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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ท่ีมีต่อการ

บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุและระดับการศึกษา การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 

ประชากรประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 611 คน กลุ่มคนตัวอย่างใช้ใช้วิธีสุ่ม

แบบช้ันภูมิ  ได้จำนวน  242 คนและ วิ ธีดำเนินการวิจัยมี  4 ข้ัน  ได้แก่ (1) ศึกษาปัญหาการวิจัย  

(2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่ม

เป็นอิสระต่อกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษา พบว่า (2.1) ครูท่ีมีเพศแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน (2.2) ครูท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน (2.3) ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา, ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study the opinions level of teachers in 

Kamphaeng Saen District towards school administration under the Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office 1; 2) To compare the opinions of teachers in 

Kamphaeng Saen District toward school administration under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 1, classified by gender, age and education level. Research 

methodology was a survey research. The population included 611 teachers and 

educational personnel in Kamphaeng Saen school under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 1.  Sample obtained via stratified random sampling 

technique comprised of 242 teachers and educational personnel in Kamphaeng Saen 

school.  Research procedure consisted of 4 steps: (1) study research problems (2) research 

design (3) data collection and analysis data (4) research paper writing. The instrument was 

a 5-rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test. 

 Major Findings; (1) The opinion level of teachers in Kamphaeng Saen District toward 

school administration under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 

1, was at high level in overall. (2) The comparison of teachers’ opinion in Kamphaeng 

Saen school under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, found 

that: (2.1) the teachers with educational personnel who were different gender had opinion 

toward  school administration, were not different; (2.2) the teachers with educational 

personnel who were different age had opinion toward  school administration, were not 

different; (2.3) the teachers with educational personnel who were different educational 

level had opinion toward  school administration, were not different. 

 

Keywords: School Administration, Teacher’s Opinion 

 

บทนำ 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  โดยโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ี

หลอมรวมบุคลากรการศึกษา เช่น  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน และร่วมพัฒนาไปสู่เป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันการบริหารงานโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้น้ัน ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  สถานท่ี สภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม วิธีการจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอน แต่ปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงคือ “ทรัพยากร
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มนุษย์”  โดยเฉพาะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพราะมีบทบาทและเป็นตัวสำคัญในการจัดระบบและ

ดำเนินการทางการศึกษา มีความสำคัญในการจัด การเรียนการสอนเพ่ือสร้างเยาวชนของชาติ  ให้เก่ง ดี  

มีความสุข รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ อันจะเป็น

กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป (ธาดา ราชกิจ, 2562) 

การบริหารสถานศึกษาเป็นการดำเนินการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาท่ีจะทำให้บุคลากรเกิดการ

รับรู้กระบวนการในการบริหารสถานศึกษา สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความร่วมมือและ

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษา 

ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ท่ัวไป ประภาศิริ สุรพันธ์ (2550: 19) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดใน

สถาน ศึกษา  ซ่ึ งภารกิจและขอบ ข่ายงานในการบ ริหารสถาน ศึกษาน้ัน มีความคล้ายคลึงกัน  

ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกเป็น 4 งาน คือ 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป  

มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (2552: 33) ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการส่งเสริม 

ช่วยเหลือกันของผู้เก่ียวข้อง ท่ีจะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

โรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ประกอบด้วย 51 โรงเรียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกำแพงแสน 1 กลุ่มกำแพงแสน 2 กลุ่มกำแพงแสน 

3 และกลุ่มกำแพงแสน 4 เม่ือพิจารณาการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ด้านคือ การบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมของท้ังกลุ่มโรงเรียน 

พบว่าการบริหารโรงเรียนในบางด้านมีปัญหาในภาพรวม เช่นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา การระดมทรัพยากร การลงทุน

เพ่ือการศึกษา การประสานงานเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
    1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุและระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ครูของโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   

เขต 1 ท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
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2. ครูของโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   

เขต 1 ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 

3. ครูของโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 1 ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดตามกรอบการบริหารสถานศึกษาของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  

ตามมาตรา 39 ประกอบด้วยการบริหารงานด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงานด้านการบริหาร

งบประมาณ  การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล และ การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป ซ่ึงสามารถ

เขียนแผนภาพได้ ดังน้ี   

 

                   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
    

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยสนใจขอบเขตเน้ือหาการบริหารงานของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553: 

มาตรา 39 ซ่ึงมีกรอบในการบริหารงาน 4 ด้าน คือ 

ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 
ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา 

 

ซ่ึงการบริหารสถานศึกษาสามารถจำแนกได้ 4 ด้าน 

1) การบริหารงานด้านการบริหารวิชาการ 

2) การบริหารงานด้านการบริหารงบประมาณ 

3) การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล 

4) การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 

สถานภาพของครูในกลุ่มโรงเรียน
กำแพงแสน ประกอบด้วย 

1. ครู 
       -  ชาย 

       -  หญิง 

2. อายุ 
       - 25 – 45 ปี 

       - ต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 
       - ปริญญาตรี 

       - สูงกว่าปริญญาตรี 
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1. การบริหารงานด้านการบริหารวิชาการ 

2. การบริหารงานด้านการบริหารงบประมาณ 

3. การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล 

4. การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครู ในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 611 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครู ในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 611 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซ่ีและ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607–610) ได้จำนวน 242 คน และสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยกำหนดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียน 
 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น 

1. เพศ โดยจำแนกออกเป็น  

       1.1 ชาย  

   1.2 หญิง 

 2. อายุ โดยจำแนกเป็น 

    2.1 ระหว่าง 25 – 45 ปี  

    2.2 ต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป 

 3. ระดับการศึกษา โดยจำแนกเป็น 

    3.1 ปริญญาตรี 

    3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงการบริหาร

การศึกษาสามารถจำแนกได้ 4 ด้าน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39) คือ (1) การบริหารงานด้านการบริหาร

วิชาการ (2) การบริหารงานด้านการบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล  

และ (4) การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ 

ลิเคริท (Likert’s Scale) เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของครูในอำเภอกำแพงแสน ต่อการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดยมีเกณฑ์การวัด ดังน้ี 
 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับมาก 

3  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับน้อย 

1  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา  ระดับน้อยท่ีสุด 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

             1.1 การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม 

กับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

       1.2 การหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

       2. สถิติพรรณนา 

               2.1 ร้อยละ (Percentage)   

         2.2 ค่าเฉล่ีย  (Mean)   

         2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

      3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

     - การทดสอบค่าที แบบ t-test Independent 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยครูเพศชายมี ร้อยละ 28.51 เพศหญิง

มี ร้อยละ 71.49 มีอายุอยู่ระหว่าง 22-45 ปี ร้อยละ 68.18 อายุต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ร้อยละ 31.82 และเป็น

ครูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.64 และจบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 

36.36 
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2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ด้านสามารถเรียงลำดับรายด้านจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ

บริหารงานบริหารท่ัวไป อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร

งบประมาณ อยู่ในระดับมาก  

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ t-test Independent พบว่า 

     3.1 ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง ท่ีมีต่อการ

บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดตามรายด้านพบว่า ความคิดเห็น

ของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาด้านการ

บริหารวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

     3.2 ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ท่ีมีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี กับ ครูท่ีมีอายุ

ต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายละเอียด

ตามรายด้านพบว่า ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสนท่ีมีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี กับ ครูท่ีมี

อายุต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาด้านการบริหารวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 

     3.3 ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสนท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี กับครูท่ีมี

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่าง และเม่ือพิจารณา

รายละเอียดตามรายด้านพบว่า ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสนท่ีมีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี กับครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารการศึกษา

ด้านการบริหารท่ัวไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล

ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 6 ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้ 

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
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ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ี

ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก

รักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มี

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิด

ริเร่ิมส ร้างสรรค์ ใฝ่ รู้และเรียน รู้ ด้วยตนเองอย่างต่อ เน่ือง (สำนักนายก รัฐมนตรี , ม .ป .ป .: 22)  

ซ่ึงการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารในโรงเรียนโดยอาศัยทรัพยากร เทคนิค 

กระบวนการต่าง ๆ เป็นส่ิงสำคัญท่ีจะกำหนดทิศทางของการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ

จุดหมายขององค์การท่ีอาศัยหน้าท่ีการบริหารอย่างน้อย 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ

และการควบคุม ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว ใช้ทักษะทางการบริหาร แสดง

บทบาท หน้าท่ีให้สอดคล้องกับระดับการจัดการศึกษา รวมท้ังจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์การท้ัง

ภายในและภายนอก (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2545: 3)  

นอกจากน้ันผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญ สังข์ขาว (2542) ได้ศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมพบว่า  

ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่าง

อุตสาหกรรม อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านธุรการ ด้านกิจการนักเรียน 

ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกและด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

   2.1 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่าง  

ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของพรพรรณ พวกเชียงชา (2553) วิจัยเร่ือง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาใน 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 พบว่า การ

เปรียบเทียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 จำแนกตามเพศในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

   2.2 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามกลุ่มอายุ ครูท่ีมีอายุระหว่าง  

22-45 ปี กับครูท่ีมีอายุต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของรดา  

ธรรมพูนพิสัย (2556) วิจัยเร่ือง สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการ

เรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและ
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ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษา ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษ และประสบการณ์

การทำงานด้านการศึกษาพิเศษต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน

แกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ไม่แตกต่างกัน  

   2.3 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษาครูท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี กับครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวมไม่แตกต่าง ซ่ึงสอดคล้องกับ 

การวิจัยของพรพรรณ พวกเชียงชา (2553) วิจัยเร่ือง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 พบว่า การเปรียบเทียบเทียบความ

แตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 จำแนก

ตามระดับการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรนำผลการวิจัยไปใช้และวิจัยดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เรียงลำดับความคิดเห็นในการดำเนินงานจากมากไปน้อยคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ

บริหารงานบริหารท่ัวไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงบประมาณ ซ่ึงด้านด้านการ

บริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะส่งต่อและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดทักษะและ

กระบวนการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงกับการบริหารงานงบประมาณ ท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องควรให้ความสำคัญ 

เน่ืองจากเป็นทรัพยากรท่ีทำให้กิจการต่าง ๆ บรรลุผลและสามารถดำเนินการต่อไปได้  

   1.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอ

กำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ยกเว้นด้านการบริหารวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าความรู้   

ความเข้าใจและประสบการณ์ท่ีได้รับของครูเก่ียวกับการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มกำแพงแสน  

มีความเข้าใจตรงกัน ยกเว้นด้านการบริหารวิชาการ ดังน้ันโรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

มีความเข้าใจตรงกันในด้านการบริหารวิชาการ ซ่ึงเป็นงานหลักท่ีสำคัญท่ีสุดของโรงเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

กำแพงแสนโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในจังหวัดนครปฐม ในด้านการบริหาร
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สถานศึกษา เพ่ือทราบข้อมูลในเชิงลึก เน่ืองจากการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการเปิด

โอกาสให้ครูสามารถตอบได้อย่างละเอียด และไม่จำเป็นต้องตอบคำถามตามแนวทางท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 

    2.2 ควรศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองในการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัย

ต่อไป 
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