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ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้  1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน
อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มี
ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการสอน ปการศึกษา 2562 ประชากรทั้งสิ้น 524 คน คํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการของ Krejcie and Morgan ไดจํานวนท้ังสิ้น 227 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม มีคา
ความเช่ือมั่น 0.920 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t-test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมากทุกดาน 2) ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ครูที่มี
ประสบการณการสอนตางกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 

คําสําคัญ: การบริหารงานโรงเรียน, ความพึงพอใจ, ครู , ผูบริหารโรงเรียน 
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             The satisfaction of teachers to the administration of school 
      administrators in Thanyaburi District under the  
      Pathum Thani Educational Service Area Office2. 
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Abstract 

This research were the following objectives: 1)To study the satisfaction of teachers towards 
administration of school administrators in Thanyaburi District Under the Office of Pathum Thani 
Educational Service Area 2 2) compare the teachers' satisfaction with the administration of the school 
administrators in Thanyaburi District Under the Pathum Thani Educational Service Area Office, Area 2 
Classified by educational level and teaching experience in the academic year 2020, The population were 
524 teachers.the sample by Krejcie and Morgan, table were 227 teachers. The research instrument was a 
questionnaire with a reliability of 0.920. The statistics used for analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation,t-test and one-way ANOVA.   

The results showed that : 1)The teachers' satisfaction to the school administration in Thanyaburi 
District under the Office of Pathum Thani Educational Service Area 2 was in all aspects as a high level. 
2) Teachers with different educational levels were satisfied with the administration fo the school
administrators. In Thanyaburi District Under the Pathum Thani Educational Service Area Office, Area 2, 
classified by educational levels, in general, and in each aspect, not differently 3)teachers with different 
teaching experiences perceived differently satisfaction with the administration of the school 
administrators in Thanyaburi District under the Pathum Thani Educational Service Area Office 2 in overall 
and in different aspects. Statistical significance at the level of .05 in all aspects 

Keywords: School Administration , Satisfaction, teacher, School Administrator 
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1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ได
กําหนดสาระสําคัญใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อใหการจัด
การศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข
มาตรา35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 
ไดกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเปน “นิติบุคคล” เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง คลองตัว และ
สามารถบริหารจัดการไดอยางเปนอิสระสถานศึกษานิติบุคคลเปนโรงเรียนที่กฎหมายกําหนดใหสามารถทํากิจการใดๆ ไดดวย
ตนเองภายใตขอบเขตวัตถุประสงค มีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย และกฎหมายอื่นๆ ซึ่งกําหนดสิทธิและหนาท่ีของสถานศึกษาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
ประเภทท่ัวไป ซึ่งเปนองคกรท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคลแตมิไดกําหนดหมายไวโดยเฉพาะ การบริหารจัดการจึงตองอยู
ภายใตกรอบที่กฎหมายบางฉบับกําหนดอํานาจหนาที่ให แตสวนใหญจะบริหารจัดการภายใตกรอบการมอบอํานาจของผูมี
อํานาจเพ่ือใหดําเนินการบริหารจัดการได จึงจําเปนตองคํานึงถึงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี ความมีอิสระในการบริหารจัดการเปนลักษณะเดนของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีการบริหารจัดการที่เปน
อิสระจากระบบและกฎหมายระเบียบแบบด้ังเดิมซึ่งผูรับมอบอํานาจจําเปนตองเขาใจหลักการและอํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางถองแท ปฏิบัติราชการท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ใชดุลยพินิจของตนและองคคณะบุคคลที่เกี่ยวของในการ
ตัดสินใจ โดยเนนผลงานท่ีเกิดขึ้นเปนหลักมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ,2556) สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ 2550 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการ และ
ขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ 2546 ซึ่งกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับเหลานี้ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลทั้งสิ้นแต
สถานศึกษาก็ยังคงไมสามารถบริหารไดอยางอิสระ คลองตัว เพราะกฎหมายตางๆมิไดกําหนดกลไกเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ใน
ฐานะนิติบุคคลของสถานศึกษาไว มีเพียงบัญญัติรองรับสถานะทางกฎหมายใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลเทาน้ัน สถานศึกษาไม
มีอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดวยตนเองยังคงตองบริหารงานภายใตอํานาจท่ีรับมอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น และเมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของ
สถานศึกษาท่ีมีความแตกตางกันทั้งขนาดของสถานศึกษา จํานวนนักเรียน จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ลักษณะภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน ทําใหสถานศึกษาเกิดความไมคลองตัวในการบริหาร สงผลตอคุณภาพใน
การจัดการศึกษาอีกดวย 
 ดวยเหตุผลดังกลาวการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบนิติบุคคลที่ยังขาดความเปนอิสระและความคลองตัวในการ
บริหารจัดการจึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาอาจมีขอจํากัดในการบริหารงานสถานศึกษาทั้ง 4 ดานไมวาจะเปนดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จึงสงผลกระทบโดยตรงตอผูมีสวนเกี่ยวของอาทิเชน นักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอครูซึ่งเปนหัวใจหลักสําคัญในการรับและขับเคลื่อนนโยบายภารกิจตางๆใหไปสู
เปาหมายตามที่ผูบริหารสถานศึกษากําหนด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อจะไดทราบถึงความพึง
พอใจของครูที่เกิดจากการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนและนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาหรือผูมี
สวนเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพบริบทของสถานศึกษาและเกิดขวัญกําลังใจทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานของครูแลวจะสงผลใหการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบรุี สังกัดสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุร ีสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการสอน 
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3. สมมติฐานของการวิจัย
ครูที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณการสอนตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน

อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แตกตางกัน  
4. วิธีการดําเนินการวิจัย

4.1 ขอบขายดานเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษา เอกสาร ตําราที่เกี่ยวกับคูมือการบริหารโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ มากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
ดังนี้ 1)ดานการบริหารงานวิชาการ 2)ดานการบริหารงานงบประมาณ 3)ดานการบริหารบุคคล4)ดานการบริหารงานท่ัวไป 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  จํานวนทั้งสิ้น 524 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จํานวน 11 โรงเรียน การกําหนดขนาดกลุมของตัวอยางโดยเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan (อางถึงในสมจิตรา เรืองศรี สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และบุญมี พันธุไทย,2555,หนา101) และใชวิธีการสุมอยางาย
(simple random sampling)จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (stratified  random sampling) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง  227 คน  

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกวาปริญญาตรีและประสบการณการสอนนอยกวา 10 

ป ระหวาง10 – 15 ปและมากกวา 15 ป ขึ้นไป 
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

4.4 เคร่ืองมือ/การสรางและการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.1.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  แบบสอบถามมี 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)แบบสอบถามวุฒกิารศึกษา และประสบการณในการทํางาน  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  แบงเปน 4 ดาน จํานวน 40 ขอ ดังน้ี ดานการบริหารงานวิชาการ 
15 ขอ ดานการบริหารงานงบประมาณ 8 ขอ ดานการบริหารงานบุคคล 10 ขอ และดานการบริหารงานท่ัวไป 7 ขอ 

4.1.2 การสราง และหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตํารา งานวิจัยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับความพึ งพอใจของครูที่มีตอการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แบงเปน 4 
ดาน ดานบริหารวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนศึกษาเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ และนําแบบสอบถามที่แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาเสนอ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา(Content validity) พิจารณาแบบสอบถามที่มีคาดัชนี
สอดคลอง 0.5 ขึ้นไป ไดคา 0.6-1.0 จํานวน 40 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความสอดคลอง จากนั้นนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช (try-out) กับครูซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability)โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.920 และจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงที่ใชในการ
วิจัยตอไป  
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4.1.3 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยคํานวณหาคาทางสถิติใชการแจกแจงความถี่ 

(frequency distribution) คารอยละ (percentage)  และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยการคํานวณหา
คาเฉลี่ย (mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation—S.D.) เปนรายดาน รายขอ และภาพรวม  

เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒกิารศึกษากลุมตัวอยางตัวแปร 2 กลุมวิเคราะหโดยการทดสอบคา
ที (t-test)  และจําแนกตามประสบการณการสอนกลุมตัวอยางตัวแปร 3 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') 
5. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
การบริหารงานในสถานศึกษา x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.ดานการบริหารงานวิชาการ 4.35 0.50 มาก 

2.ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.37 0.57 มาก 

3.ดานการบริหารบุคคล 4.31 0.50 มาก 

4.ดานการบริหารงานท่ัวไป 4.36 0.51 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.49 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปนอย 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานงบประมาณ( x = 4.37) ดานการบริหารงาน
ทั่วไป( x =4.36) ดานการบริหารงานวิชาการ ( x =4.35) สวนดานท่ีนอยท่ีสุดไดแก ดานการบริหารบุคคล ( x = 4.31)

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ดังตารางที่ 2-3 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายดาน 

การบริหารงานในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี t Sig 

x S.D. x S.D. 

1.ดานการบริหารงานวิชาการ 4.36 0.48 4.32 0.54 0.527 0.599 

2.ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.38 0.50 4.34 0.68 0.468 0.641 

3.ดานการบริหารบุคคล 4.32 0.50 4.30 0.51 0.318 0.751 

4.ดานการบริหารงานท่ัวไป 4.38 .048 4.31 0.57 1.043 0.298 

ภาพรวม 4.36 0.46 4.32 0.55 0.622 0.535 
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*p <.05
จากตารางท่ี 2 แสดงวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน

อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน  
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอน ในภาพรวมและรายดาน 

การบริหารงานในสถานศึกษา 
ประสบการณการสอน 

F Sig นอยกวา  
10 ป 

10 - 15 ป มากกวา 15 ป 
ขึ้นไป 

x  S.D. x  S.D. x  S.D.

1.ดานการบริหารงานวิชาการ 4.22 0.58 4.52 0.33 4.48 0.32 10.238* 0.000 

2.ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.21 0.63 4.55 0.43 4.55 0.40 11.086* 0.000 

3.ดานการบริหารบุคคล 4.21 0.56 4.42 0.42 4.45 0.37 5.742* 0.004 

4.ดานการบริหารงานท่ัวไป 4.23 0.57 4.50 0.42 4.52 0.31 8.735* 0.000 

ภาพรวม 4.22 0.55 4.50 0.37 4.50 4.35 9.996* 0.000 

*p < .05
จากตารางท่ี 3 แสดงวา ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

ในอําเภอธัญบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบรายคู ดังนี ้
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอน  

ประสบการณ 
การสอน 

 นอยกวา 10 ป 10 - 15 ป 15 ปขึ้นไป 

x 4.22 4.50 4.50 

นอยกวา 10 ป 4.22 - * * 

10 - 15 ป 4.50 - 
15 ปขึน้ไป 4.50 - 

จากตารางที่ 4 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยครูที่มีประสบการณ10-15ป และ15ปขึ้นไปมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาครูที่
มีประสบการณการสอนนอยกวา 10 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. สรปุผลการวิจัย

การศึกษา ความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สรุปผลดังนี ้

1. ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดดังนี้ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบรหิารงานบุคคล   
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2. เปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒกิารศึกษา และประสบการณการสอน พบวา 

     2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

     2.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน
อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') พบวา ครูที่มีประสบการณ10-15
ป และ15ปขึ้นไปมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีประสบการณการสอนนอยกวา 10 ป  

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัย ความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียน
มีการกําหนดนโยบายทิศทางการบริหารสถานศึกษาไวอยางชัดเจนและวางโครงสรางการบริหารโรงเรียนท่ีเปนระบบรวมไปถึง
กระบวนการดําเนินงานตางๆที่อาศัยความรวมมือของบุคลาการในสถานศึกษาเขามามีสวนรวมกันในการปฏิบัติงานตางๆอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาตามที่สถานศึกษากําหนดไว สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553,หนา 8) กลาววา
ความสําคญัของการบริหารสถานศึกษาวาเปนภารกิจหลักของผูบริหารท่ีตองกําหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดี จะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวยงานดังนั้นนักบริหาร
ที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานน้ันบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว การบริหารงานนั้น 
จะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะวาการดําเนินงานตางๆ มิใชเพียงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว 
แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดาน
สติปญญา ความสามารถ ความถนัด และความตองการท่ีไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะนําเอาเทคนิควิธีและ
กระบวนการบริหารที่ เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  ดังที่ภัทรกร มิ่งขวัญ 
(2559,บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค สังกดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ใน 4 ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการสอน ดังนี้ 

     2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับครูทุกคนไมแตกตางกัน และมีการเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาในทุกดานอยางเสมอภาค เทาเทียม และเปนผูประสานงานและสรางบรรยกาศในองคกรที่เนนการทํางานเปนทีมมุง
ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงเขามามีบทบาทในการดูแล กํากับ ติดตาม ชวยเหลือการทํางานของครูทุกระดับ
การศึกษาอยางเสมอภาค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญา ติวงษา(2555 ,บทคัดยอ)ไดทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
ครูผูสอนตอการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย เขต 1 ครูที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย 
เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน 

       2.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอ
ธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการหรือพฤติกรรมการบริหาร
งานท่ีเนนผูมีประสบการณเขามาปฏิบัติงานในแตละดานหรือแมกระทั่งการแตงตั้งหัวหนางานตางๆที่ยังคํานึงถึงประสบการณ
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ซึ่งมีผลตอการพัฒนาองคกร  จึงทําใหครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แตกตางกัน ดังที่ ปรัชญา เวสารัชช(2554 ,หนา 1)กลาววา การ
บริหารสถานศึกษาเปนการวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และการจัดการในเรื่องเกี่ยวกับงานหรือกิจการสถานศึกษา ทั้งการ
บริหารธุรกิจของ สถานศึกษาโดยมุงใหบรรลุตามจุดมุงหมายของสถานศึกษาท่ีไดตั้งไวภาระหนาที่ดังกลาวจะเก่ียวของ กับครู
นักเรียน บุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพงษ โลกคําลือ (2560 ,บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน เครือขายโรงเรียนที่ 43 สํานักงานเขต หนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายดานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กับอําเภออ่ืนๆในเขตพื้นท่ี 
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