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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุม

พุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของครูท่ีมีตอ

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมพุทธรักษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครูผูสอน จำนวน 130 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน 

จำนวน 97 คน กลุมตัวอยางไดมาจากสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) วิธีดำเนินการวิจัยมี 6 ข้ัน 

ไดแก (1) ประชากรและกลุมตัวอยาง (2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (3) การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (4) การเก็บ

รวบรวมขอมูล (5) การวิเคราะหขอมูล และ (6) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t – test (Independent)  

ผลการวิจัย พบวา (1) เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไป

นอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงาน

วิชาการ (2) เปรียบเทียบเจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกันอยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.5 

คำสำคัญ: เจตคติของครู การบรหิารงานของผูบริหารโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study teachers’ attitude forward administrators’ 

administration of school in Puttharaksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 2 and (2) compare the difference of teachers’ attitude forward administrators’ of school in 

Puttharaksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2; which classified 

by work experience and educational level. 
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 Research methodology was descriptive research. The population, totaling 130 teachers, included 

97 teachers Samples, totaling randomized by Stratified Random Sampling. Research procedure consisted 

of 6 steps; (1) population and sample (2) research instrument (3) construction of research instrument (4) 

data collection (5) data analysis and (6) Statistics used for data analysis. The instrument used for data 

collection was a questionnaire which 5 rating scales. The statistics used for data analysis were percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and t-test (Independent). 

Major Findings: (1) The study of the teachers’ attitude forward administrators’ administration of 

school in Puttharaksa group under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2, In the overall 

and all aspects were at the high level. When we considered in descending order, general administration, 

personnel management, budget management and academic management. (2) Compare the opinions on 

the administration of Puttharaksa group under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2, 

classified by experience and education level. The overall and in all aspects level were not different. 

Keywords: Teachers’ attitude, Administration of school administrator 

 

บทนำ 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุงพัฒนาให

คนไทยทุกชวงวัย เปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมี

สุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุน เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

รวมถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มคีณุภาพ 

ผู ดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ ่งพาตนเองได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 15) 

 รัฐบาลไดใหความสำคัญของการศึกษา จึงไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดา

รงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขโดยยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับ

ประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ พัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง มีการกระจาย

อำนาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคการปกครองสวนทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 23) ภารกิจอีก

สวนหน่ึงของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจจัดการศึกษาใหสถานศึกษามีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว แบงงานออกเปน 4 งาน คือ งาน

วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป โดยมีงานวิชาการเปนหัวใจสำคัญ เนื่องจากงานวิชาการ

เก่ียวของกับการจัดประสบการณการเรียนรูปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลัก สูตร

อยางมีประสิทธิภาพของการบริหารการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นอยูกับผูอำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเปนผูนำในการ

บริหารจัดการ โดยเฉพาะดานวิชาการผลผลิตที่ไดคือคุณภาพของผูเรียน ดังนั้น ความสำเร็จหรือการลมเหลวของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจึงอยูท่ีการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนสำคัญ (สุรศักดิ์ ทิพยสุบรรณ, 2549: 2) 

 การพัฒนาการศึกษาจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองสรางขวัญและกำลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวามีความรูสึกท่ีดีตองานและสภาพแวดลอมของงาน ตลอดท้ังมีความรูสึกท่ีดีตอผูบริหารสถานศึกษา 

การสรางขวัญและกำลังใจที่ดีใหแกครูและบุลากรทางการศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีความตองการของมนุษยของมาสโลว 

Maslow (1954: 370-396) เสนอไว คือ มนุษยมีความตองการ 5 ขั้น คือ ความตองการทางกายภาพ ความตองการความ
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ปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการการยอมรับ และตองการสำเร็จสมหวัง ขวัญเปนความรูสึกของบุคลากรท่ีมี

ตอสภาพแวดลอม การทำงาน และเพื่อนรวมงาน ถาครูและบุคลากรมีขวัญที่ดีก็จะเกิดความรวมมือในการทำงาน จึงเปน

หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองหมั่นตรวจสอบหรือวัดขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรอยูเปนระยะ เพื่อจะไดจัด

สภาพแวดลอมเก่ียวกับงานและสังคมใหเอ้ือตอการเกิดขวัญกำลังใจของครูและบุคลากร อันจะสงผลตอความรวมมือรวมใจ

ในการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณ และระดับการศึกษา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน (พรบ. การศึกษา 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3) 2553) ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูผูสอนในโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ครูผูสอนจำนวน 130 คน  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน จำนวน 97 คน ไดจากการสุมโดยใชตามตารางของ เครจซี 

และมอรแกน Krejcie & Morgan; อางถึงใน ประสิทธิ ์ ส ุวรรณรักษ (2542: 148-149) แลวทำการสุ มแบบชั ้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) 

 3. ขอบเขตดานตัวแปร  

 1) ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 

  1.1) ประสบการณในการปฏิบัติงาน  

(1) 1 - 20 ป  (2) มากกวา 20 ป 

  1.2) ระดับการศึกษา    

(1) ปริญญาตรี  (2) สูงกวาปริญญาตรี 

 2) ตัวแปรตาม ไดแก เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากลุมพุทธรักษา ในการ

บริหารงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ

ดานการบริหารงานท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32)  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ผู วิจัยไดยึดบทบาทหนาที ่ของสถานศึกษา และขอบขายภารกิจการบริหาร และการจัดการ

สถานศึกษาตามคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32) คือ ดานการ

บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั ่วไป ดัง

ภาพประกอบท่ี 1 

 

  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบความคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับหัวขอ ดังตอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งมีครูผูสอนท้ังหมด จำนวน 130 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 97 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี และ

มอรแกน Krejcie & Morgan; (อางถึงใน ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ, 2542: 148-149) และทำการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษา เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยจำแนกออกเปน 4 ดาน มีจำนวน 40 ขอ ลักษณะเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ประสบการณ 

- 1- 20 ป 

- มากกวา 20 ป 

2. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตรี  

เจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา 4 ดาน  

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 

2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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3.1 ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเพ่ือ

เปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย  

3.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีมีมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

3.3 เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเน้ือหาตามขอบขายการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

โดยจำแนกออกเปน 4 ดาน มีจำนวน 40 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

และนอยท่ีสุด  

3.4 เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหา ครอบคลุมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

โดยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือจาก ประชา สำโรงลุน มี 4 ดาน จำนวน 40 ขอ  

3.5 นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่มีขอคำถามของตอนที่ 2 การบริหารงาน 4 ดาน จำนวน 40 

ขอและ ขอคำถามทั้งสิ ้น 40 ขอ เสนอใหผู เชี ่ยวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content 

validity) ความเที่ยงตรงของขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) 

โดยพิจารณาเลือกขอคำถามท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0  

3.6 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

ของผูเชียวชาญและนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

3.7 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีปรับปรุแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางคือโรงเรียนวัดกลางบางแกว จำนวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือแบบมาตร

สวนประมาณคำตามวิธีของ Cronbach (1970) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่มีคามากกวา หรือ 

เทากับ 0.7 และ 8. แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพื่อใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจกคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ผูวิจัยนำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 ขออนุญาตผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห

ในการก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือจากผูอำนวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบแบบสอบถาม

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามดวยตนเอง  

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณในการทำงาน และระดับการศึกษา โดยใช

คาเฉลี่ยรอยละ แลวนำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

 2. การวิเคราะหการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุ มพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการหาคาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว

นำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ การแปลความหมายของคำเฉลี่ยเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด และ

บุญสง นิลแกว, 2535) 

 3. นำผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่มีความเปนอิสระตอกัน โดย

เปรียบเทียบระหวางกลุม ประสบการณในการทำงาน และระดับการศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test) 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมีดังน้ี 

สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามกับวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence: IOC ) การหาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใช

สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient) สถิติที ่ใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 

(Arithmetic mean) คาความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (percentage) สถิติที ่ใชในการ

ทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ t-test (independent) 

 

ผลของการวิจัย 

 จากการศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปผลไดดังน้ี  

 1. เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการบริหารงานท่ัวไปมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.31, S.D. = 0.25) รองลงมา คือ ดานการบริหารงานบุคคล (คาเฉลี่ย = 4.14, S.D. = 0.33) ดานการ

บริหารงบประมาณ (คาเฉลี ่ย = 3.99, S.D. = 0.45) และดานการวิชาการนอยที่สุด (คาเฉลี ่ย = 3.83, S.D. = 0.48) 

ตามลำดับ  

 2. เปรียบเทียบเจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณ และระดับการศึกษา พบวา 

2.1 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 1-20 ป กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป 

ขึ้นไป มีเจตคติตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันท้ัง

สองกลุม มีเจตคติตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการ

บริหารงานวิชาการและดานการบริหารทั่วไป สวนดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล ครูที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  

2.2 ครูที ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กับครูที ่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีเจตคติตอตอการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท้ังสองกลุม มีเจตคติตอการบริหารงาน

ของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหาร

ทั่วไป สวนดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้งสองกลุมมี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย มุงศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยซึ่งผลการวิจัยสามารถ

นำมาแปลผลไดดังน้ี 
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 1. เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก เรียงลำดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

การบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานวิชาการ ทั้งน้ี 

อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหไดรับการศึกษา คนควา พัฒนา มีการเพิ่มพนูความรูและ

ประสบการณในดานการบรหิาร และศึกษาในระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึน จึงเปนการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานในการ

ปฏิบัติงาน และผูบริหารไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง ประกอบกับผูบริหารไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ

ความเปนผูนำของตนเองจนสามารถนำความรูมาประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ จนเปนท่ียอมรับของ

บุคลากรในโรงเรียน นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางสายการบรหิารใหสถานศึกษาดำเนินการ

ไดโดยอิสระคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและการมีสวนรวมจากผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นได

อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ครั้งที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยบริหารงาน 4 ดาน 

ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งเปนการ

รวมการบริหารงาน 6 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน งานอาคารสถานท่ี และ

งานสัมพันธกับชุมชน มาจัดหมวดหมูใหมใหกระชับและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาท่ีเปน

นิติบุคคล การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการบริหารงานโดยองคกรคณะบุคคลทำงานรวมกันเปนทีมให

บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทำใหครูมีเจตคติที่ดีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พีรณันต  

สุขสมบูรณ (2553) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนวัดราษฎรรังสรรค 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนวัดราษฎรรังสรรค สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน 

และ ลัดดาวัลย ใจไว (2558) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความพงึพอใจของครูตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนใน

กลุมโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ

ครูตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในกลุม โรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 2. เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 1-20 

ป กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ปข้ึนไป มีเจตคติตอตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ไดแก ดาน

การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมไม

แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานทั้งสองกลุม มีเจตคติตอการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน ในดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหารทั่วไป ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก ครูท่ีมีประสบการณนอย ยังไมมีประสบการณในการทำงานมาก และอาจยังยึดติดกับความคิดตนเองเปน

หลัก ทำใหมีโอกาสเกิดความขัดแยงกับผูบริหาร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับครูท่ีมีประสบการณมาก อาจเขาใจผูบริหารมากกวา

และเมื่อเกิดความขัดแยงก็สามารถปรับใหเขากับการบริหารงานของผูบริหารไดดีกวา จึงมีระดับเจตคติดานการบริหารงาน

วิชาการและดานการบริหารทั่วไปแตกตางกัน สวนดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล ครูที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานทั ้งสองกลุ มมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชญวริญ  
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พงษพัฒนปรีชา (2560) เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานบางกะป 

สังกัดสำนักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานบางกะป สังกัดสำนักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณารายดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 2) ผลการเปรียบเทียบ พบวา ครูท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจ

ตอการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 3) ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณใน

การทำงานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารงานสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

และสอดคลองกับ งานวิจัยของ สุภาพร สิงหหยอง (2560) ไดทำการวิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหาร

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม ผลการวิจัยพบวา 1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารการศึกษา

ของผูบริหารโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลำดับจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการ

บริหารงานทั่วไป 2.ความพึงพอใจของครูตอการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม จำแนกตาม

วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน และจำแนกตามประสบการณในการทำงาน โดยรวมและรายดาน

ทุกดานไมแตกตางกัน 

 3. เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา พบวาครูที่จบปริญญาตรีกับจบสูงกวาปริญญาตรี มีเจตคติตอ

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล

และดานการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท้ังสอง

กลุมมีเจตคติตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ในดานการ

บริหารงานวิชาการและดานการบริหารทั่วไป สวนดานการบริหารงานงบประมาณและดานการบริหารงานบุคคล ครูที่มี

ระดับการศึกษาแตกตางกันทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 

ครูท่ีจบปริญญาตรีมีองคความรู มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร และมีมุมมองในการทำงานแตกตาง

กันกับครูที่จบสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ สุดาวัลย แซเตียว (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอำเภอทาตะเกียบ สังกัดสำนัก งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 

2 ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอำเภอทาตะเกียบ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากและความพึงพอใจระหวางครูที่มีประสบการณ

มากกกับ ครูท่ีมีประสบการณนอยตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอำเภอทาตะเกียบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหารงานงบประมาณแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิต และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ หลอเงิน (2559) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ

ของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน กลุมโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน กลุมโรงเรียนศรีราชา 1 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารวิชาการตามลำดับ 

2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการ บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมโรงเรียนศรรีาชา 1 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยจำแนกตามเพศ ประสบการณการทำงาน และระดับการศึกษาโดยรวม

และรายดานไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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