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การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ใน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และ  2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน
เอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามลักษณะพื้นฐานต่างกัน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครูโรงเรียน
เอกชนจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน  ไพศาล  หวังพานิช ,2553 : 38) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 231 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie and Morgan)  แล้วสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multistage  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยยึดถือการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ตามกรอบที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกฎกระทรวงและประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียน
ปฏิบัติตาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ระดับที่สอน และขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 
2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบด้วย 
t-test และ F-test   ผลวิจัย พบว่า 
 1.  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามลักษณะพื้นฐานของครู โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05   
ค าส าคัญ : ความพึงพอในการบริหารงาน 

                                           
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 
 The objective this research is; 1) Teachers’Satisfaction to Personnel of Pivate  School  

under the Bueng Kan Area; 2) to compare Teachers’Satisfaction to Personnel of Pivate  School  
under the Bueng Kan Area;  , by using the theory of Spaulding. Simple random sampling was used to 
determine the sample size. 231 Teachers were selected from those of Bueng Kan Area The instrument 
used for collecting the data was a 5-rating scale questionnaire with 50 items. The descriptive statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test and 
one way analysis of variance. The LSD method was used for the pair comparison. 

 The results revealed that; 
 1. The results of Teachers’Satisfaction to Personnel of Pivate  School under the Bueng Kan 

Area had a good level of reasonable and quality  
 2. The results of investigate operations of Teachers’Satisfaction to Personnel of Pivate  

School under the Bueng Kan Area, overall obtained significantly higher scores and creative scores 
than those in the control group (p < 0.05)  
Keywords:  Teachers’Satisfaction 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 40 ก าหนดไว้
ว่าให้มี  “คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน” เพื่อท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมาจากบุคลากรในหลายภาคส่วนของชุมชน ประกอบด้วย 1) ผู้แทนผู้ปกครอง 2) ผู้แทน
ครู 3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ผู้แทนองค์กรชุมชน 5) ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 6) ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์หรือผู้แทนศาสนาอื่น 7) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 8) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
คณะกรรมการศึกษามีความส าคัญต่อการบริหารและการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นเสมือนผู้แทนของชุมชน เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน เป็นกลไกในการเชื่อมโยงน านโยบายการศึกษา
ของรัฐไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี และมีความสุข ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการบริหารการศึกษาที่มีการก าหนดให้
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญของสถานศึกษา และเป็นผู้น าเพื่อเตรียมพร้อมสู่วิชาชีพ 
จ าเป็นต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี จึงจะ
สามารถน าไปสู่การจัดและบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในการจัดการและการบริหาร
สถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จสถานศึกษาจ าเป็นต้องน าหลักการบริหารและจัดการศึกษาที่หลากหลายมาใช้ในการ
บริหารจัดการซึ่งต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายในการบริหารจัดการศึกษา การบริหารฐานโรงเรียน (School 
Based Management) เป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษา เป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีความส าคัญต่อการจัดการของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จ าเป็นต้องให้สอดคล้อง
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กัน นโยบายของรัฐ สภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละท้องถิ่นด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนของท้องถิ่น และเป็นกลไกในการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐและชุมชนให้สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่ความเป็น
พลเมืองดี เป็นพื้นฐานการศึกษาตลอดชีวิต และเป็นพื้นฐานวิชาชีพและระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยหรือมีองค์ประกอบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อม
ในการท างาน ผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อนร่วมงาน ถ้าองค์ประกอบเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละ
บุคคลได้อย่างเหมาะสม ก็จะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวได้ก็จะมีผลท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์  หรือตามเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลและปัจจัยอัน
จะมีผลต่อความรู้สึกทางจิตใจ ได้แก่ แรงจูงใจ  ความสนใจ  สภาพของแต่ละบุคคล เช่น อายุ ประสบการณ์ ผู้บริหาร 
เพื่อนร่วมงาน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น 

ปัจจุบันสถานศึกษาที่อยู่ในการบริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬสถานศึกษา
เอกชนทั้ง 15  สถานศึกษา ซ่ึงการบริหารงานยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอส่งผลให้กับประสิทธิภาพของนักเรียนและครูไม่
ดีตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
สถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน  ในการด าเนินการบริหารจัดการ ตามแนวทางกระจายอ านาจการบริหารงานทั้ง 4 
ด้าน  (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39) ให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารงาน และการจัดการศึกษาทั้งด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงาน
บุคลากร งานบริหารงานทั่วไป ไปยังโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬโดยตรง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามลักษณะพื้นฐานต่างกัน                                 

 
สมมติฐานการวิจัย  

ครูที่มีลักษณะพื้นฐานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร  คือ  ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 831 

คน จาก 15 โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึง
กาฬ  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 231 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยยึดถือการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารงานทั่วไป ตามกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกฎกระทรวงและประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนปฏิบัติตาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน ระดับที่สอน และขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนเอกชนเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย t-test และ F-test   
 
สรุปผลการวิจัย  

1.  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ระดับระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ 

 
จากตารางพบว่าว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก ( X = 3.90 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงาน

วิชาการ ( X = 4.01 ) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป  ( X  = 3.93)  และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ ( X = 3.83 )    
 

 2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามลักษณะพื้นฐานของครู ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ระดับที่
สอน และขนาดต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 

การบริหารงานของโรงเรียน X  S.D ระดับ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.01 0.62 มาก 
2. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.83 0.80 มาก 
3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.85 0.87 มาก 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 3.93 0.68 มาก 

โดยรวม 3.90 0.70 มาก 
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อภิปรายผล 
 1.  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ โรงเรียนส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนการบริหารงานภายในโรงเรียน  และได้ด าเนินการตามแผนงานและ
นโยบาย แต่ยังไม่มีความต่อเนื่อง ครูผู้ปฏิบัติการสอนไม่มีความรู้เรื่องแผนการบริหารงานของโรงเรียน ไม่เข้าใจใน
วิธีการน าแผนงานไปใช้ให้เหมาะสม จึงท าให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ ประสาร 
โรจนธรรม (2540 :  บทคัดย่อ) พบว่ากระบวนการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา ก่อนการวางแผนบริหารของ
ผู้บริหารภายในควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารภายใน
โรงเรียนจะต้องมีการก าหนดนโยบายเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมชี้แจงในที่ประชุมให้รับทราบ  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จัดล าดับความส าคัญ จึงจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ความพึงพอใจ พบว่า การด าเนินการตามกระบวนการบริหารภายในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและเป็นราย
ด้านทั้ง 4 ด้าน  อยู่ในระดับปานกลาง  ประสิทธิภาพการด าเนินงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษา  ระดับ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารงานวิชาการ โดยสรุปรวมทุกด้าน มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและมี
ระดับประสิทธิภาพทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมาก  
 2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามลักษณะพื้นฐานของครู ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ระดับ
การสอน และขนาดโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ สภาพการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการเรียนรู้งานได้รวดเร็วขึ้นมีความสามารถท างานและแก้ปัญหาการ
ท างานได้ดีกว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  จึงเป็นผลท าให้ครูที่มีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจการไม่
แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างไปจากงานวิจัยของ ที่ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พบว่ า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานใน
โรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางโดยรวม  ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ส่วนครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 15 ปี และตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และงานวิจัย ที่ศึกษาการบริหารภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี  พบว่าผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานต่างกัน  มีทัศนะต่อการบริหารภายในโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการบริหารภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  มีการ
ก าหนดนโยบาย  ก าหนดขอบข่ายและบทบาทหน้าที่ของคณะ 

2.  ผู้รับการบริหารมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารภายในโรงเรียนซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการอบรม
สัมมนา  โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านการบริหารภายในมาให้ความรู้แก่ผู้รับการบริหาร เพื่อให้การบริหาร
ภายในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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