียนและการสอบสวน เก่ียวกบัการ
กระท าผิดของขา้ราชการครู ซึ่งสาเหตเุกิดจาก
การปฏิบตัิหนา้ท่ีของครู และผูบ้ริหารโรงเรียน
อันก่อให้เกิดเป็นปัญหา และอุปสรรคในการ
บริหารงานโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพในด่าน
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
เก่ียวกับเรื่อง หลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน 
การเพิ่มพูนความรูโ้ดยการอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนางานในหน้าท่ีหรือปัญหาการพัฒนา
บุคลากร การขาดครูท่ีมีความรูค้วามช านาญ
โดยตรง การสร้างขวัญและก าลังใจ รวมถึง
ปัญหางานธุรการ การเงินการพัสดุท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติผิดระเบียบ การทุจริต หรือการ
บริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล

กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ 
ชมุชน จากปัญหาตา่ง ๆ ผูว้ิจยัจงึตอ้งการศกึษา
เจตคตขิองครูท่ีมีตอ่การบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 สังกัด ส านักงานเขต
พื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 ว่ามีเจตคติท่ีดีต่อการบริหารงานใดบา้ง
และเจตคติ ท่ี ไม่ ดีต่องานใดบ้าง  เ พ่ือเ ป็น
แนวทางในการแก่ไขและปรับปรุงงานนั้น ๆ  
และเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให ้ปฏิบตัิงานอย่างงมี
ความสุข  ท า ให้บรรลุ เป้าหมายอย่ า ง ง มี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาระดบัเจตคติของครูท่ีมีตอ่
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 
บางพลี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคตขิองครูท่ีมีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 
บางพลี 1 สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ี การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 จ าแนกตาม 
เพศ ประสบการณแ์ละระดบัการศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดา่นเนือ้หา มุง่ศกึษาเจตคติ
ของครู ท่ี มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุม่บางพลี 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
ใน 4 ด้านคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
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ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บรหิารงานบคุคล และดา้นการบรหิารงานทั่วไป 

2 . ขอบเขตด่านประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง ประกอบดว้ยครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่ม
บางพลี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ในปี
การศกึษา 2561 จ านวน 10 โรงเรียน ครูผูส้อน
จ านวน 387 คน กลุม่ตวัอยา่งงท่ีใชใ่นการศกึษา
ครัง้นี ้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างงตามตาราง
ของเครจซี และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan; 
อ้าง ถึง ในประสิท ธ์ิ   สุวรรณรักษ์ , 2542)  
รวมทัง้สิน้ 196 คน แลว้ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
Stratified Random Sampling 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิ จัย เ รื่ อ ง นี ้  เ ป็นการวิ จัย เ ชิ ง
พรรณนา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างค รู
โรงเรียนกลุม่บางพลี 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 
ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 118 คน จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างงตามตารางของ
เครจ ซี  และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan  
อ้าง ถึง ในประสิท ธ์ิ   สุวรรณรักษ์ , 2542)  
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 
 
สรุปผลของการวิจัย 

1. เจตคติของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.28) และเม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถ
เรียงล าดบั คือ 1) ด่านการบริหารงานวิชาการ 
(ค่ า เ ฉ ล่ี ย  =  4 . 35 )  2 )  ด้านการบริ ห า ร
งบประมาณ (ค่าเฉล่ีย = 4.34) 3) ด้านการ
บรหิารงานทั่วไป (คา่เฉล่ีย = 4.23) และ 4) ดา้น
การบริหารงานบุคคล  (ค่าเฉล่ีย = 4.21)  
ตามล าดบั  

2. เจตคติของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 เม่ือจ าแนก
ตาม เพศ และประสบการณก์ารท างาน พบว่า
ไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้ภาพรวมและรายดา้น 
 
อภปิรายผลของการวิจัย 

จากการศกึษาเจตคติของครทูี่มีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 
สั ง กั ด ส า น กั ง า น เ ข ต พื ้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า 
ป ร ะ ถมศึ กษา สมุ ท ร ป ร าก า ร  เ ข ต  2  มี
ประเดน็ทส่ีามารถน ามาอภิปราย ไดด้งันี ้

1. การศึกษาเจตคติของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า 
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 โดยรวมและ
รายดา้นอยู่ในระดบั มาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่าทุกดา้นมีการปฏิบตัิอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้ได้รับ การศึกษา ค้นคว้า พัฒนา  
มีการเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้น
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การบริหาร และศึกษาในระดับปริญญาโท
เพิ่มขึน้ จึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการขัน้
พืน้ฐานในการปฏิบตัิงาน ท าใหค้รูมีเจตคติท่ีดี
ต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 
บางพลี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อยู่ในระดบั
มากทุกด้าน  สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  
วลยัรตัน ์ อนศุาสตร ์(2548) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง 
ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอ่การบริหารงานของ
ผู้บริหารโรง เรียนเอกชน สังกัด  เขตพื ้น ท่ี
การศึกษาสิงหบ์ุรี ผลการวิจัยพบว่าความพึง
พอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื ้นท่ี การศึกษา
สิงหบ์รุี โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
คา่เฉล่ีย ดงันี ้ดา่นการบรหิารวิชาการ มีคา่เฉล่ีย
สงูสดุ รองลงมา คือ ดา้นการบรหิารงบประมาณ 
ด่านการบริหารทั่ วไป และด่านบริหารงาน
บคุคล 

2. ผลการศึกษา พบว่าเจตคติของครูท่ี
มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม
บางพลี 1 สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ี การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 จ าแนกตาม
เพศ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี ้
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารให ้ความส าคญัระหว่าง
เพศชายกบัเพศหญิงเทา่เทียมกนั  เพศไมไ่ดเ้ป็น
ปัญหาหรืออปุสรรคในงานทัง้ 4  ดา้น  ปัจจบุนั
ครูเพศชายและ เพศหญิงไดร้บัการศกึษาอบรม
สม ่าเสมอ จึงมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกับผูบ้ริหารไดม้ากขึน้ ซึ่งมกัจะ
เห็นเพศชาย และเพศหญิงเขา้มามีส่วนร่วมใน
งานทัง้ 4 ดา้นอยูเ่สมอ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบั สิรพิร  

ยงเพชร (2553 : 83-85) ศึกษาการตัดสินใจ 
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1 จ าแนกตาม เพศ 
และประสบการณก์ารท างาน ผลการวิจยั พบวา่
การมีส่วนรว่มในการตดัสินใจของขา้ราชการครู 
ของผูบ้รหิารโรงเรียน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี  เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง  และรายดา่นอยู่ในระดบั
มาก 1 ด้าน และปานกลาง 3 ด้าน เรียง
ตามล าดับ ดังนี ้การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ ส่วนการบริหารงาน
บุคคลและการ บริหาร งานทั่วไป  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั จ  าแนกตามเพศ  แตกตา่งกนั อย่างงไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. ผลการศึกษา พบว่าเจตคติของครูท่ี
มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม
บางพลี 1 สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ี การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้านครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งสองกลุ่ม  
มีเจตคตติอ่การบริหารงานของผูบ้รหิารโรงเรียน
แตกต่างกัน ในด่านการ บริหารงานวิชาการ 
ทั้งนีอ้าจเน่ืองจาก ครูท่ีมีประสบการณ์เฉล่ีย
นอ้ย เช่น ครูบรรจุใหม่ ครูท่ีท างานยงัไม่ค่อยมี
ประสบการณค์วาม รบัผิดชอบงานมากยงัไม่มี
ประสบการณใ์นการท างานทัง้งานหลกัและงาน
พิเศษ และอาจยงัยึดติดกบัความคิดตนเองเป็น
หลัก  ท าให้ มี โอกาสเ กิดความขัดแย้งกับ 
ผู้บริหาร ซึ่งผิดกับครูท่ีมีประสบการณ์มาก  
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งานมาก ถึงจะรับผิดชอบมาก แต่ก็อาศัย
ประสบการณ์จึง เข้าใจผู้บริหารมากกว่าและ
เม่ือเกิดความขดัแยง้ก็สามารถปรบัใหเ้ขา้กับกา
บริหารงานของผูบ้ริหารไดดี้กว่า จึงมีระดบัเจต
คตดิา้นการบรหิารงานวิชาการแตกตา่งกนั สว่น
ดา่นการบรหิารงบประมาณ ดา่นการบรหิารงาน
บุคคลและด่านการบริหารงานทั่ วไป ครูท่ีมี 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งสองกลุ่มมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
เกศร   จันทรก า เนิด  (2556)  ได้วิจัย เรื่ อง  
ความพึงพอใจของครูต่อการผูบ้ริหารโรงเรียน
วัดประดู่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 18 บรหิารงานของ ผลการวิจยั
พบว่ า  1 ) ความพึ งพอ ใจของค รู ต่ อ ก า ร
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู ่สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
18  โดยรวมและรายด้นอยู่ ในระดับมาก  
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการ
บรหิารงานของผูบ้รหิาร โรงเรียนวดัประดู ่สงักดั
ส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด่าน
แตกต่างกันอย่างง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู ่สงักดั
ส านักงานเขต พื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน 
โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกันอย่างงไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าเจตคติ
ของครู ท่ี มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุม่บางพลี 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

จ าแนกตามระดบัการศกึษา เจตคติของครูท่ีจบ
ปริญญาตรี กับจบสู ง กว่ าปริญญาตรีต่อ  
การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียน ไมแ่ตกตา่ง
กันทั้งภาพรวมและรายด้านซึ่งสอดคล้องกับ 
จารุวรรณ  หล่อเงิน (2559) ไดว้ิจยั เรื่อง ความ
พึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรง เ รี ยน  กลุ่ม โรง เ รี ยนศรี ราชา  1  สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  1) ความพึง
พอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรง เ รี ยน  กลุ่ม โรง เ รี ยนศรี ราชา  1  สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ด้านการ
บริหารทั่วไป ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้น
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
วิชาการ ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครูต่อการ บริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สงักัด
ส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรุี เขต 3 โดยจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์
การท างาน และระดับการศึกษาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันอย่างงไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1 ด้านการบริหารงานบคุคล 

มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ การพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี เป็นไปอย่างมีหลกเักณฑแ์ละยตุิธรรม 
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ดังนั้น  ในการพิจารณาความดีความชอบ
ผู้บริหารควรพิจารณาอย่างเป็นธรรม มีการ
แต่ งตั้ง คณะกรรมการพิ จ า รณาคว าม ดี
ความชอบท่ีเป็นท่ียอมรบัของทกฝุ่าย พิจารณา
ตามผลงานเป็นหลักนอกจากนีข้้อท่ีค่าเฉล่ีย
นอ้ย คือ เม่ือเกิดปัญหาครูสามารถยึดผูบ้ริหาร
เป็นท่ีพึ่งได ้ผู้บริหารตอ้งเป็นท่ีพึ่งให้ครูเม่ือมี 
ปัญหาและเกิดปัญหา ตอ้งพิจารณาตดัสินตาม
หลักการแห่งเหตผุลเป็นธรรม และการบริหาร
ตอ้งยึดหลกัธรรมาภิบาล และ ขอ้ใหโ้อกาสครู
และผู้ท่ีเก่ียวข้องไดแ้สดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานโรงเรียน ในการบริหารงานผูบ้ริหาร
ตอ้งเปิดโอกาสใหค้รูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้สดง
ความคิดเห็น และเคารพในการตดัสินใจ ไม่ท า
ตามใจตนเอง 

1.2  ด้านการบริหารงานทั่ ว ไป  
เป็นด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยอีกด้านหนึ่ง ข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียนอ้ยกว่าขอ้อ่ืน คือ เด็กประพฤติปฏิบตัิ
ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ดงันัน้ ผูบ้ริหาร
สถานศกึษาควรมีนโยบายท่ีส่งเสริมใหน้ักเรียน
มีระเบียบวินัย ท่ีชัดเจน ตั้งแต่การก าหนด
กิจกรรมท่ีสง่เสริมระเบียบวินัย แต่งตั้งครูให้
รบัผิดชอบกิจกรรมและมีการติดตามผลอย่าง
ต่อเน่ือง และจริงจัง จัดให้นักเรียนได้รับการ
อบรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม ่าเสมอ 

และท าความเขา้ใจกบันกัเรียนเรื่อง กฎระเบียบ
วินัยของโรงเรียนเป็นประจ า มีการก าหนด
บทลงโทษท่ีเป็นธรรมและชัดเจน นอกจากนี้
เรื่องท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย คือ ห้องน ้า ห้องส้วม  
มีความพอเพียง และมีการรกัษาความสะอาด 
ผูบ้ริหารควรสรา้งหอ้งน า้ใหมี้ปริมาณเพียงพอ
กับความ ตอ้งการของนักเรียนและครู จัดใหมี้
เวรนักเรียนท าความสะอาดห้องน ้าตอนเช้า 
กลางวัน และตอนเย็น ตลอดจนแต่งตั้งครู 
เป็นผูค้วบคมุประจ าวัน และจดัใหมี้การบนัทึก
การท าความสะอาดห้องน ้าทุกครั้ง ท่ีเวรท า
ความสะอาด 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
2.1 ควรจะไดมี้การท าวิจยัในแต่ละ

ดา้นของการบริหารงานโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ระดบัการบริหารงานภายใน ดา้นตา่ง ๆ และวดั
เจตคติของครู ท่ี มีต่อองค์ประกอบในการ
ปฏิบตัิงาน ซึ่งผลการวิจยันัน้ จะไดน้  าไปใชเ้ป็น
ข้อมูลในการ ปรับปรุงการบริหารงานของ
ผูบ้รหิารในแตล่ะดา้นใหเ้หมาะสม 

2.2 ควรมีการวิจัยถึงเจตคติของ
ผู้ปกครองท่ีมีตอ่การบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน 

2.3 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนกลุม่บางพลี 1 
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