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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง จำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงาน

วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานท่ัวไป 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร ประกอบดวย ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง ปการศึกษา 2563 จำนวน 175 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

ของเครจซี่ และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ตามสัดสวนของประชากรในแตละโรงเรียนประกอบดวย 122 คน 

เครื่องมือที่ใชในการการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน เกี่ยวกับสถานสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ จำแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน และเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท่ี

มีตอการบริหารสถานศึกษาท้ังหมด 4 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของครูที ่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย ไดแก ดานการบริหารงานบุคคลดานการบริหารงานวิชาการดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบริหาร

งบประมาณ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานศึกษาจำแนกตามเพศ และประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน พบวามีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของครู การบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to examine and to make a comparison of teachers’ satisfaction 

toward the administration of the schools the Ratchaburi primary Educational Service Area Office 2 ban pong 

district in 4 aspects which were academic administration, personnel administration, budget management and 

general management. 

This was a survey research. The population studied were 175 teachers of the schools the Ratchaburi 

primary Educational Service Area Office 2 ban pong district in academic year 2020. The Krejcie and Morgan’s 

table of random number was used to determine the sample size; then stratified random sampling were 

employed and the study sample were 122 teachers. The instrument used for collecting the data was a 
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questionnaire which was divided into 2 parts comprising a checklist containing questions as classified by gender 

and work experience and a 5 - point rating scale on teachers’ satisfaction towards 4 aspects of school 

administration. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, 

t-test and One - Way Analysis of Variance. 

The research results revealed that (1) the teachers’ satisfaction towards the administration of the 

schools the Ratchaburi primary Educational Service Area Office 2 ban pong district was overall at high level. 

The listed mean scores in order from the highest to the lowest included personnel administration, academic 

administration, general management and budget management and (2) the teachers having different genders 

and amount of work experience did not express different levels of satisfaction towards the school 

administration 

Keyword: School Administration, Teachers’ Satisfaction 

 

บทนำ 

 ระบบการจัดการศึกษาของไทยปจจัยในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ, 2542: 45) การที่จะปฏิรูปการศึกษาไปสูความสำเร็จนั้นสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติที่สำคัญที่จะจัด

กิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542: 50) นั้นสถานศึกษาจะประกอบไปดวยผูปฏิบัติงาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ และผูบริหารคือกลไกสำคัญท่ีทำใหการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

และสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมายได (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 3-7)  

ผูบริหารสถานศึกษาตามกฎหมายคือ บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั ่วไป และงานอื ่นที ่เก ี ่ยวของตามที ่ได ร ับมอบหมาย 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 15) 

 การศึกษาการศึกษาของไทยเดิมใชรูปแบบของการรวมอำนาจการบริหารและการตัดสินใจไวที่สวนกลางและมี

การมอบอำนาจการบริหารและการตัดสินใจเพียงบางสวนไปใหหนวยงานราชการที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาในสวน

ภูมิภาคและสถานศึกษาแตแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2545 ไดมีขอกำหนดใหกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปใหหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาใหมากที่สุดโดยราชการบริหารสวนกลางจะทำหนาที่ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ 

การกำหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนประการสำคัญสวนการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไปจะมีการกระจายอำนาจไปใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รับผิดชอบดำเนินการเองเปนการจัดรูปแบบใหมของการบรหิารจดัการ ท่ีเรียกวาการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของการ

ใชโรงเรียนเปนฐาน ดังน้ัน ผูบริหารจำเปนจะตองมีความรูและความเขาใจ แนวคิด หลักการ และรูปแบบการบริหารจัดการ

ลักษณะแนวทางและเทคนิคการบริหารรวมทั้งบทบาทของผูบริหารในการบริหาร และจัดการศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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ผูบริหารสถานศึกษาตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชาเปนเรื่องสำคัญเพราะทำใหไมตองทำงานคนเดียว

อยางโดดเดี่ยวแตจะไดผูรวมงานท่ีดีมีความรักและผูกพันกับงานตองการท่ีจะชวยดำเนินงานใหเปนไปดวยความสำเร็จไปสู

จุดมุงหมายที่วางไว และผลไดท่ีสำคัญก็คือ ทำใหเกิดความสามัคคีขึ้นในองคกรมีความพึงพอใจ ความรูสึก ที่ดีจึงไดรับการ

ยอมรับนับถือจากผูใตบังคับบัญชาอีกดวย ผูบริหารจะยึดหลักการสรางมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา คือ รูจักควบคุม

อารมณของตนเอง รูวิธีสงเสริมกำลังใจ รูจักใหรางวัลชี้แจงความเคลื่อนไหวของงานใหทราบ และรักษาผลประโยชนของ

ผูใตบังคับบัญชา (สุธีรา สุริยวงศ, 2548: 113 -114)  

 อีกประการหนึ่ง การสรางแรงจูงใจภายในองคกรเพื่อใหเปนตัวกระตุนใหบุคลกรทำงานอยางมีเปาหมายและมี

ทิศทางท่ีชัดเจน การจูงใจใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจและมีความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา โดย

จะตองใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 

 การบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง มี

ภารกิจในการใหบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับกอนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษา และในระดับกอน

ประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ (Formal Education) เปนการศึกษาที่กำหนด

จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสำเร็จ

การศึกษาที่แนนอน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542: 5) รวมถึงตองจัดใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปน

บุคคลท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสังคมประเทศชาติใหยั่งยืนตอไป แตสภาพปญหาปจจุบัน ตามสถานศึกษาตางๆ พบปญหา

หลายๆ ดาน ในการบริหารสถานศึกษา เชน ดานการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนงานหลกัหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา 

ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เชน การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวางแผนงานดานวิชาการ รวมทั้งการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เปนตน ดานการบริหารดานงบประมาณ ในปจจุบัน

สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณโดยมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบ

ได ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการ มาใชบริหารจัดการ

เพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน และการบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษาสามารถ

กำหนดขอบขายภารกิจ อันไดแก การจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เปนตน ดานการบริหารงานบคุคล 

เปนที่ยอมรับวาการบริหารตัวบุคคลเปนภารกิจสำคัญเพราะแมจะมีงบประมาณอยางเพียงพอ มีการจัดองคกรและการ

บริหารงานที ่ดี มีอุปกรณและวัสดุตางๆ ครบถวน ทวาหากผู ปฏิบัติงานไมมีคุณสมบัติเพียงพอ อาทิ ไมมีความรู

ความสามารถ และไมประพฤติอยูในระเบียบวินัยแลว ก็ยากที่จะบริหารงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายได เพ่ือ

ดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว และคลองตัว อยางอิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ซึ่งจะสงผลตอการพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาตอไป เปนตน และดานการบริหารท่ัวไป เปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารสถานศกึษา ซึ่งมีบทบาทหลัก

ในการประสาน สงเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกตามหลักการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เนนความโปรงใส 

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบคุคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการศึกษามีประสิทธิผล และสามารถ

จำแนกขอบขายภารกิจของงานใหมีประสิทธิภาพ จากบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่กลาวมาขางตน ทำใหผูวิจัยมีความ

สนใจที่จะทำการวิจัยถึงความพึงพอใจของครู ที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง ในการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารงานวิชาการ 
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ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานทั่วไป เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษา 

ในการนำไปเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของครูที ่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง จำแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจของครู ตอ การบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปงโดยใชขอบขายการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 4 

ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคลากร ดานการบรหิารงานงบประมาณ และดานการบริหารงาน

ท่ัวไป (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ปรากฏดังภาพท่ี 1 

 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัย ความพึงพอใจของครูที ่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนน้ี ดังตอไปน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวยครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 อำเภอบานโปง ปการศึกษา 2563 จำนวน 175 คน 

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผูสอน จำนวน 122 คน ไดจากเปดตารางของ เครจซี และมอรแกน 

Krejcie & Morgan; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ (2542, 148-149) แลวทำการสุมแบบแบงเปนชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) จำนวน 122 คน ตามสัดสวนประชากร 

 

1. เพศ   

    1. ชาย 

    2. หญิง 

2. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

    - ต่ำกวา 10 ป   

    - ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป 

  

ความพึงพอใจของครูที ่มีตอ การบริหารสถานสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 

อำเภอบานโปงใน 4 ดาน คือ 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 

2. ดานการบริหารงานบุคลากร 

3. ดานการบริหารงบประมาณ 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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การดำเนินการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควานครั้งน้ี แบงเปน 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ 

จำแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ขอ  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ไดแก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยคำถามครอบคลุมงานการบริหารสถานศึกษา ท้ังหมด 4 ดาน จำนวน 40 

ขอ 

 การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

1.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัย แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถาน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง เพื่อเปนแนวทางในการสราง

เครื่องมือ ไดขอสรุปเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานท่ัวไป  

1.2 นิยามศัพทเฉพาะเก่ียวกับตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

1.3 เขียนขอคำถามเก่ียวกับตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีไดเขียนนิยามไว สำหรับตัวแปรตนมีท้ังหมด 2 ขอ มี

ลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ สำหรับตัวแปรตามที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา นั้นแบงเปน ดานการบริหารงาน

วิชาการ จำนวน 10 ขอ ดานการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 ขอ ดานการบริหารงานงบประมาณ จำนวน 10 ขอ และ

ดานการบริหารงานท่ัวไป จำนวน 10 ขอ 

1.4 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน (รายชื่ออยูใน

ภาคผนวก ข) เปนผูประเมิน จากน้ันคำนวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) ของขอความในขอ

คำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยเลือกขอคำถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.00 มาเปนแบบสอบถาม (คณาจารยภาควิชาการ

ประเมินและการวิจัย 2550: 260) เกณฑในการใหคะแนนการประเมินของผูเช่ียวชาญ 

1.5 นำแบบสอบถามที่ผานการหา IOC แลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 

1.6 ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับจริง เพ่ือ

นำไปใชเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. นำหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ทราบและพิจารณาอนุญาตใหดำเนินการแจกแบบสอบถามเพ่ือทำ

การวิจัยได 

  2. แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง จำนวน 122 คน เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรสมกลับ

คืนมาดวยตนเอง 

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม จำนวนท้ังหมด 122 ชุด ครบตามจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 122 คน คิดเปนรอย

ละ 100 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 

 2. ขอมูลเก่ียวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาความถ่ี และรอยละ 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลีย่ (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กำหนดการ

แปรผลคาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ  ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

 4. เปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยความพงึพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง จำแนกตามเพศ วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) 

 5. เปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 อำเภอบานโปง จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ใชสถิติทดสอบ

คาที (t-test) 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ครูมีความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 6 ขอ คือ สถานศึกษานิเทศ 

ติดตาม และแนะแนวทาง การปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ รองลงมาคือสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูทำผลงานทาง

วิชาการ สถานศึกษาสงเสริมใหครูพัฒนาตนอยางตอเน่ือง สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ในงานวิชาการ สถานศึกษาสงเสริมใหครูไดพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ คือ 

สถานศึกษามีการประชุมวางแผน กำหนดทิศทาง เปาหมายงานวิชาการอยางเปนระบบ สถานศึกษามีการจัดทำเอกสาร

คูมือการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน สถานศกึษา

สงเสริม สนับสนุนใหครูแสวงหา ความรูอยูเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คือ สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และแนะ

แนวทาง การปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ  

1.2 ดานการบริหารงานบุคคล พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 8 ขอ คือ สถานศึกษาการวางแผน

อัตรากำลังและการกำหนดตำแหนงอยางเหมาะสมตามสภาพจริง สถานศึกษาจัดระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากรอยาง

เปนระบบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เงินเดือนและคาตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการสราง

ขวัญและกำลังใจ สงเสริมและใหขวัญกำลังใจแกบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม สถานศึกษาสงเสริมบุคลากร

เขารับการพัฒนาอยางตอเน่ือง สถานศึกษามีการมอบอำนาจการนิเทศติดตามการปฏิบัตงิานของครูเปนรายเดอืน /ไตรมาส 

การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรอยางตอเนื่อง รองลงมา คือสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน 

รวมกันบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาใหความรูในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู วินัยและการลงโทษอยาง
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ตอเนื่อง และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาการวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหนงอยางเหมาะสมตาม

สภาพจริง  

1.3 ดานการบริหารงบประมาณ พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

อยูในระดับมาก 4 ขอ คือ สถานศึกษากำหนดแนวทางการบริหารงานงบประมาณไวในแผนปฏบัิติการประจำป การบริหาร

การเงินของสถานศึกษามีความโปรงใส ตรวจสอบได สถานศึกษาเปดโอกาสใหครู มีสวนรวมในการวางแผนการใช

งบประมาณ สถานศึกษาพัฒนาครูในการจัดทำแผนการใชงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย รองลงมา คือ สถานศกึษา

สงเสริม สนับสนุนครู ใหมีการจัดกิจกรรมในสอดคลองกับงบประมาณ สถานศึกษามีการกำกับ ดูแล การใชจายงบประมาณ 

อยางคุ มคา ครูไดบรรจุงบประมาณลงในแผนปฏิบัติการ มีการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของ

สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการลงทุนในงานการศึกษา การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมและเปนธรรม มี

ความคุมคา และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษากำหนดแนวทางการบริหารงานงบประมาณไวในแผนปฏิบัติการ

ประจำป  

1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมาก 3 ขอ คือ สถานศึกษามีการ

สงเสริมกิจการนักเรียนอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมลูกเสือ ชุมชุม สถานศึกษา มีการสนับสนุนบรกิาร Internet ใหบริการ

ชุมชน สถานศึกษามีการสนับสนุนหนังสือ/สิ่งพิมพใหบริการในชุมชน รองลงมาคือ การบริหารงานประชาสัมพันธและ

การศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบทันเหตุการณ การสำรวจ

และวิเคราะหภาพรวมของสถานศึกษา ประกอบการวางแผน ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา สถานศึกษามีการ

จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และมีการรายงานผลอยางเปนระบบ การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมไดอยาง

เหมาะสม สถานศึกษา มีการสงเสริม สนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการสงเสริมกิจการนักเรียนอยางตอเน่ือง เชน กิจกรรมลูกเสือ ชุมชุม 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที ่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณ ดังน้ี 

2.1 ครูที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมตฐิานท่ีตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาครมูี

ความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกดาน 

2.2 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาครูมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกดาน 

 

อภิปรายผล 

  จากการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวาประเด็นท่ีนาสนใจควรนำมาอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 พบวาครูมีความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก นาจะสอดคลองกับความ

เปนจริง ทั ้งนี ้เนื ่องจากผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ให

ความสำคัญกับครูผูสอน และมอบหมายงานตลอดจนสรางขวัญและกำลังใจใหครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน เชนการปูน

บำเหน็จประจำป เปนตน นอกจากน้ีผูบริหารยังบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทำใหครูผูสอนมีความพึงพอใจมาก 
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เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวามีความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก คือ ดานการบริหารงานบุคคลมี

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ รองลงมาคือดานบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยเทากับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิสุทธ แกวขำ ท่ี

ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดเลย พบวา

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก ทัศนะของครูที่มีตออายุราชการ

หรือประสบการณการทำงาน ต่ำกวา 10 ป, 10 – 20 และ 21 ปข้ึนไป โดยภาพรวมอยูในระดับมากและมีระดับพึงพอใจไม

แตกตางกัน สำหรับความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการบริหารงานทั่วไปมีคาเฉลี่ย

เทากับ และดานการบริหารงบประมาณมีคาเฉลี ่ยต่ำสุดเทากับ แสดงวาสถานศึกษาตองเรงพัฒนาดานการบริหาร

งบประมาณ ซึ่งเปนดานท่ีครู มีความพึงพอใจนอยกวาดานอ่ืน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหครูมีความพึงพอใจ

มากขึ้น ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ สิมพา (2542) ไดทำการศึกษาคนควาอิสระ เรื่องความพึงพอใจของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีความพงึพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาครูมีความพึงพอใจมากใน 4 ดาน คือ งานที่ทำในปจจุบัน ที่ทำงาน เพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ การเลื่อนเงินเดือน รายได และผลประโยชนท่ีไดรับ 

 2. ประสบการณในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา ครูที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีความพึงพอใจท้ัง

ภาพรวมและรายดานไมแตกตาง นาจะสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง ผูบริหารเห็นความสำคัญของครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการ

มอบหมายงาน และรับผิดชอบงานของสถานศึกษาอยางเปนธรรม ทั้งครูผูอาวุโส และครูที่พึ่งไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 

นอกจากน้ีครูผูมีประสบการณนอยจะไดรับความเอ้ือเฟอ เมตตา ใหคำแนะนำจากครูผูอาวุโสเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ชัยศักดิ์ ลิ้มสุขสันต (2546) ไดทำการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของครู ในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด” พบวา ครูท่ีมีประสบการการทำงานตางกัน

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ไม

แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง สามารถเสนอแนะไดสองลักษณะ คือ ขอเสนอแนะในการนำ

ผลการวิจัยไปใช และขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไปโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ดานการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมความพึงพอใจจะอยูในระดับมากก็ตาม ผูบริหารสถานศึกษาควร

สงเสริมสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาครูในการทำวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเน่ือง 

 2. ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมความพึงพอใจจะอยูในระดับมากก็ตาม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปด

โอกาสใหครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากข้ึนและตอเน่ือง 

3. ดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมความพึงพอใจจะอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควร

สงเสริมใหมีการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมและเปนธรรมมีความคุมคา รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนใน

สถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการใชจาย ในการบรรจุงบประมาณลงในแผนปฏิบัติการประจำป และใหมีการจัด

กิจกรรมใหสอดคลองกับงบประมาณ ซึ่งสถานศึกษาจะตองตระหนักในการหาวิธีแกไขในปงบประมาณตอไป  
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4. ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยภาพรวมความพึงพอใจจะอยูในระดับ ปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการ

สงเสริม สนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางนวัตกรรม สูการจัด

กระบวนการเรียนการสอน สงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาจะตองใหความสำคัญ ไมนอยกวา

งานดานอ่ืนๆ 
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