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 The purposes of this research were 1) to study the teachers’ satisfaction with 
educational administration of administrators in the schools under the Bangkok  
Metropolitan Department of Education,  2) to compare the teachers’ satisfaction   
with educational administration of administrators in the so-said schools classified  by 
gender, age, class level, and teaching experience, and 3) to study the suggestions 
suggested by the teachers for the administrators’ management in the schools as 
mentioned. The research samples were 375 teachers of the Bangkok Metropolitan 
schools, selected by stratified random sampling. The research instrument used was 
the 5-rating scale questionnaire  with  reliability at 0.93. The statistics used for       
the data analysis were percentage, mean, standard deviation,   t–test, and  F–test    
(One– way  ANOVA).  
 The research findings were as follows:  
 1. The teachers’ satisfaction with educational administration of administrators 
in the schools under the Bangkok  Metropolitan Department of Education as a whole 
was at the high level. As for the individual aspects, it was found that they were also 
at the high level, led by the aspect of the budget administration, and followed       
by those of academic administration, general administration and the personal 
administration, respectively. 

2. The comparison of the teachers’ satisfaction with educational administration 
of administrators in the schools under the Bangkok  Metropolitan Department of 
Education, classified by gender, age, teaching  level, and teaching experiences,     
both in overall and individual aspects, showed no statistically significant difference.  
 3. The suggestions suggested by the teachers in the schools as mentioned  
were as follows :  1) the administrators should emphasize on the teachers’ practical 



  

instruction, and systemize precisely and clearly the academic administration.           
2) The budget management should be undergone transparently. 3) The theory of 
‘put the right man in the right job’ should be adopted in the assignment of          
the teachers to teach or work. 4) The administrators should develop the information 
technology system to be well-equipped and up-to-date, and closely co-operate  
with the  related agents of the community, as well. 
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์         
ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน    
สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 

 
 

119 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย(X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์ความพึง

พอใจของครู ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด    
ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 
 

120 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย(X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์ความพึง

พอใจของครู ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด     
ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 
 

121 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย(X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์         

ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน   
สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล 

 
 

122 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย(X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์ความ     

พึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทั่วไป 

 
 

123 
ตารางที ่4.7   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ

ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา  โดยรายรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามเพศ 

 
 

124 
ตารางที่ 4.8   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ

ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา  ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามเพศ 

 
 

125 
ตารางที่ 4.9   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน     
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานงบประมาณ      
จ าแนกตามเพศ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 4.10   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน   
สังกัดส านักการศึกษา กรุง เทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล       
จ าแนกตามเพศ 

 
 

 
126 

ตารางที่ 4.11   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน   
สั ง กั ดส านั กกา รศึ กษา  กรุ ง เ ทพมหานคร  ด้ านการบริ ห า รทั่ ว ไป            
จ าแนกตามเพศ 

 
 

 
126 

ตารางที่ 4.12   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน    
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามอายุ 

 
 

127 
ตารางที่ 4.13   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามอายุ 

 
 

127 
ตารางที่ 4.14   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน    
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ      
จ าแนกตามอายุ 

 
 
 

128 
ตารางที่ 4.15   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามอายุ 

 
 

128 
ตารางที่ 4.16   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน     
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณ       
จ าแนกตามอายุ 
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ตารางที่ 4.17   

 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามอายุ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 4.18   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามอายุ 

 
 

130 
ตารางที่ 4.19   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามอายุ 

 
 

130 
ตารางที่ 4.20   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตามอายุ 

 
 

131 
ตารางที่ 4.21   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตามอายุ 

 
 

131 
ตารางที่ 4.22   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
 

132 
ตารางที่ 4.23   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
 

132 
ตารางที่ 4.24   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตาม
ระดับชั้นที่สอน 

 
 
 

133 
ตารางที่ 4.25   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านวิชาการ จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
 
133 

ตารางที่ 4.26   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด 
ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้ านการบริหารงานงบประมาณ       
จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 4.27   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
 

134 
ตารางที่ 4.28   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับความ

พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตาม        
ระดับชั้นที่สอน 

 
 

 
135 

ตารางที่ 4.29   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
 

135 
ตารางที่ 4.30   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับความ

พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
 

136 
ตารางที่ 4.31   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
 

136 
ตารางที่ 4.32   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับความพึง

พอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
 

137 
ตารางที่ 4.33   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร        
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกประสบการณ์ในการสอน 

 
 
137 

ตารางที่ 4.34   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 

 
 
 
138 

ตารางที่ 4.35   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกประสบการณ์ในการสอน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
            หน้า  

ตารางที่ 4.36   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการสอน 

 
 
 
139 

ตารางที่ 4.37   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกประสบการณ์ในการสอน 
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ตารางที่ 4.38   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 
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ตารางที่ 4.39   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกประสบการณ์ในการสอน 
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ตารางที่ 4.40   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 
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ตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกประสบการณ์ในการสอน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การศึกษาเป็นรากฐานและเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมี      
การก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการบริหาร
การจัดการศึกษาได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เพ่ือให้การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด  และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา , 2547, หน้า 7-30) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้  คุณธรรม บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ จึงได้ มี         
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2551–2561) กระทรวงศึกษาจึงได้ประกาศ 
“จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) คุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) ครูยุคใหม่ ที่จัดการเรียนรู้   
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 3) สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ใหม่ 4) ระบบบริหารจัดการใหม่           
(หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา, 2554, หน้า 7) ซึ่งผู้บริหารการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลาง
คือกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเป็นตัวแปรส าคัญที่สุดในการผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูป
การเรียนรู้ทั้งโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องให้ประสบผลส าเร็จเป็นที่พึงพอใจทุกฝ่าย   
โดยทิศทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครต้องเป็นไปในทิศทางกับนโยบายรัฐบาล 

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ภาคบังคับระดับชั้นประถมศึกษา  ส่วนส านักการศึกษาและส านักงานเขตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด จ านวน 438 โรงเรียน  ทั้งชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย กระจายอยู่ใน 50 ส านักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดระบบ
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บริหารใหม่โดยรวมส านักงานเขตต่าง ๆ เป็นจ านวน 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง           
กลุ่มกรุงเทพเหนือ  กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ 
ส านักการศึกษาได้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยก าหนดให้โรงเรียนใช้
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุง เทพมหานครเป็นหลักในการบริหารจัด การศึกษา           
(ส านักยุทธศาสตร์การศึกษา  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , 2555, หน้า 9) ตามนโยบาย     
ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ “เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้         
ที่แท้จริง  ด้วยนโยบายการศึกษาที่ท าได้จริง มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมพั ฒนาองค์ความรู้          
อย่างครอบคลุมทั้งในและนอกห้องเรียน” เพ่ือให้นโยบายน าไปสู่การปฏิบัติและมีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  จึงกระจายอ านาจหน้าที่ให้ผู้บริหารโรงเรียน
ให้มีการบริหารการศึกษาอย่างเป็นระบบในรูปแบบของการบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร       
งานวิชาการ  ด้านบริหาร  งานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารทั่วไป ตามกรอบ
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วย (หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา, 2554, หน้า 7) 

จากผลการประเมินทางการศึกษาของส านักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา(สมศ.) รอบแรกระหว่างปี 2544–2548 โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ควรปรับปรุงด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการประเมินของส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2550  จ านวน 435 โรงเรียน พบว่า การจัดการศึกษามีปัญหา
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  1. ด้านผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจ านวนหนึ่ง 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ การพัฒนาระบบโรงเรียน  การน าระบบสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและขาดการจูงใจในการปฏิบัติงาน  2. ด้านผู้เรียน พบว่า ปัญหา
คุณภาพการจัดการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  3. ด้านครู 
พบว่า มีครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก/วิชาโทหรือความถนัดของตนเอง  4. การก ากับติดตามและ
ประเมินผลของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการศึกษายังมีความแตกต่างกันตาม
ขนาดของโรงเรียน  (เล็ก กลาง ใหญ่) ท าให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมขาดความเชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และในปี พ.ศ.2552 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานครได้รับรองคุณภาพจากส านักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
(สมศ.) ระดับปฐมวัย 429 โรงเรียน อยู่ในระดับดีมาก  201 โรงเรียนเท่านั้น  ระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา  435 โรงเรียน อยู่ในระดับดีมาก  180 โรงเรียนเท่านั้น  ส่วนการประเมินคุณภาพภายใน 
(Smart School)  พบว่า  โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 304 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 69.89 
ระดับปานกลาง 129 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 29.66  อยู่ในระดับปรับปรุง 2 โรงเรียน คิดเป็น    
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ร้อยละ 0.46 (ส านักยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2553, หน้า 11)      
ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรกพบว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร      
มีจุดอ่อนหลายประการ ทั้งด้านการเรียนรู้ของเด็ก เช่นนักเรียนขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์    
ทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้       
ส่วนด้านครูและผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ แต่ยังขาดแคลอน คือ         
การพัฒนาเครือข่าย มีเครือข่ายการท างานในวงค่อนข้างแคบ และการประเมินรอบสอง พ.ศ.2549 – 
2551 พบว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 
430 แห่ง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ในอัตราสูงสุด คือ 408 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.88  เท่านั้น     
(ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552, 
หน้า 10-11)  ปีการศึกษา 2555  ส านักการศึกษาได้ประเมินมาตรฐาน  กรณีด้านผู้บริหาร  คือ 
มาตรฐานที่ 13 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 13.4  ผู้บริหารมี
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบว่า ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาต่างก็มีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (ส านักยุทธศาสตร์
การศึกษา  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2555, หน้า 9) 
 จากที่กล่าวมาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  และเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบถึงความพึง
พอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารต้องตระหนักและแก้ไขปรับปรุงให้มีความชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสังคม เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืนและความพึงพอใจของทุกฝ่าย  
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่ามีความพึงพอใจระดับใด ถ้าแบ่งตามเพศ  
อายุ ระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการสอนแล้วจะแตกต่างกันหรือไม่ และ เพ่ือประโยชน์
ส าหรับการน าข้อมูลเบื้องต้นของผู้บริหารโรงเรียนไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารด้านการศึกษาต่อไป 
  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นที่สอนและประสบการณ์ใน     
การสอน   
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1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย  
ครูที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นในการสอน และมีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครต่างกัน 
 

1.4  สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดของวอลเลอร์
สเตน (Wallerstein, 1971,pp. 256) ซึ่งได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความพึง
พอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่า           
มีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านั้น และจากการศึกษาขอบข่ายและภารกิจ           
การบริหารงานของโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  มาเป็นกรอบแนวคิด             
ในการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร     
ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ 
               ตัวแปรอิสระ (ตัวพื้นฐาน)                               ตัวแปรตาม (ตัวแปรที่ศึกษา) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษา 
ของผู้ บริหารโรง เรี ยน   สั งกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ด้าน 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับชั้นที่สอน 
4. ประสบการณ์ในการสอน 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 

 
แผนภูมิที่  1.1  แสดงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  
ที่มา  :  Wallerstein. H., (1971,pp.256). Dictionary of psychology, Maryland : Penquin 

Book. 
        :  หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา. (2554, หน้า 10 - 11). แนวทางการบริหารจัดการ

คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.   
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
 1.5.1 ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นที่สอน และ
ประสบการณ์ในการสอน   
 1.5 .3  ท า ให้สามารถน าผลการวิจัย ไปใช้ ในการปรับปรุ งแก้ ไข พัฒนาศักยภาพ                
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่การบริหารการศึกษาภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร 
         ได้แก่ ครูสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 14,503 คน (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2556, หน้า 10) 

1.6.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
                     ได้แก่ การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน ไดแ้ก่   

1) ด้านการบริหารงานวิชาการ   
2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล   

   4) ด้านการบริหารทั่วไป   
1.6.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 1.6.4 ขอบเขตด้านตัวแปร 

       1) ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
                1.1)  เพศ  ได้แก่    
  1.1.1)  เพศชาย  
  1.1.2)  เพศหญิง 
                1.2)  อายุ  ได้แก่ 
                    1.2.1)  21 – 30  ปี 
                    1.2.2)  31 – 40  ปี 
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 1.2.3)  41 – 50  ปี 
 1.2.4)  51 ปี ขึ้นไป 
                  1.3) ระดับชั้นที่สอน  ได้แก่ 
 1.3.1)  ปฐมวัย 
                    1.3.2)  ประถมศึกษา 
                    1.3.3)  มัธยมศึกษา 

  1.4)  ประสบการณ์ในการสอน  ได้แก่ 
                    1.5.1)  1 – 10  ปี 
                    1.5.2)  11 – 20  ปี 
 1.5.3)  21 ปีขึ้นไป 
                  2)  ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ        
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่   
                 2.1)  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
                 2.2)  ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
                 2.3)  ด้านการบริหารงานบุคคล 
                2.4)  ด้านการบริหารทั่วไป  
 

 1.7 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบใจ พอใจตามที่ปรารถนา หรือการเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
สิ่งที่รับรู้  เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่พบและเกิดความสุขใจตามที่คาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวัง
ไว้ โดยความคาดหวังนั้นอาจเป็นไปในทางบวกหรือลบก็ได้ และความพึงพอใจจะน าไปสู่แรงจูงใจให้
แสดงพฤติกรรมตอบสนองที่เป็นด้านบวกหรือด้านลบต่อเหตุการณ์หรือบุคคล ในองค์กรคือโรงเรียน
ในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 ครู  หมายถึง  ข้าราชการครูที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา  
กรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา   
 เพศ  หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้าราชการครูที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยชั้น
ประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง 
 อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้าราชการครูที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย           
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ชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง 21–30  ปี  31–40  ปี  41–50 ป ี 
และ 51 ปี ขึ้นไป 

ระดับชั้นที่สอน  หมายถึง ระดับชั้นที่ครูผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านัก
การศึกษา  กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ระดับชั้นปฐมวัย  ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา  

ประสบการณ์ในการสอน  หมายถึง ประสบการณ์ในการสอนของครูผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียนสังกดัส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยชั้น
ประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา  ได้แก่ 1–10  ปี 11–20  ปี และ  21 ปีขึ้นไป 
 ความพึงพอใจของครู  หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในทางที่ดี  ความรู้สึกชอบและประทับใจ
ของครูสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหาร
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

การบริหารการศึกษา  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน โดยกลุ่มผู้บริหารที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ  เพ่ือพัฒนาสมาชิกภายในองค์การไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชน ครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน 
ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีงามตาม
สังคม ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและแก่
ประเทศชาติ การบริหารโรงเรียนนั้นได้ก าหนดขอบข่ายงานไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 
   - ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุดอันได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาหลักที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และรวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยา และ
ความประพฤติของนักเรียนเพื่อเป็นคนดี การปฏิบัติงาน 
  - ด้านการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง งานที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นการ
บริการหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนให้สามารถด าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย งานบริหารงบประมาณใน
โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนส่วนที่ประสานงาน หรือคอยสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถด าเนินการไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความราบรื่น การปฏิบัติงานหรือด าเนินการด้านงบประมาณของโรงเรียน  
  - ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่ผู้บริหารได้ใช้
ศาสตร์และศิลป์ ในการพิจารณาเพ่ือสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ให้บุคคลที่มีความสามารถ มีความเหมาะสม 
เข้ามาท างานในหน่วยงานและขณะปฏิบัติงานก็ได้มีการด าเนินการจัดท าประวัติการพัฒนาและ     
การบ ารุงรักษาบุคคลเพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้   

   - ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง การจัดระบบบริหารองค์การให้บริการงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ            
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การประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษา  
ทุกรูปแบบโดยมุ่งให้สถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตลอดจนส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
  ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษา  หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในทางที่ดี 
ความรู้สึกชอบใจ พอใจ หรือความประทับใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร          
ในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ในด้านต่าง ๆ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน      
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป 
 โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  หมายถึง โรงเรียนที่มีหน้าที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และอยู่ในการควบคุมดูแลจากส านัก
การศึกษาให้จัดการศึกษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 



   
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1  แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 2.1.2 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.1.3 ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.1.4 การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.1.5 การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.1.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.2  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 
      2.2.1 ความหมายของการบริหารและการบริหารการศึกษา 
      2.2.2 ความส าคัญของการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
      2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
2.3  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน 
      2.3.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
      2.3.2 ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียน 
      2.2.3 ความส าคัญของการบริหารงานตามขอบข่ายทั้ง 4 ด้าน 
      2.2.4 การบริหารงานตามขอบข่ายทั้ง 4 ด้านเพ่ือความเป็นเลิศ  
2.4  ความเป็นมาของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
2.5  ความเป็นมาและการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
      2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของความพึงพอใจจากผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ ดังต่อไปนี้ 
     ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 122, 2547, หน้า 143) ได้ให้ความหมายของ

ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน และเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานใน
ทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือผลที่เป็นความพึง
พอใจที่ท าให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ 
               พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556, หน้า 840) ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจ ว่าหมายถึง ความรัก ความชอบใจ 

     กาลกนก ค าแก้ว (2550, หน้า 12) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็นสภาพ
ความต้องการรับการตอบสนอง  เป็นความรู้สึก/ทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดความรู้สึกที่ดี รัก 
ชอบ ประทับใจ มีความสุข ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่านิยมและ
ประสบการณ์ทีได้รับ 

เกสรินทร์ ผลกุศล (2551, หน้า 28)ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็น
ความรู้สึกหรือทศันคติที่ดีซึ่งเป็นไปในทางบวก คือเป็นไปตามความหวังหรือมากกว่าความคาดหวังซึ่ง
เป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ หรือเกิดความกระตือรือร้นในการท างานหรือในการแสดงออก
ในพฤติกรรมต่างๆ 
 เพิ่มศักดิ์  เหมพรหม (2552, หน้า 28) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่าเป็น
ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งเป็นไปในทางบวก คือเป็นไปตามความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวัง 
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ หรือเกิดความกระตือรือร้นในการท างานหรือในการ
แสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ 

วิสิทธิ์  ฉัตรมงคล (2550, หน้า 31) ได้สรุปความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึก หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่ งที่คาดหวัง ซึ่งจะท าให้
เกิดความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไป  ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นจากความ
ต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนองและถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการท างานจะมีผลท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน  มีความเสียสละ อุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ในที่สุด 
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 อมรรัตน์  เอ้ือนสุภา (2552, หน้า 31) ได้สรุปความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

สภาพความต้องการที่ได้รับการตอบสนองเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติเชิงบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เกิดความรู้สึกที่ดี รัก ชอบ ประทับใจ มีความสุข ทั้งนี้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับค่านิยมและประสบการที่ได้รับ 
 แคมพ์เบลล์ (Campbell)(อ้างถึงใน รุ่ง  แก้วแดง, 2541, หน้า 184) ให้ความหมายของ 
ความพึงพอใจว่า ความรู้สึกที่บุคคลหรือพนักงานมีต่อบทบาทหรืองานของตนในองค์การกับผลการ
ตอบแทนอย่างยุติธรรมจากองค์การที่มอบให้ 

  กู๊ด (Good, p.320 ) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือ
ระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น  

มูลเลทส์ (Millet, 1985, p.280) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นเจต
คติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลายๆด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่
ประสบความสาเร็จในงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการใน
ตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างเพ่ือที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการหรือความคาดหวัง     ที่มีอยู่และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจ เป็นผล
สะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก 

  ล็อค (Locke, 1976, p.103) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจในงาน
เป็นอารมณ์ด้านบวก ที่เกิดจากการตอบสนองของผลการท างานที่ประสบผลส าเร็จหรือมีคุณค่า 

  สเตราส์ และเซเลส (Strauss and Sayless, 1960, p.119-121) ได้ให้ความหมายว่า 
ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ตามหน่วยงานหรือองค์กร 

 เชมาธอร์น (Schermerhorn, 1984, p.230 ) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า เป็น
ระดับหรือข้ันของความรู้สึกในด้านบวกหรือลบของคนท่ีมีต่อลักษณะต่างๆของงาน รวมทั้งงานที่ได้รับ
มอบหมายการจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจ จึงหมายถึง ระดับหรือ
ขั้นของความรู้สึกในด้านบวกหรือลบของคนท่ีมีต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วม 

     ทิฟฟิน และแมคโครมิค (Tiffin & McCormic, 1965, p.121) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจว่า เป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 

     วอลเลอร์สเตน (Wallerstein, 1971, หน้า 256) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า 
หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจ เป็นกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกต  
พฤตกิรรมเท่านั้นการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุ 
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แห่งความพึงพอใจนั้น 
 วอลแมน (Wolman, 1973, หน้า 81) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า  หมายถึง 
ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย(goals) ความต้องการ (need) 
หรือแรงจูงใจ (motivation) 

     ฮอนบี (Hornby, 2000, p.104) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
หมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จ หรือไต้รับสิ่งที่ ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ  
โดยสรุปแล้วความ  พึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุข ที่ความต้องการ หรือ
เป้าหมาย ที่ตั้งใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง 

     สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกชอบใจอันพฤติกรรมที่เป็นนามธรรมอัน
เกิดทัศนคติที่ดตี่อสิ่งที่รับรู้  เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่พบ และเกิดความรู้สึกพอใจและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานหรือองค์การ 
 2.1.2 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
        มีนักนักวิชาการได้ให้แนวคิดและความหมายไว้ ดังต่อไปนี้ 

กิติมา  ปรีดีดิลก (2542, หน้า 21) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างาน
ไว้ว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์กรประกอบและสิ่งจูงใจต่อการงานที่ก าลัง
ปฏิบัติอยู่และผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการตอบสนองความต้องการ ส่วนความไม่พอใจในการท างานนั้น
จะมีผลต่อการปฏิบัติงานในทางตรงข้าม 
 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หน้า 98) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ภาระของความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกที่
มีผลเกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ในงานของคนๆ หนึ่ง อย่างไรก็ตามความรู้สึกชอบงาน
ของคนหนึ่งๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับว่างานนั้นได้ท าให้บุคคลนั้นได้รับความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ อันจะเป็นส่วนส า คัญที่จะให้มีชีวิตอยู่รอดหรือสมบูรณ์มากน้อยเท่าใดด้วย สิ่งที่ขาดหายไป
ระหว่างงานที่เสนอให้ท ากับสิ่งที่จะได้รับเป็นรากฐานแห่งความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจได้ 

          ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2547, หน้า 143) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของ
บุคคลเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ
ประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลของการท างานรวมทั ้งส ่งผลต ่อความส า เร ็จและเป ็น ไป           
ตามเป้าหมายขององค์การ 



 13 

 ไพฑูรย์ เริงกมล (2540, หน้า 16-19) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานว่าหมายถึง ความรู้สึกในทางที่ดีท่ีบุคคลมีต่องานที่ท าถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในงานมาก ก็
จะเสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญาให้แก่งานมาก ผู้ใดที่มีความพึงพอใจในงานน้อยก็จะท างาน
ตามหน้าที ่

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไว้ว่า เป็นทัศนคติความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจหรือเป็นความแตกต่างระหว่างรางวัลของ
แรงงานที่ได้รับและจ านวนรางวัลที่เขาเชื่อว่าเขาควรจะได้รับ บุคคลที่เกิดความพึงพอใจจะมี
ผลผลิตมากกว่าบุคคลที่ไม่พึงพอใจพอใจ และยังเกี่ยวข้องกับการขาดเงินหรือการลาออกจากงาน
ด้วย  จึงอาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสะท้อนถึงทัศนคติมากกว่าพฤติกรรม 
 เสนาะ ติเยาว์  (2546, หน้า 228) ให้ความหมายว่า ความพอใจในการท างาน 
หมายถึง ระดับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงานในทางบวกหรือในทางลบต่องาน 

        มาโนช บุตรเชื้อไทย (2549, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานว่า เป็นความรู้สึกเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่
เป็นไปในทางบวก ซึ่งเป็นผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่น เสียสละและอุทิศ
แรงกายแรงใจ และสติปัญญาให้กบัการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ มีความสุขกับงาน
ที่ท าและความพึงพอใจเมื่องานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับการ
ตอบสนองทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ในขณะเดียวกันถ้าบุคลากรมีความรู้สึก เจตคติที่ดี และ
ความพึงพอใจในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาแล้วก็ย่อมมีผลให้การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพตามมาด้วย 
  ยงยุทธ สิมพา (2542, หน้า 27) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึงความรู้สึกท่ีดีเจตคติที่มีต่อการปฏิบัติงานและการที่บุคคลปฏิบัติงานด้วยความสุข
จนเป็นผลให้การท างานนั้นให้ประสบความส าเร็จสนองนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ดังนั้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงจ าเป็น และมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
จะต้องสร้างให้เกิดบุคลากรให้ได้ โดยเฉพาะกับครูซึ่งเป็นบุคลากรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
เพ่ือพัฒนาให้เด็กนักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มี
ความก้าวหน้า 
  รัชดา  สุทธิวรวุฒิกุล (2542, หน้า 27) กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า 
หมายถึง ความรู้สึกความเต็มใจทัศนคติที่ดีของบุคคลทางด้านร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การแต่ถ้าเมื่อใด
บุคคลไม่ได้รับความพึงพอใจบุคคลนั้นจะแสดงถึงความก้าวร้าวไม่สนใจในการปฏิบัติงานท าให้เกิด 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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 สัมฤทธิ์ ขจร (2549, หน้า 29) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก
เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่เป็นไปในทางบวก ซึ่งเป็นผล
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา 
ให้กับการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ มีความสุขกับงานที่ท าและมีความพึงพอใจ เมื่อ
งานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจขณะเดียวกัน ถ้าบุคคลมีความรู้สึก เจตคติที่ดีและมีความพึงพอใจในพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาแล้วก็ย่อมมีผลในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพ
ตามมาด้วย 
  เฟรนซ์ (French, 1994, p.111) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิดจากการ
ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคล อาจเป็นเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนและการก ากับ
ดูแล ความพึงพอใจในงานสูงหรือต่ าย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของบุคคล 
ลักษณะของงาน ขอบเขตของงาน สภาพการท างาน และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

วรูม (Vroom, 1984, p.99) ให้ความหมายว่า ความพอใจในการท างาน หมายถึง
ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่องานของตน การมีเจตคติที่ดีต่องานก็คือมีความพึงพอใจในการท างาน และถ้ามี
ทัศนคติไม่ดีต่องานก็คือไม่พึงพอใจในงาน 
 โยเดอร์ (Yoder, 1959, p.445) ได้ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ผลรวมของความรู้สึกของผู้ที่ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งว่าชอบหรือไม่ต่อสภาพต่าง ๆ ในงาน
ของเขา ความพึงพอใจในเรื่องของความรู้สึกชอบ พอใจหรือไม่พอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
หน่วยงานนั้น 
 จากทัศนะข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพึงพอใจ
ในการท างานตามภาระหน้าที่ที่เป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่เป็นไปในทางบวก  เมื่อบรรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นอุทิศก าลังกาย ก าลังใจและ
ก าลังสติปัญญาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การต่อไป  
 2.1.3 ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
         ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เป็น
นามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในด้านความชอบใจ ประทับใจ
อันจ าเป็นอย่างยิ่งต่อปฏิบัติงาน มีผู้กล่าวถึงดังนี้ 
 พรรณี ชูทัยเจนจิต (2550, หน้า 288) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นเรื่องของความรู้สึก 

ที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคนสนองตอบต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันออกไปบุคคลจะมี 
ความพึงใจมากหรือน้อยเกี่ยวกับสิ่งใดนี้บุคคลรอบข้าง  ความพึงพอใจมีแหล่งที่เกิด 4  ประการ คือ   
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  1) การอบรมแต่เล็กๆ เป็นไปในลักษณะค่อย ๆ ดูดซึมจากการเลียนแบบพ่อกับแม่
และคนเคียงข้าง   ไม่ต้องมีใครมาสอน ดังนั้น ความพึงใจจึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้  
  2) ประสบการณ์ของบุคคล           
  3) การรับถ่ายทอดจากความพึงพอใจที่มีอยู่แล้ว  
  4) สื่อมวลชน   
 พอร์เตอร์ (Porter, 1961, p. 1-10)  กล่าวถึงความพึงพอใจต่อการท างานว่า บุคคล
จะเกิดความพึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อประเมินแล้วว่างานนั้นๆ จะน าผลตอบแทนมาให้ ซึ่งได้ตัดสินใจไว้
ล่วงหน้าแล้วว่า คุณค่าของสิ่งที่ได้รับเป็นเช่นไร บุคคลจึงลือกงานที่น าผลลัพธ์เหล่านั้นมาให้ แนวคิดนี้
อยู่ที่ผลได้(outcomes) ความปรารถนาที่รุนแรง(violence) และความคาดหมาย (expectancy) ว่า
โดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมเมื่อเขาเห็นโอกาสความน่าจะเป็น (probability)  
ค่อนข้างเด่นชัดและค่อนข้างสูงว่าหากมีความพยายามก็จะน าไปสู่ผลงานที่สูงขึ้น และจะน าไปสู่ผล 
(outcomes) ที่ปรารถนาได้ ความคาดหมายนี้เกิดก่อนการกระท าจึงสามารถเป็นเหตุของการกระท า
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากแรงผลักดัน ส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการและอีกส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความคาดหมายที่จะได้รับสิ่งจูงใจผลตอบแทนและผลลัพธ์ซึ่งมีความส าคัญว่าจะเป็นตัวท าให้เกิด
พฤติกรรมใดนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจต่อผลตอบแทน 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา  (ม.ป.ป., หน้า 118–120) กล่าวไว้ว่า การสร้างความพึงพอใจ
ในการท างานให้เกิดข้ึนในองค์การ จะส่งผลดีต่อองค์การ โดยสรุปย่อๆ ดังนี้ 
  1) ลดอัตราการเข้า - ออกของงาน ถ้าความพึงพอใจในงานคนออกงานก็ยิ่งน้อยลง  
    2) ลดการขาดงาน คนมีความพอใจในงานมาก การขาดงานจะยิ่งน้อยลง 
    3) ลดการร้องทุกข์ องค์การทีจ่ัดระบบแก้ไขข้อร้องทุกข์ที่ดี จะลดความขัดแย้ง 
    4) ลดข้อพิพาทแรงงาน การสร้างความพอใจในงานจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่กดดัน  
    5) สุขภาพของคนท างานดีขึ้น ความพอใจในงานน าไปสู่การมสีุขภาพจิตดีด้วย 
    6) ลดพฤติกรรมก้าวร้าว คนมคีวามพอใจในงานต่ า อาจก่อพฤติกรรมก้าวร้าวได้  
    7) การเพ่ิมผลผลิต ความพึงพอใจในงานท าให้สามารถท างานไดผ้ลดีแก่องค์กร 
   สรุปได้ว่า ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  เนื่องจากเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา  เกื้อหนุนต่อเติมและเสริมแรง
กระตุ้นให้กระตือรือร้นเพ่ือสนองตอบต่อสิ่งเร้าให้เข้าไปกระท ากิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ถ้ามีความพึงพอใจในงานมากเท่าใดก็กระตุ้นให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิผลมากเท่านั้น และ
การสร้างความพึงพอใจในการท างานให้เกิดขึ้นในองค์การจะส่งผลดีต่อองค์การทั้งโครงสร้างและ
บุคคลในองค์การ 
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 2.1.4 การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
        การสร้างความพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ        
เป็นอย่างยิง่ส าหรับผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด 
ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่องค์การหรือหน่วยงาน มีผู้กล่าวถึงวิธีการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
 กิติ ตยัคคานนท์ (2543, หน้า 122–125) ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจโดยสรุป 
ย่อ ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1) การชมเชยผู้ปฏิบัติงานในโอกาสที่เหมาะสม  
2) การยกย่องให้เกียรติและให้การยอมรับจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความภาคภูมิใจ 
3) การให้ความเป็นมิตรต่อลูกน้องอย่างจริงใจ เพ่ือสร้างความรู้สึกอบอุ่นแก่ลูกน้อง 
4) การให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอหน้าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนไม่เลือกท่ีรักที่ชัง 

   5) การให้ร่วมคิด เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร่วมคิดในโอกาสอันสมควร  
  6) การร่วมท างานกับลูกน้องในบางโอกาส จะเป็นการสร้างความพอใจให้แก่เขามาก 
  7) การจัดงานได้เหมาะสมกับคน ทั้งชนิดและปริมาณกับผู้ปฏิบัติได้ท างานที่ตนถนัด 
    8) ช่วยเหลือเมื่อติดขัดหรือมีปัญหา หรือข้อขัดข้องต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ 
 สมพงศ์ เกษมสิน  (2546, หน้า 312-330) ได้เสนอแนวคิดของการแบ่งประเภทของ
สิ่งจูงใจเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
   1) ลักษณะของสิ่งจูงใจที่เป็นเงิน  ได้แก่ อัตราจ้างเงินเดือน โบนัส  การแบ่งปันผล
ก าไร การให้บ าเหน็จ การให้บ านาญ และการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ 
   2) ลักษณะของสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน  ได้แก่ การยกย่องและการยอมรับนับถือ การมี
ความรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ การแข่งขัน การเข้ามีส่วนร่วม โอกาสความก้าวหน้า
ความยุติธรรมและการบริการทางสังคม  
                  จากแนวคิดนี้สรุปได้ว่า การสร้างแรงจูงใจนั้นต้องพิจารณาถึงผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ  การสร้างแรงจูงใจมีหลายวิธี  การจะใช้วิธีใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับบุคคลากร
ในองค์การ  สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสมแก่เหตุ  เนื่องจากแรงจูงใจชนิดเดียวกันอาจได้ผลดี
เฉพาะคน ๆ หนึ่งเท่านั้น และการสร้างสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานอาจจะเป็นเงินและไม่ใช่ก็ได้ 

2.1.5 การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
      การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะต้องพิจารณา  เพ่ีอ

ต้องการให้ทราบว่า ผู้ปฏิบัติงานแต่ละอย่างนั้นมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือพึงพอใจใน
ผลงานของตนหรือไม่ เพียงไร เป็นต้น อันเป็นผลที่สามารถบ่งบอกถึงวิธีการที่จะคาดคะเนได้ว่า  
องค์การควรจะพัฒนาไปอย่างไร โดยวิธีใด เป็นต้น ดังนั้น การวัดความพึงพอใจจึงมีความส าคัญและ
ควรจะมีแบบวัดในแต่ละสิ่ง แต่ละด้านที่ชัดเจน เหมาะสม ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
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    1) วัตถุประสงค์ของการวัดความพึงพอใจในงาน 
      ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547, หน้า 153-154) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ     
การวัดความพอใจงานสรุปดังนี้ 
        (1) เพ่ือที่จะได้ทราบถึงสาเหตุของความพึงพอใจอละไม่พึงพอใจในงาน 
        (2) เพ่ือจะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับผลงาน 
        (3) เพ่ือที่จะได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
        (4) เพ่ือจะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับการ
ฝึกอบรมการขาดงาน หยุดงานบ่อย ๆ การเปลี่ยนงาน การลาออก และการแก้ปัญหา 
          2) แบบวัดความพึงพอใจในงาน 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2547,  หน้ า  153-154)  ได้ กล่ าวถึ งแบบวั ด          
ความพึงพอใจในงานว่า  นักจิตวิทยาได้สร้างแบบวัดความพึงพอใจในงาน  โดยสรุป ดังนี้ 
     (1) การแบ่งแบบวัดตามลักษณะข้อความที่ถาม ได้แก่ 
  1) แบบส ารวจปรนัยเป็นแบบวัดที่ค าถามและค าตอบให้เลือกตอบ  
  2) แบบส ารวจเชิงพรรณาเป็นแบบสอบถามที่ตอบด้วยค าพูดและข้อเขียน  
       (2) การแบ่งแบบวัดตามคุณลักษณะของงาน ได้แก่ 
  1) แบบวัดความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปโดยส่วนรวม 
  2) แบบวัดความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงานลักษณะของงานแต่ละด้าน  
                      พงศ์ หรดาล  (2540, หน้า 55-57) ได้ศึกษาเรื่อง การวัดความพึงพอใจในงาน 
พบว่า การวัดความพึงพอใจในงาน สามารถวัดได้จาก 3 อย่าง ดังนี้    

1) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)   
2) ความพอใจในงาน (Job Satisfaction)  
3) ความพอใจในที่ท างานของผู้ปฏิบัติงาน (Workplace)  

         และศึกษาแนวคิดของ Muchinsky (1990,p. 313) ว่าได้กล่าวถึงแบบวัดความ
พึงพอใจในการท างานที่นิยม 3 แบบ คือ  
         1) แบบสอบถามค าบรรยายลักษณะงาน(Job Descriptive Index) ชื่อย่อว่า 
JDI ซึ่งสมิธ เค็นดอล และฮูลิน เป็นผู้คิดค้นและสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1969 ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถาม  JDI แต่ละด้านประกอบไปด้วยข้อค าถาม 9 ถึง18 ข้อ ใช้เวลาในการด าเนินการ
ประมาณสิบถึงห้าสิบนาที และวิธีการวัดโดยใช้แบบสอบถามค าบรรยายลักษณะงานที่มีประโยชน์
หลายอย่าง เช่น (1) มีความง่ายพอที่พนักงานจะท าความเข้าใจและด าเนินการทดสอบเองได้ (2) มี
ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนต่องาน และ(3) มีการน าไปใช้อย่างกว้างขวางจนสามารถน าผลมา
เปรียบเทียบกันได้  เป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่าง ๆ คือ 
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    (1) ความพึงพอใจในตัวงาน  
(2) ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา  
(3) ความพึงพอใจในการจ่ายเงิน  
(4) ความพึงพอใจในการเลื่อนต าแหน่ง 
(5) ความพึงพอใจในเพ่ือนร่วมงาน  

      2) แบบสอบถามของมินนิโซต้า(Minnesota Satisfaction Questionnaire) 
ชื่อย่อว่า MSQ สร้างขึ้นโดยไวส์ อิงแลนด์ และ โลฟควิสท์ ในปีค.ศ. 1967 โดยใช้วัดความพึงพอใจ  
ในการท างาน ประมาณ 20 ด้าน และแต่ละด้านประกอบด้วยข้อความ 5 ข้อความ  ประเมินค่า 5 
ช่วงคะแนน ส าหรับวัดด้านต่างๆ ดังนี้ คือ  

(1) ความสามารถ  
(2) ความส าเร็จ  
(3) กิจกรรม  
(4) ความก้าวหน้า  
(5) อ านาจหน้าที่  
(6) นโยบายบริษัท   
(7) ความหลากหลาย  
(8) ผลตอบแทน  
(9) เพ่ือนร่วมงาน  
(10) ความคิดสร้างสรรค์   
(11) ความเป็นอิสระ  
(12) ฐานะทางสังคม   
(13) ขวัญก าลังใจ    
(14) การยกย่อง  
(15) ความรับผิดชอบ 
(16) ความมั่นคง  
(17) บริการทางสังคม  
(18) การบังคับบัญชา (เทคนิค)  
(19) การบังคับบัญชา (มนุษยสัมพันธ์)  
(20) สภาพแวดล้อมในการท างาน 

         3) แบบมาตรวัดสีหน้า (Faces Scale) เป็นแบบวัดความพึงพอใจในการท างาน 
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โดยดูลักษณะการแสดงออกบนใบหน้าของคน ผู้สร้างแบบมาตรวัดสีหน้า คือ คูนิน  แบบวัดความ  
พึงพอใจนี้ประกอบด้วยภาพวาดใบหน้าที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
เลือกว่าใบหน้ารูปใด ตรงกับความรู้สึกของคนที่เกี่ยวกับการท างานโดยทั่วไป เช่น ค่าจ้าง  
ผู้บังคับบัญชา โอกาสที่จะก้าวหน้า และบุคคลร่วมงาน ฯลฯ เป็นต้น  

ถนอมทรัพย์  มะลิซ้อน (2540, หน้า 42-43) ได้ศึกษาถึงการวัดความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอาจจะกระท าได้ด้วยวิธี ดังนี้ 
  1) การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง 
           2) การสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิค และความช านาญพิเศษ 
       3) การสังเกต เช่น การสังเกตกิริยา ท่าทาง การพูด และสีหน้า 
  สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจในงานนั้น สามารถวัดคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ความพอใจในงาน และความพอใจในที่ท างาน นิยมท าในแบบลักษณะต่างๆ ได้แก่ แบบสอบถามค า
บรรยายลักษณะงาน แบบสอบถามความพึงพอใจของมินนิโซต้า และแบบมาตรวัดสีหน้า นอกจากนั้น 
ยังมีการแบ่งแบบวัดตามลักษณะข้อความที่ถาม ได้แก่ แบบส ารวจปรนัย และแบบส ารวจเชิงพรรณนา 
และการแบ่งแบบวัดตามคุณลักษณะของงาน ได้แก่ แบบวัดความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปและแบบ
วัดความพึงพอใจเฉพาะกับกับงาน 

2.1.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
          ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความพึงพอใจของมนุษย์ในด้านความรู้สึกความ
คิดเห็นต่ออารมณ ์ตอบสนองต่อสภาพการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ ต่อไปนี้ 

      1) ทฤษฎี อี อาร์ จ ี(E.R.G) ของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer)  
          (Alderfer’s – Relatedness – Growth Theory)   

2) ทฤษฎี 2 ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ของเฮอร์ซเบอร์ก  
    (Herzberg’s Two Factor Theory) 

3) ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)  

4) ทฤษฎีความต้องการของคูเปอร์  (Cooper’s Motivators Theory) 
5) ทฤษฎีแรงจูงใจของวรูม  (Vroom’s expectancy theory) 
6) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์  
   (McClelland’s Need Achievement Theory) 

         7) ทฤษฎีการจูงใจของ McGregor (McGregor’s Theory X and Theory Y) 
 8) ทฤษฎีแรงจูงใจบ าบัดของเฮอเบิก (Herzberg’s Two Factor Theory)  
 9) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแอทคินสัน  
                      (Atkinson’s Achievement Motivation theory) 
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1. ทฤษฎี อี อาร์ จ ี(E.R.G) ของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s–Relatedness–Growth Theory)   
        อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972, p. 9-13) ได้เสนอทฤษฎี อี อาร์ จี (E.R.G) ว่าทฤษฎีนี้         
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว์ ไดแ้บ่งระดับความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 ความต้องการด ารงชีวิตอยู่ (Existence needs) ด้านร่างกายและความปลอดภัย 
ขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม (Relatedness needs)  

  ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านความก้าวหน้า (Growth needs) ซ่ึงเป็นขั้นสูงสุด 
  และความต้องการได้รับการยกย่องและความส าเร็จในชีวิต มีสมมติฐานที่เชื่อว่า  

1) ความต้องการระดับใดไดก้ารตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับนั้นจะยิ่งเพ่ิมมากขึ้น 
2) ความต้องการระดับใดไดก้ารตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับต่ ากว่าจะมีมากข้ึน 
3) ความต้องการระดับต่ าไดก้ารตอบสนองมาก ความต้องการในระดับสูงกว่าก็มากตามด้วย 
4) ความต้องการระดับสูงสุดได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการอื่นๆ อีก 

2. ทฤษฎีปัจจัย 2 ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ของเฮอร์ซเบอร์ก และ แซนเดอแมน  
  เฮอร์ซเบอร์ก และ แซนเดอแมน (Herzberg & Snyderman, 1959, p. 44–49) ได้เสนอ

ทฤษฎีสองปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (The Motivation-Hygiene Theory) โดยกล่าวถึง
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 2 องค์ประกอบ คือ 
  1)  องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factor) หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัวงานและ
ความส าเร็จก้าวหน้าของงาน ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 
  (1) ความส าเร็จของงาน (achievement)  
      (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition)  
      (3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (work itself)  
      (4) ความรับผิดชอบ (responsibility)  
      (5) ความก้าวหน้า (advancement)  
 2) องค์ประกอบค้ าจุน (maintenance factors หรือ hygiene factors) หมายถึง 
องค์ประกอบที่เก่ียวกับงานท่ีท าให้คนไม่พอใจในงานที่ท า ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในการท างาน แต่
ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งจูงใจให้คนท างานเพิ่มขึ้นอีก ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 
 (1) นโยบายและการบริหารงาน (company policy and administration policies)  
 (2) การบังคับบัญชา (supervision)  
 (3) เงินเดือน (salary) หรือค่าตอบแทน (compensation)  
   (4) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (relations with superior)  
 (5) ความมั่นคงในงาน (security)  
 (6) สถานะของอาชีพ (status) 
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 (7) สภาพการท างาน (working conditions)  
 (8) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (relations with subordinates)  
 (9)  ความเป็นอยู่ส่วนตัว (personal life)  

(10) โอกาสเจริญเติบโต (possibility of growth) 
(11) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (relation with peers) 

3. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)  
 มาสโลว์ ได้เสนอทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

(A.H. Maslow, 1970, P. 153–160) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา 
ทฤษฎีนี้จะตั้งอยู่บนสมมติฐาน 3 ประการคือ 

1) มนุษย์มีความต้องการและเป็นความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด  
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีก    

           3) มนุษย์มีความต้องการตามล าดับขั้น เมื่อขั้นต่ าตอบสนองแล้ว ก็มีความต้องการขั้นสูงขึ้น 
     จากสมมติฐานข้างต้น Maslow จึงแบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ  ดังนี้ 
  (1) ความต้องการทางร่างกาย (physical needs)  
 (2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (safety and security needs)  
 (3) ความต้องการทางด้านสังคม (social and belonging needs)  
 (4) ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญ (esteem on status needs)  
 (5) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (needs for self-actualization)  
 Maslow กล่าวว่า "มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด เมื่อมนุษย์สนอง  
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรารถนาไว้แล้ว ความต้องการใน ด้านอื่น ๆ ก็จะปรากฏขึ้นอีก"  
4. ทฤษฎีความต้องการของคูเปอร์ (Cooper’s Motivators Theory) 

คูเปอร์ (Cooper, 1958, p.31-33) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการ (Cooper’s Motivators 

Theory) โดยทฤษฎีนี้ถือว่า สิ่งที่ท าให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจหรือสิ่งจูงใจนั้น อาจเกิดขึ้นจากภายใน
หรือภายนอกตัวบุคคลก็ได้แบ่งออกเป็น 7 อย่าง คือ 
   1) ท างานทีเ่ขาสนใจ 
 2) มีอุปกรณ์ท่ีดีส าหรับการท างาน 
 3) มีค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม 
 4) มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 5) สภาพการท างานที่ดี รวมทั้งชั่วโมงในการท างาน และสถานที่ท่ีเหมาะสม 
 6) ความสะดวกในการไปกลับรวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ 
 7) การท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจในการควบคุม การปกครอง  



 22 

5. ทฤษฎีแรงจูงใจของวรูม  (Vroom’s expectancy theory) 
      วรูม (Vroom, 1964, p. 91-103) ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจ หรือทฤษฎีความคาดหวัง 
(Vroom’s expectation theory) ทฤษฎีนี้ได้มาจากการศึกษาด้านจิตวิทยาของบุคคลในองค์กรซึ่ง
พบว่า บุคคลจะกระท าสิ่งใดก็ตามมักขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 
   1) ความคาดหมาย ความคาดหวัง หรือผลตอบแทนที่ได้รับ 
  2) ความพอใจและความไม่พอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับ 
  3) ผลลัพธ์ หรือผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน 
  4) สื่อกลาง หรือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวัง 
    และตามทัศนะของ Vroom การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมจะขึ้นอยู่กับ 
กระบวนการของความคิด ดังต่อไปนี้   
          1) ผลลัพธ์ระดับที่สองส าคัญแตกต่างกันแค่ไหน เช่น ความพอใจในการเลื่อนต าแหน่ง  
           2) ผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง (ผลการปฏิบัติงานที่ดี) จะน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่งหรือไม่ (สื่อกลาง) 

3) การใช้ก าลังความพยายาม  จะประสบความส าเร็จในงานที่ดี หรือไม่ (ความคาดหมาย) 
           ในทฤษฎีของ วรูม เชื่อว่า การที่มนุษย์จะเลือกตัดสินใจกระท าสิ่งใดนั้นมีสาเหตุหรือแรงจูงใจ
โดยอาศัยเหตุผลและปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกัน มิได้เกิดจากเพียงปัจจัยหนึ่งปัจจัย 
 6. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Need Achievement Theory)  
 แม็คคลีแลนด์ (David I. McClelland) (McClelland, 1972, p. 121–126) ได้ทดลองใช้
แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (thematic apperception test (tat)) เพ่ือวัดความต้องการของ
มนุษย์ โดยแบบทดสอบTAT เป็นเทคนิคการน าเสนอภาพต่างๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาเห็นซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลได้   แมคคลีแลนด์สรุปถึง
ผลการวิจัยว่าคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงเพราะมีความต้องการ 3 ประการ ดังนี้ 
 1) ความต้องการความส าเร็จ (need for achievement (nach))  
 2) ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation (naff)) ให้บุคคลอื่นยอมรับ  
 3) ความต้องการอ านาจ (need for power (npower)) เพ่ือมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น 

McClelland ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ซึ่งถือเป็นพลังความ
ต้องการทางสังคม อ านาจ และความส าเร็จ ในการปฏิบัติงาน บุคคลนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีความรับผิดชอบสูง ไม่เก่ียงงาน  เมื่อเผชิญอุปสรรคก็มักหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ 
2) สามารถวางเป้าหมายในระดับกลางได้ โดยค านึงถึงความเสี่ยง 
3) มีความต้องการรับทราบผลการกระท าของตน (Feedback) 
4) เป็นผู้ต้องการท างานร่วมกับผู้มีความสามารถ โดยไม่ค านึงถึงว่าเป็นใคร 

และพบว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการจะท างานในลักษณะ 3 ประการดังนี้ 
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 1) งานที่เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจ  
 2) ต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินกว่าความสามารถ 
  3) ต้องการงานที่มีความแน่นอนและต่อเนื่องและท าให้เขามีความก้าวหน้าในงาน  
7. ทฤษฎีการจูงใจของ McGregor (McGregor’s Theory X and Theory Y) 

แม็คเกรเกอร์ (McGregor, 1960, p.33-48)ได้เสนอ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ขึ้น โดยมี
แนวคดิตรงข้ามกนั คือ ทฤษฎี X มีทศันะท่ีมองความเป็นมนษุย์ในแง่ไม่ดี  ส่วนทฤษฎี Y มีทศันะท่ี
มองความเป็นมนษุย์ในแง่ดี สรุปสาระได้ดงันี ้

ทฤษฎี X มีทศันะในการมองความเป็นมนษุย์ในแง่ไม่ดี สรุปแนวคิดส าคญัเป็น 3 ประการ 
คือ 
 1) โดยทัว่ไปแล้ว มนษุย์ไมช่อบท างาน หากมีโอกาสหลีกเล่ียงได้ก็พยายามหลีกเล่ียง 

2) เม่ือมนษุย์ไมช่อบท างาน และจะให้ท างานจงึต้องใช้วิธีบงัคบั ควบคมุ ขม่ขู ่ลงโทษ 
  3) เห็นวา่มนษุย์สว่นใหญ่ชอบเป็นผู้ตาม และพยายามหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ 
  ผู้ ท่ีเช่ือตามแนวคิดของทฤษฎี X นี  ้ จะมองมนุษย์ในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่  หากจะ
มอบหมายให้ใครท างานอะไร  ต้องมีหวัหน้างานคอยควบคมุ บงัคบับญัชา คือ การว่ากล่าวและ
ลงโทษ จงึจะท าให้ 
งานเดนิ โดยมีเหตผุลท่ีเช่ือวา่ พืน้ฐานของคนมกัเกียจคร้านและขาดความรับผิดชอบ 
   ทฤษฎี Y มีทศันะในการมองความเป็นมนษุย์ในแง่ดี สรุปสาระส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) โดยธรรมชาตขิองมนษุย์สว่นใหญ่ มีความมานะ พยายามทัง้ทางจิตใจและร่างกาย 
  2) การท าให้ผลงานบรรลวุตัถปุระสงค์  อาจไมจ่ าเป็นต้องใช้การควบคมุและบงัคบั     

3) มนษุย์โดยทัว่ไปให้ความส าคญักบัการท างานเป็นกลุม่ เป็นทีม เป็นคณะอยูแ่ล้ว      
4) มนษุย์มกัยดึมัน่กบัวตัถปุระสงค์ของงาน จะพยายามท างานมากขึน้เพ่ือสว่นรวม 
5) มนษุย์เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเหมาะสมพร้อมจะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ 
6) บคุคลในองค์การแตล่ะคน มกัมีคณุลกัษณะในตวัด้วยกนัทัง้นัน้ในด้านความสามารถ

ทางการคดิ ความฉลาด การสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
            ผู้ ท่ีเช่ือตามแนวคิดของทฤษฎี Y นี ้ จะสอดคล้องกบัแนวคิดท่ีนิยมในปัจจบุนั ซึ่งเน้นการ
พฒันาตนเอง  มนุษย์มักรู้จักตนเองดีและรู้ขีดความสามารถของตน  ผู้บงัคบับญัชาควรมี
ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อพนักงาน และควรสร้างสถานการณ์ท่ีเอือ้ให้ผู้ปฏิบตัิงาน  มีความรู้สึก
รับผิดชอบ และมีส่วนร่วม   ในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายทัง้ท่ีเป็นเป้าหมายส่วนบคุคล  และ
เป้าหมายขององค์กร  
8. ทฤษฎีแรงจูงใจบ าบัดของเฮอซเบิก (Herzberg’s Two Factor Theory)   
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  เฮอซเบิก (Herzberg, 1959, p. 113-115 ) เสนอทฤษฎีการจูงใจบ าบัด (motivation 
hygieneTheory) ที่กล่าวถึงความต้องการหรือปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของคน 
แบ่งได้ 2ประเภทคือ  
  1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (motivational factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริม แรงจูงใจให้
คนต้องการท างานเพ่ิมข้ึน รวมทั้งท างานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  ปัจจัยประเภทนี้ได้แก่ 

(1) ความส าเร็จในงานหรือชีวิต (Achievement)   
(2) การเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  (Recognition)  
(3) ลักษณะของงานหรือต าแหน่งงานที่ดี (Work Itself)  
(4) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
(5) ความก้าวหน้า (Advancement) 
(6) งานมีความสุข (Growth) 

  2) ปัจจัยบ าบัดหรือปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene  
Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พอใจในการท างาน แต่ก็ไม่ช่วยให้เกิดความต้องการในการ
ท างาน ได้แก่  
 (1) การบังคับบัญชา (supervision) 
 (2) นโยบายบริหาร (policy and administration) 
 (3) สภาพการท างาน (working condition) 
 (4) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (relations with superiors) 
 (5) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (relation with subordinates 
 (6) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (relation with peers) 
 (7) ต าแหน่งในบริษัท (status) 
 (8) ความมั่นคงในงาน (job security) 
 (9) เงินเดือน (salary) 
 (10) ชีวิตส่วนตัว (personal life)  
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนที่มีส่วนท าให้เกิดความพึงพอใจได้เช่นกัน อาทิ 
 (1) ชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 
 (2) ลักษณะของงานที่ท า ได้แก่ ตรงกับความต้องการ ความรู้ และไม่เกิดความเสี่ยง 
 (3) การติดต่อสื่อสาร (communication) ได้แก่ การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น  
 (4) สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ (benefits)ได้แก่ การบริการ สวัสดิการต่างๆ  
9) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแอทคินสัน (Atkinson’s Achievement Motivation theory) 
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 แอทคินสัน (Atkinson, 1966, p. 240-241) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันที่
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้ตัวว่าการกระท าของตนจะต้องได้รับการประเมินผลจากตัวเองหรือบุคคลอ่ืน และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่าจะต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ 3 ประเด็น คือ 
 1) แรงจูงใจที่จะบรรลุความส าเร็จ (Motive To Achieve Success)  
 2) โอกาสของความส าเร็จ (Probabity of Success) 
        3) คุณค่าของความส าเร็จ (Incentive Value of Success)  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งหมด พอสรุปได้ว่า  
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นแนวคิดที่มุ่งหมายเอาเรื่องเกี่ยวกับแรงกระตุ้น  
ทางจิตใจ  การสร้างพลังใจ การมีความกระตือรือร้น และมีความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างความพึงพอใจของมนุษย์ในด้านความรู้สึก  เจตคติ  
ความคิดเห็นต่ออารมณ์ต่างๆ ที่มุ่งสู่การได้รับความส าเร็จในการท างาน และด้านอ่ืนๆ เพ่ือจะได้รับ
การยอมรับในความสามารถ และเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 
2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารการศึกษา 
        2.2.1 ความหมายของการบริหารและการบริหารการศึกษา 
     ปัจจุบันมีค าศัพท์ใช้อยู่ 2 ค าคือการบริหาร (Administration) และการจัดการ 
(Management) ซ่ึงมีความหมายอย่างเดียวกันแต่ใช้ต่างสถานการณ์กัน ค าว่า การบริหาร ใช้กับการ
บริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ  ส่วนการจัดการใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน 
เนื่องจากการศึกษาเป็นกิจการที่มุ่งประโยชน์สารธารณะและจัดเป็นส่วนของราชการ  เราจึงใช้ค าว่า 
การบริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (วิจิตร  ศรีสะอ้าน, 2545, หน้า 6) ซึ่งมีนักวิชาการให้
ความหมายไว้ ดังนี้ 
 2.2.1.1  ความหมายของค าว่า  การบริหาร 
 ค าว่า การบริหาร มีทัศนะของนักการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

จ ารัส นองมาก  (2541, หน้า 93) กล่าวว่า บริหาร ว่าหมายถึง การท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การบริหารจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลปะในการน าเอาทรัพยากรในการบริหาร
มาประกอบตามกระบวนการบริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารจึงต้องท างานกับคณะบุคคลหรือในกลุ่มคน เพ่ือประกอบภารกิจให้ได้ตามท่ีต้องการ  

ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ และวีรพงษ์  เฉลิมจิระวัฒน์ (ม.ป.ป. , หน้า 12) ได้ให้
ความหมายว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับ
การท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย 
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ธีระรัตน์ กิจจารักษ์ (2542, หน้า 11)  ให้ความหมายของการ การบริหาร คือ การใช้
ศาสตร์ และศิลป์น าเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource) มาประกอบ              
ตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2551, หน้า 3) ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างที่บุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและใช้ทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม 

นิพนธ์ กินาวงศ์ (2543, หน้า 33) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันและมีวัตถุประสงค์ร่วมกันโดย
รูปแบบการบริหารมีลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1) การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 
 2) การบริหารเป็นการที่กลุ่มบุคคลร่วมมือกันท ากิจกรรม 
 3) การบริหารเป็นการท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 4) การบริหารเป็นการท ากิจกรรมโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 

รุ่ง แก้วแดง (2544, หน้า 44) ได้ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า การบริหารคือ การ
จัดการเพ่ือใหผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุด 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545, หน้า 39) ให้ความหมายการบริหารว่า การบริหารใน
ฐานะที่เป็นกระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น แนวคิด โพสคอร์บ 
(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall 
Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่  

1) การวางแผน (Planning)  
2) การจัดองค์การ (Organizing)   
3) การบริหารงานบุคคล (Staffing)   
4) การอ านวยการ (Directing)           
5) การประสานงาน (Coordinating)  
6) การรายงาน (Reporting)   
7) การงบประมาณ (Budgeting)  
ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) รวม

เรียกว่า พอคค์ (POCCC) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่  
1) การวางแผน (Planning)    
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2) การจัดองค์การ (Organizing)   
3) การบังคับการ (Commanding)  
4) การประสานงาน (Coordinating)        
5) การควบคุมงาน (Controlling) 

สมพงศ์ เกษมสิน (2546, หน้า 5-6, 26-27) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า ค าว่า 
การบริหาร นิยมใช้กับ  การบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติ 
ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) การบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลาย
ประการ ดังนี้  
   1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 

 2) การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  
 3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
 4) การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ  
 5) การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
 6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล 
 7) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
 8) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 

   9) การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
สมยศ นาวีการ  (2547, หน้า 17) ให้ความหมายการบริหารว่า การบริหาร คือ ศิลปะ

การท างานให้ส าเร็จโดยใช้บุคคล มีกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุม การ
ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ และการบริหารในฐานะเป็น
ศาสตร์ หมายถึง หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิคตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานใน
องค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่นโยบายก าหนดเอาไว้ การบริหารเกี่ยวข้องกับหลักการ  
กว้าง ๆ  6 ประการ คือ  

1) มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป   
2) กลุ่มบุคคลดังกล่าวร่วมมือกัน                
3) ท ากิจกรรมใดๆ ด้วยความประสานสัมพันธ์กันและมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ ์   
4) ด้วยการรู้จักใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม   
5) ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน      
6) วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ช่วยกันก าหนดขึ้นโดยทุกคนรับรู้และเห็นด้วยตรงกัน 
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สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2547, หน้า 1) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง          
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เงิน วัสดุ
สิ่งของและวิธีปฎิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

สิรภพ  เหล่าลาภะ (2545, หน้า 140) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ 2 นัย คือ  
 1) ค าว่าบริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากรากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ 

และหาร ธาตุในความน าไป ดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่าบริหา 
แปลว่า อ้อมหนี,หลีกหนี,หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห  ปริหริต  สมตฺโถ” แปลว่า ผู้
สามารถเพ่ือการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถ บริหารปัญหา และน าปัญหา
ไปโดยรอบ หรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป  

2) ค าว่าบริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administor และ Administration 
แปลความหมายคือการปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ การจัดการ จัดให้วางส่งเสริม และบ ารุง 

สุนทร  โคตรบรรเทา (2551, หน้า 3) ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง 
กระบวนการท างานกับคนและโดยคน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ 

เออเนสย์ เดลล์ (Ernest Dale, 1973, p.4) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า      
เป็นกระบวนการจัดองค์การ และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

เฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert A.Simon, 1996, p.3) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปซึ่งร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
องค์การอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 
        จากความหมายที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะการด าเนินงาน
ของคณะบุคคลที่ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากร
ต่างๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์เป็นเครื่องจักรภายใต้กระบวนการอย่างมีระบบ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   และเป็นประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ตอบสนองความต้องการของบุคคล และองค์การ 

2.2.1.2  ความหมายของค าว่า  การบริหารการศึกษา 
ค าว่า การบริหารการศึกษา คือ การบริหารเกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษา        

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคคลคือเยาวชน บุคลากร  ชุมชนนั้นๆ  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 

        หวน  พินธุพันธ์ (2545, หน้า 3) ได้ให้ความหมายการบริหารการศึกษาไว้ว่า           
“การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และ
ความเป็นคนดี”  
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กิติมา ปรีดีดิลก (2542, หน้า 32) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า
หมายถึง ความพยายามที่จัดด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน หลักสูตร ครู 
นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ ต าราเรียน และอาคารสถานที ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2545, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา
ว่า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของศาสตร์ของตัวเองที่พัฒนา โดยการลองผิดลองถูก 
ตลอดจนการทดลองและวิจัย การบริหารการศึกษาได้เข้าสู่วิชาชีพชั้นสูง (Profession) อย่างรวดเร็ว 
เพราะการบริหารการศึกษาต้องอาศัยหลักมาตรฐานความสามารถบางอย่าง (Standard of 
competence)  การฝึกอบรมทางวิชาชีพทางบริการที่มีความส าคัญต่อสังคม ชั่วโมงการท างาน
ยาวนานและมีล าดับขั้นตอน 

นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2551, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา
ว่า กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินกิจการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมทุกๆ ด้าน 
นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรมเพ่ือให้มีค่านิยมตรงกับความ
ต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัย
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม
ที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 

ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556, หน้า 25) ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า
หมายถึง การบริหารการศึกษา (Educational Administration) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการ
วางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมการใช้ทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บุคคล
และสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสวนทางวัฒนธรรม 
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือ
หมายถึง กระบวนการทางานด้วยบุคคลและทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนและ
สังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสวน ทางวัฒนธรรม 
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และได้สรุป
ความหมายไว้ (2556, หน้า 69-70) ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง ภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผน วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และการบริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญที่มีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบถึงกัน และเป็นผลให้มีการพัฒนาสู่แนวทางท่ีดี 5 ประการ ดังนี้ 
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1) บริบทที่เป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริมาณและคุณภาพ
ของประชากร สภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

  2) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการบริหารสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง  
  3) ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  4) รูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  5) บุคลากรภายในสถานศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้สอน บุคลากรสนับสนุนการ

สอน ผู้เรียนนักการ-ภารโรง ยาม และผู้ประกอบการการค้าภายในโรงเรียน 
ปรียาพร  วงศ์อนุตโรจน์ (2546, หน้า 8) ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา ว่า 

เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องกาหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน 

ภารดี  อนันต์นาวี (2552, หน้า 12) ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา ว่า
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมด าเนินการเพ่ือให้เด็กเยาวชนประชาชนหรือสมาชิกของ
สังคมในทุกๆ ด้านให้มีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ต้องให้เป็นสมาชิกที่ดี
และมีประสิทธิภาพที่เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542, หน้า 16) ให้ความหมายของ
การบริหารการศึกษา ว่าหมายถึง กิจกรรม  ต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
สมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม 
เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อม
ให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไป 
ตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ 

แฮริส เบ็น เอ็ม (Harris, ben M., 1985, p.6.) ให้ความหมายของการบริหาร
การศึกษา ว่าหมายถึง คุณลักษณะการท างานโดยการสร้างและบูรณาการความสามารถของ
บุคคล มีการน าประโยชน์จากวัสดุ อุปกรณ์มาใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของบุคคล 
                  จากการศึกษาทฤษฎี สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคล
หลายคนร่วมมือกันด าเนินการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือสมาชิกของสังคม นับตั้งแต่
ด้านบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในด้านการสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ เพ่ือให้บุคคลพัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ด ารงชีวิตอยู่ คือ เป็น
สมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพ  โดยกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมที่เป็นระเบียบแบบแผน 
และไม่เป็นระเบียบแบบแผน 
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 2.2.2 ความส าคัญของการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
การบริหารการศึกษามีความส าคัญมาก เพราะการศึกษาของเยาวชนในประเทศจะดี

หรือไม่  จะแข่งขันกับคนในประเทศอ่ืน ๆ ได้ดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารการศึกษาของบ้านเมือง    
หากประเทศใดได้นักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจงานด้านการศึกษา             
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และผลของการศึกษาก็จะส่งผลต่อความก้าวหน้าของประชาชนและ
ประเทศชาติ และประเทศชาติจะมีการพัฒนารุ่งเรืองในทุกด้าน ดังนั้น จึงมีผู้แสดงความส าคัญของ
การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาไว้ เช่น 
 ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (ม.ป.ป., หน้า 158) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาว่า การบริหารและการจัดการโรงเรียนมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก
เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 
  1) เพ่ือให้งานหรือภารกิจต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระบบและมีระเบียบ  ไม่ก้าวก่ายกัน 
สามารถเรียงล าดับความส าคัญและความรีบด่วนของงานได้ 

2) เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   เนื่องจากการ
ด าเนินการจัดการศึกษานั้นต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่ไม่ใช่
มนุษย์ แต่ทรัพยากรดังกล่าวมีจ านวนจ ากัด ผู้รับผิดชอบจึงจะต้องหาทางใช้ทรัพยากรให้เป็น
ประโยชน์หรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยความส าคัญเร่งด่วนและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เป็นเครื่องตัดสิน 

3) เพ่ือเป็นการกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงาน การจัดการหรือการบริหารงานจะ
เป็นเครื่องช่วยให้ผู้บริหารได้แจกจ่ายหรือกระจายงานความรับผิดชอบให้บุคลากรต่าง  ๆ ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลได้ 
  4) เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีทิศทางหรือเป้าหมายที่แน่ชัด ทั้งนี ้
เพราะในการจัดการนั้นจะต้องมีการก าหนดจุดประสงค์ให้แน่ชัด  จุดประสงค์จะเป็นเครื่องก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานของโรงเรียนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 
 จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นความส าคัญของการบริหารอย่างชัดเจนว่าการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษานั้นต้องประสบกับอุปสรรคนานัปประการจนไม่สามารถด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในบางครั้ง  เนื่องจากว่า การบริหารและการจัดการในสถานศึกษานั้น
หมายถึง   การวางแผนการจัดองค์การ การเร่งรัดและควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานทั้งหลายที่ตั้งไว้ ให้ได้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่โรงเรียนได้ก าหนดเอาไว้ 

2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เป็นแนวความคิด ความเชื่อหรือความรู้ที่ชัดเจน       

มีหลักเกณฑ์ มีการทดสอบและการสังเกตจนแน่ใจได้ว่า เป็นมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็น
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ข้อสรุปอย่างกว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารทางศึกษาอย่างเป็นระบบ             
เป็นกฎเกณฑ์แนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติได้  ดังนั้น การบริหาร
การศึกษาต้องมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน หากไม่ใช้ทฤษฎีเข้ามาช่วยคิดตัดสินใจก็หมายความว่าเขาเพียงแค่
อาศัยสามัญส านึก (Common sense)  ผลที่จะออกมานั้นจะเป็นการลองผิดลองถูก (Trial and 
Error) ซึ่งเป็นการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างไม่มีหลักการ อาจจะท าให้ตัดสินใจผิดพลาดได้โดยง่าย 
          2.2.3.1 ปรัชญาการศึกษา 
           ปรัชญาการศึกษา คือ ความเชื่อหรือแนวคิดที่มีระเบียบแบบแผนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
แนวทางการศึกษาหรือเป้าหมายของการศึกษาของที่พึงประสงค์อันจะก่อให้เกิดกับผู้เรียนนั้นอย่าง
เหมาะสมในทุกด้านทั้งความรู้ ความประพฤติ ทักษะ ทัศนคต ิเป็นต้น ทีค่วรได้รับการถา่ยทอด  
รวมทั้งมรรควิธีให้การศึกษา จะน าไปสู่เป้าหมายนั้นด้วย  

พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์  (http://www.pantown.com) ได้สรุปหลักการของปรัชญา
การศึกษา โดยแบ่งเป็น 6 สาขา ดังนี้ 
  1) สารัตถนิยม (Essentialism) 

 2) นิรัตรนิยม (Perennialism) 
 3) พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 
 4) ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) 
 5) อัตถิภาวนิยม (Existentialism) 
 6) พุทธปรัชญาการศึกษา (Buddhism) 

1. ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)  
  วิเคราะห์ 8 ด้าน ตามโครงสร้างการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
  แนวคิด • อนุรักษ์นิยม  ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม    
  1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา   • พัฒนาผู้เรียนให้มีสติปัญญา อนุรักษ์สิ่งดี ๆ ไว้ 
  2) หลักสูตร  • กวดความรู้เป็นส าคัญ 
  3) โรงเรียน  • เป็นแหล่งสถาบันอนุรักษ์ 
  4) ผู้เรียน • มีวินัย , เป็นผู้รับการถ่ายทอด 
  5) ผู้สอน • เป็นแบบอย่างเป็นแม่พิมพ์ 
  6) กระบวนการเรียนการสอน • ใช้หนังสือ ต าราเป็นสื่อการสอน 
  7) การวัด และประเมินผล     • เน้นสอบให้ได้ (ในวิชาที่เรียนไป) 
  8) ผู้บริหาร  • เคร่งคัดในระเบียบวินัย 
2. ปรัชญานิรัตรนิยม (Perennialism)  
  วิเคราะห์ 8 ด้าน ตามโครงสร้างการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

http://www.pantown.com/group
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  แนวคิด  • ความรู้ ความจริง อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล 
  1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา  • พัฒนาผู้เรียนให้ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ 
  2) หลักสูตร • ฝึกให้ผู้เรียนมีสติปัญญา & เหตุผล 
  3) โรงเรียน  • เป็นสถาบันถ่ายทอดความรู้ 
  4) ผู้เรียน • แลกเปลี่ยนอภิปรายความรู้ร่วมกัน 
  5) ผู้สอน  • เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ 
  6) กระบวนการเรียนการสอน  • ฝึกศักยภาพที่มีในตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  7) การวัด และประเมินผล   • วัดความคิด & เหตุผล 
  8) ผู้บริหาร  • ไม่ฟังเสียงข้างมาก ใช้เหตุผล 
 
 3. ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  
  วิเคราะห์ 8 ด้าน ตามโครงสร้างการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   แนวคิด  • ความรู้ ความจริง จะได้มาต้องลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเป็น “ประสบการณ์” 
  1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา  • พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมทุกด้าน ทั้งร่างกายและจิตใจ   
 2) หลักสูตร • ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) 
  3) โรงเรียน  • เป็นแบบจ าลองท่ีดีงามของชีวิต & สังคม 
  4) ผู้เรียน • เป็นศูนย์กลาง 
  5) ผู้สอน • เป็นผู้แนะน า ให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  6) กระบวนการเรียนการสอน  • Learning by doing 
  7) การวัด และประเมินผล  • ผู้เรียนสามารถน าสิ่งต่าง ๆ ที่เรียนมาแก้ปัญหาได้ 
  8) ผู้บริหาร • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น บริหารแบบมีส่วนร่วม 
 4. ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  
   วิเคราะห์ 8 ด้าน ตามโครงสร้างการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   แนวคิด  • ปฏิรูป สังคม สร้างสรรค์  
  1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา  • พัฒนาชีวิต & สังคมอย่างสร้างสรรค ์
  2) หลักสูตร • เน้นน าปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนน ามาเรียนรู้ 
  3) โรงเรียน  • เป็นบรรยากาศแบบประชาธิปไตย 
  4) ผู้เรียน • เรียนรู้การท างานเป็นทีม 
  5) ผู้สอน  • ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  6) กระบวนการเรียนการสอน • แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  7) การวัด และประเมินผล  • วัดความคิดสร้างสรรค์ 
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  8) ผู้บริหาร • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
 5. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)  
  วิเคราะห์ 8 ด้าน ตามโครงสร้างการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
  แนวคิด  • ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ 
  1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา • พัฒนาฝึกฝนให้ผู้เรียน เรียนรู้เรื่อง สิทธิ & เสรีภาพ 
  2) หลักสูตร  • เน้นมนุษยศาสตร์ (สุนทรียศาสตร์, อารมณ์, ศีลธรรมจริยธรรม)  
  3) โรงเรียน • บรรยากาศแบบเสรี 
  4) ผู้เรียน • มีเสรีภาพ 
  5) ผู้สอน • ส่งเสริม ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง 
  6) กระบวนการเรียนการสอน • เน้นให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  7) การวัด และประเมินผล  • วัดความรู้, ความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน 
  8) ผู้บริหาร  • ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม & ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. พุทธปรัชญาการศึกษา (Buddhism)  
  วิเคราะห์ 8 ด้าน ตามโครงสร้างการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   แนวคิด  • หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)   
  1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา  • พัฒนาอบรมผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม รู้จักตน 
  2) หลักสูตร  • ยึดหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ฝึกอบรมจิตใจของผู้เรียน 
  3) โรงเรียน  • เป็นที่ฝึกอบรม 
  4) ผู้เรียน       • ยึดหลัก“พหูสูตร” (ฟัง คิด อ่าน เขียน ถาม) 
                    • ยึดหลัก“อิทธิบาท 4” (ฉันทะ วิริยะ  จิตตะ วิมังสา)  
  5) ผู้สอน        • ต้องมคีุณธรรมและศีลธรรม , เป็นกัลยาณมิตร 
  6) กระบวนการเรียนการสอน   • ฝึกอบรม ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
  7) การวัดและประเมินผล        • ประเมินตนเอง แล้ววิเคราะห์ปรับปรุงด้วยตนเอง 

8) ผู้บริหาร  • เป็นคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม 
สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนจะจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา

การศึกษาใดก็ตามก็ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมหรือตามแต่พ้ืนที่นั้นๆ จะอ านวย  
หรือตามแต่ผู้บริหารที่ต้องการให้นักเรียนมีพัฒนาการไปในด้านใด  ให้โรงเรียนมีการพัฒนาไปในทาง
ทิศใด ซึ่งสามารถทราบได้ทันทีว่าสถานศึกษานั้นๆ มุ่งปรัชญาลักษณะใดโดยทราบได้จาก 1.
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 2.หลักสูตร 3.โรงเรียน 4.ผู้เรียน 5.ผู้สอน 6.กระบวนการเรียนการสอน 7.
การวัดและประเมินผล  8.ผู้บริหาร  
                2.2.3.2 ปรัชญาการบริหารการศึกษา 
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  ปรัชญาของการบริหารการศึกษา เป็นแนวทางหรือเป้าหมายในการด าเนินงานของ
โรงเรียนโดยการศึกษาจากนโยบายที่เกี่ยวข้องหรือพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติและมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือร่วมกันก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์   และเป้าหมายของโรงเรียนที่ค านึงถึง        
ความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่น มีนักการศึกษาได้น าเสนอหลักปรัชญาของการบริหาร
การศึกษา ไว้ ดังนี้ 

กนก จันทร์ขจร (2552, หน้า 20-35) ได้ศึกษาปรัชญาการบริหารการศึกษาที่
บรรดาศาสตร์จารย์ทางวิชาบริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประมวลไว้ ในหนังสือ  
Administrative Behavior in Education โดยเสนอปฏิญญาว่าด้วยความเชื่อพ้ืนฐาน (Declaration 
of  Fundamental Beliefs) เป็นเสมือนสัจธรรมหรือวิถีหรือแนวทางที่นักบริหารการศึกษาพึง
ปฏิบัติ CAMBELL and GREGG  เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานของไดเ้สนอไว้ 13 ข้อ ดังนี้ 
     1) การใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ (Application  of  intelligence  to  
life  problem) ผู้บริหารควรศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและใช้ความฉลาดไหวพริบคิดแก้ปัญหา  

2) การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นสิ่งจ าเป็น (Necessity of social 
group action)  ผู้บริหารควรใช้บุคลากรหลายฝ่ายช่วยกันท างานและแก้ไขปัญหา 
 3)  การยอมรับนับถือในปัจเจกบุคคล (Respect  for the individual) ผู้บริหาร 
ต้องเคารพความเป็นบุคคลและผู้มาเก่ียวข้องในงานว่าแต่ละคน ซึ่งแตกต่างกัน   
 4) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การ (Functional social 
 Organization)  ผู้บริหารโรงเรียนต้องยึดเป้าหมายปลายทาง/จุดประสงค์การจัดการศึกษาเป็นหลัก  
       5) ผู้บริหารคือเครื่องมือของกลุ่ม (Administrator a  group  instrument) 
ผู้บริหารต้องเชื่อหลักว่าตนเป็นผู้น า เป็นเครื่องมือคอยอ านวยความสะดวกแกค่ณะบุคคลในโรงเรียน     
       6) มีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร (Freedom of communication) มีเสรี        
มีลักษณะการเปิดโอกาสการติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจกัน ทั่วทั้งโรงเรียนและสาธารณชน          
การติดต่อสื่อสารเป็นขบวนการไมตรีสองทาง (a two –way  process) คือทั้งรับและให้ความคิด
ข่าวสารซึ่งกันและกัน 
       7)  ผู้บริหารในฐานะผู้น า (Administrator  as  leader) ผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ตัวจักรส าคัญในฐานะเป็นตัวแทน/ผู้น าที่จะกระตุ้น  ควบคุมดูแลงานการบริหาร  ผู้ประสานประโยชน์
ให้บุคลากรท างานให้โรงเรียนได้ประสิทธิผลสูงสุด  ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาแบบเจ้านายผู้ทรงอ านาจ    
       8)  ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะนักการศึกษา (Administrator as educator) 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องถือว่าตนคือ นักการศึกษา  ผู้ใฝ่ความรู้  ผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นครูที่ดี 
        9) การอุทิศประโยชน์ในการจัดการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น  
(Dedication of Public education to community betterment)  ผู้บริหารโรงเรียนต้องเสียสละ  
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      10) บูรณาการรวมหน่วยในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (School 
– Community integration in education) ฉะนั้น การบริหารการใช้หลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร   
ผู้บริหารต้องหาวิธีการสร้างหลักสูตร ใช้หลักสูตรเพ่ือชุมชน  
       11) การประเมินค่ากิจกรรมการบริหาร  2 ทาง (Two-fold evaluation of 
Administration) คือประเมินทั้งวิธีการหรือกระบวนการ และผลผลิตหรือผลส าเร็จที่ได้จากการ
บริหารไม่สามารถประเมินแยกกันได้  ผู้บริหารต้องประเมินผลงานของตนเองอยู่เสมอ     
       12) ความซื่อสัตย์มั่นคงและความรับผิดชอบในวิชาชีพ (Professional integrity  
and Responsibility) บริหารการศึกษามีความเชื่อพ้ืนฐานว่า  จะต้องมีความซื่อสัตย์มั่นคง และ   
มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ ควรเป็นผู้มีหน้าที่บริหารการศึกษาเพ่ือรับใช้สังคมตามที่สังคมต้องการ 

      13) พัฒนาตนในวิชาชีพเป็นสิ่งจ าเป็น (Necessity for Professional Growth) 
ผู้บริหารการศึกษาจะต้องพัฒนาตน  ขวนขวายหาความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ เพ่ือให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารให้เกิดผลดี
สูงสุด และจากการรายงานการประชุมระดับชาติ (Nation Conference of Professors of 
Educational Administration) (อ้างถึงในบุรัญชัย จงกลนี,ม.ป.ป., หน้า 14-15)  เมื่อปี ค.ศ. 1951 
ไดป้ระมวลปรัชญาของการบริหารการศึกษา เป็นคุณสมบัติทั้ง 13 ประการข้างต้น  

จากการศึกษาทฤษฎีสรุปได้ว่า ปรัชญาการบริหารการศึกษาเป็นแนวทางเป้าหมาย 
หลักการ หลักเกณฑ์หรือวิถีทางพัฒนาในการด าเนินงานของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือเป็น
พ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของนักบริหารที่ดี  เป็นแนวทางเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงขององค์การ การเป็นนักบริหารที่ดีต้องมีปรัชญาพ้ืนฐานเป็นแนว
ทางการบริหาร  ถ้าขาดปรัชญาการบริหารการศึกษา  ถึงแม้จะบริหารงานได้ผลดี แต่อาจเป็นเพราะ
ความเก่งกล้าเฉพาะตัว หรือด้วยความบังเอิญมากกว่าความส าเร็จอันเกิดจากเจตนารมณ์ที่แท้จริง    
  ปราชญา  กล้าผจัญ และสมศักดิ์   คงเที่ยง (2542, หน้า 1–20) ได้รวบรวม
และแยกทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาออกได้เป็น 5 จ าพวก ดังต่อไปนี้ 

1) ทฤษฎีภาวะผู้น า 
2) ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และจูงใจ 
3) ทฤษฎีองค์การ 
4) ทฤษฎีการบริหาร 
5) ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 

1. ทฤษฎีภาวะผู้น า  แยกออกได้เป็น 
ทฤษฎีผู้น าตามคุณลักษณะต่าง ๆ   
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ทฤษฎีผู้น าตามตัวแบบของวรูม เยตตัน และแจโก มุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ       
ด้านสถานการณ์ ว่ามีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของพนักงานมากน้อยเพียงไร 
  ทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า แยกได้เป็นทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า  และทฤษฎีตามสถานการณ ์
 ทฤษฎีความเป็นไปได้ของฟีดเลอร์ 

 ทฤษฎีความเป็นไปได้ของภาวะผู้น า  (หรือ ทฤษฎีตามสถานการณ)์ 
 ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ ของเฮอร์ชีและบลังชาร์ด การใช้วิธีการในการน านั้น ผู้น า

จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความพร้อมของลูกน้อง และสถานการณ์ 
ทฤษฎี X และ Y ของแมคเกรเกอร์ เป็นการมุ่งแก้ไขพฤติกรรมของหัวหน้างานให้เลิกมอง 

ลูกน้องในแง่ร้าย ซ่ึงทฤษฎี X เป็นการมองลูกน้องในแง่ร้าย ส่วนทฤษฎี Y เป็นการมองลูกน้องในแง่ด ี
  ทฤษฎีแนวทาง – เป้าประสงค์ หัวหน้างานต้องสร้างแรงจูงใจแกลู่กน้อง เพ่ือให้เขามี 
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาไปสู่การท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
2. ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และจูงใจ   มีอยู่มากมาย อาทิ 
  ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของอับราฮัม มาสโลว์ ได้แก่ ความต้องการด้านกายภาพ        
ความปลอดภัย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ และความต้องการ
ส าเร็จสมหวังในชีวิต 
  ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของอีริค  ฟรอมม์ มนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ ได้แก่ มี
สัมพันธภาพ สร้างสรรค์ มีสังกัด มีเอกลักษณ์แห่งตน และมีหลักยึดเหนี่ยว 
  ทฤษฎีความต้องการความสัมฤทธิ์ผลของแมคเคลแลนด์ มนุษย์มีความต้องการอยู่           
3 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จ อ านาจและความต้องการทางสังคม 
  ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ การเสริมแรงของมนุษย์มีพ้ืนฐานอยู่บนปัจจัย 3 ประการ 
ได้แก่ มนุษย์จะมีพฤติกรรมตามการเสริมแรงที่เกิดขึ้นกับตนและการท างานของตน  เป็นพฤติกรรมที่
สามารถวัดหรือสังเกตได้ และการเสริมแรงที่เหมาะสมนั้นจะท าให้พฤติกรรมที่เป็นที่ต้องการมีเพ่ิมขึ้น 
และที่ไม่ต้องการมีลดน้อยลงไป แบ่งเป็น การเสริมแรงทางบวก คือ การให้รางวัลในผลลัพธ์จากการ
กระท าท่ีต้องการหรือปรับปรุงพฤติกรรม และการเสริมแรงทางลบ คือ การให้รางวัลจากการสามารถ
ขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปได้ 
  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ โครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์ ประกอบไปด้วยพลัง         
3 ประการ ได้แก่  Id  Ego และ Superego 
  ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟรเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก แรงจูงใจของมนุษย์เกิดขึ้นจากปัจจัย
สองอย่าง ได้แก่ สิ่งท าให้เกิดความไม่พอใจและสิ่งที่ท าให้เกิดความพอใจ 
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  ทฤษฎีแห่งบทบาท สมาชิกในสังคมต่างมีต าแหน่ง มีบทบาท ต่างก็ต้องแสดงบทบาทของตน
ไป ในกลุ่มต้องมีผู้น าและผู้น าต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มด้วย มนุษย์มีบทบาท 3 อย่าง ได้แก่ 
บทบาทท่ีพอดี บทบาที่ขาดไปและบทบาทที่ล้นเกิน 
  ทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน บุคลิกภาพของมนุษย์จะข้ึนอยู่กับรูปร่าง มี 3 ประเภท  
1) ผู้มีรูปร่างอ้วนกลม ป้อม ชอบความสบาย การสังคมดี  2) ผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ กล้ามเนื้อแข็งแรง 
ชอบออกก าลังกาย จิตใจเป็นนักกีฬา  และ3) ผู้มีรูปร่างบอบบาง อ่อนแอ ไม่ชอบออกสังคม 
  ทฤษฎีการจูงใจของเรนซิส ลิเคอร์ท ในการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารจะได้รับประโยชน์ 
เต็มที่จากทรัพยากรบุคคลต่อเมื่อแต่ละคนในองค์กรเป็นสมาชิกของกลุ่มซ่ึงมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิด 
  ทฤษฎี ERG ของอัลเดอร์เฟอร์ มนุษย์มีความต้องการ 3 ขั้น ได้แก่ ต้องการมีชีวิตอยู่ 
 ต้องการมคีวามสัมพันธ์ และต้องการมีความงอกงาม 
  ทฤษฎีการจูงใจของเมอร์เรย์ เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้ 20 ประการ ได้แก่ 
ความนอบน้อมถ่อมตน ความส าเร็จ ความต้องการมีเ พ่ือน ความก้าวร้าว ควา มมีอิสรภาพ            
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่มุ่งแก้ไขพฤติกรรมตนเอง  การป้องกันตนเองจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์     
จากผู้อื่น การกระท าตนให้เป็นที่ประทับใจของผู้อื่น การหลีกเลี่ยงอันตราย การหลีกเลี่ยงความละอาย         
การทนุถนอมสิ่งที่น่าเอ็นดู ความมีระเบียบวินัย การเล่นต่าง ๆ การปฏิเสธคนบางคนและพฤติกรรม
บางอย่าง  ความสนุกสนาน ความต้องการทางเพศ  การให้ความช่วยเหลือเกื้อกุลกัน และจงรักภักดี
ต่อผู้มีอ านาจเหนือตน และการเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ  
  ทฤษฎีแรงจูงใจของพอร์เตอร์และลอว์เลอร์ ปริมาณของความพยายามขึ้นอยู่กับค่าของ
รางวัล บวกกับจ านวนพลังงานที่บุคคลมีความเชื่อ และความน่าจะเป็นของการได้รับร างวัล           
การปฏิบัติงานน าไปสู่รางวัลภายในและภายนอก และรางวัลน าไปสู่ความพึงพอใจ 
  ทฤษฎีการจูงใจของเอลตัน มาโย ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยา มีความส าคัญต่อ        
ความพึงพอใจของมนุษย์มากกว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ทฤษฎีหน้าต่างสี่บานของโจฮารี มีชื่อเรียกว่า “ทฤษฎีหน้าต่างดวงใจ” บ่งบอกว่า ลักษณะ 
จิตใจมนุษย์ ประดุจห้อง 4 ห้อง หรือมีหน้าต่างดวงใจอยู่ 4 บาน ได้แก่ ส่วนที่เปิดเผย จุดบอดส่วนที่
ซ่อนเร้น และก้นบึ้งที่ล้ าลึก 
  ทฤษฎีอารมณ์ขัน แยกได้เป็น 8 ทฤษฎี ได้แก่ทฤษฎีจิตวิทยาและวิวัฒนาการ ทฤษฎีความ
เหนือกว่า ทฤษฎีความไม่ลงรอยกัน ทฤษฎีความประหลาดใจ ทฤษฎีความขัดแย้งกันในตัวเอง ทฤษฎี
การปลดปล่อยและการผ่อนคลาย ทฤษฎีการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์และทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
 ทฤษฎีวุฒิภาวะของคริส อากิริส มนุษย์มีวุฒิภาวะ และบางส่วนก็ไม่มีวุฒิภาวะ 
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  ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม การจูงใจของคนเพ่ือกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะถูกก าหนด
โดยคุณค่าของผลลัพธ์ที่ได้จากความพยายาม คูณกับความเชื่อมั่นที่ว่าความพยายามนั้นช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน มนุษย์มีจิตใจและภูมิธรรมที่ต่างกัน แยก
ได้เป็นมนุษย์ที่มีจติใจเป็นสัตว์ มนุษย์ที่มีจิตใจเป็นคน และมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นเทวดา 
  ทฤษฎีต่างตอบแทนของแชปแมน การจูงใจกันและกันของบุคคลสองกลุ่ม เช่น นายกับ
ลูกน้อง เพ่ือนกับเพ่ือน ต่างฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์จากกันและกัน 
3. ทฤษฎีองค์การ  ได้แก่ 
  ทฤษฎีบุคลิกภาพและองค์การ  มีการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาองค์การ 
  ทฤษฎีกลุ่มพลวัตรของเคอร์ท ลูวิน  มองการปฎิบัติตนในเรื่องต่างๆ 
  ทฤษฎีตอบสนองต่ออิทธิพลของสังคมของเคลแมน มีกระบวนการ 3 อย่าง ของอิทธิพล    
ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่ม ได้แก่ การยินยอมพร้อมใจ การระบุเพื่อยืนยัน และการท าให้เป็น 
ธรรมชาติ 

ทฤษฎีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์ของเบล ปัญหาส าคัญ 4 ประการที่กลุ่ม 
ทั้งหลายต้องเผชิญ ได้แก่ การปรับตัว การควบคุมเครื่องมือ การแสดงออก และการจัดการกับ
ความรู้สึกของสมาชิกภายในกลุ่ม 
  ทฤษฎีเกมส์  เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีการขัดแย้งระหว่างบุคคล
หรือธุรกิจ ที่มีบุคคลสองฝ่ายที่มุ่งเอาชนะกันโดยตลอด และใช้ยุทธวิธีหรือกลยุทธทุกอย่างเพ่ือให้ฝ่าย
ตนได้รับชัยชนะ  ทฤษฎีความน่าจะเป็น เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีลักษณะพิเศษ เรียกว่า   
การสุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นจะเป็นโดยบังเอิญหรือเป็นความน่าจะเป็น เพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายให้เกิดขึ้น 
 ทฤษฎีระบบของโฮแมน พ้ืนฐานที่แข็งแกร่งที่ท าให้เข้าใจพฤติกรรมกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรม 
ปฏิสัมพันธ์ และความรู้สึกนึกคิด 
  ทฤษฎีสองมิติของแจ็คสัน วิเคราะห์พื้นฐานความเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิกภาพมีพ้ืนฐาน 
จากความน่าดึงดูดใจและสมาชิกมีบทบาทที่เหมาะสมตามทีก่ลุ่มได้ก าหนดมาตรฐานบทบาทไว้ 
  ทฤษฎีบูรณาการทางสังคมของเบลอ อธิบายว่า เอกัตบุคคลได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิก
ในกลุ่มด้วยเหตุผลอะไร การเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่ม หากโดดเด่นมากเกินไปจะเป็นภัยแก่ตน 
  ทฤษฎีการเข้าแถว  จัดล าดับคิวให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เพ่ือมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด มีการรอคอยน้อยที่สุด ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ตัดสินใจเป็นส าคัญและให้คุ้มค่าท่ีสุด 
4. ทฤษฎีการบริหาร  ได้แก่ 
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ทฤษฎี A ทัศนะการจัดการของอเมริกา ที่เน้นการจ้างงานระยะสั้น มีความรับผิดชอบ  
และการตัดสินใจเฉพาะบุคคล โดยพนักงานไม่มีส่วนร่วมด้วย 

 ทฤษฎี J ทัศนะการจัดการแบบญี่ปุ่น ที่เน้นการจ้างงานตลอดชีพ มีความรับผิดชอบและการ
ตัดสินใจร่วมกัน 
  ทฤษฎี Z ศึกษาการจัดการของญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา เป็นทฤษฎีที่ เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด  มีการรอคอยน้อยที่สุด ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ผลลัพธ์ก็คือ องค์กรมี
ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากลูกค้า ผู้รับบริการเป็นทฤษฎีการ
จัดการแบบผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการจ้างงานตลอดชีพ ความรับผิดชอบ
เฉพาะของบุคคล และการตัดสินใจร่วมกัน 
  ทฤษฎีวัวสองตัว  มนุษย์และสัตว์นั้น เมื่ออยู่ผู้เดียวเดี่ยวโดด ไม่ต้องแข่งขันกับผู้ใดก็อยู่ไป
ตามสบาย เปรียบได้กับวัวตัวเดียวที่เล็มหญ้ากินโดยล าพังก็กินช้า ๆ แต่เมื่อเห็นวัวอีกตัวหนึ่งเข้ามา
ใกล้ก็รู้สึกว่ามีคู่แข่ง เกรงหญ้าที่กินอยู่จะไม่พอ ต้องรีบกินเป็นการใหญ่ เกิดการแข่งขันเต็มที่ มนุษย์
เราต้องการแข่งขัน เมื่อแข่งขันแล้ว ก็ต้องการเป็นผู้ชนะ  
  ทฤษฎีความเท่าเทียมกัน  มุ่งเน้นที่หลักการในการจ่ายคา่ตอบแทนแก่พนักงาน โดยยึดหลัก 
ว่า“งานเท่ากัน เงินต้องเท่ากัน” มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทฤษฎีความเสมอภาค” โดยปรกติ มนุษย์
ชอบเปรียบเทียบงานของตนเองกับงานของผู้อ่ืนอยู่เสมอ จิตวิทยาเช่นนี้ ท าให้ร้านขายอาหารต้อง
ระมัดระวังในชิ้นส่วนของอาหารทีเ่สิร์ฟด้วย เช่น เมื่อเสิร์ฟสะเต๊กไป ลูกค้าจะมองว่าที่ตนเองได้รับกับ
ที่เพ่ือนได้รับ ชิ้นไหนเล็กใหญ่กว่ากัน หากได้ชิ้นเล็กก็จะโวยวาย หาได้ชิ้นใหญ่กว่าก็พึงพอใจ 
  ทฤษฎีแห่งความยุติธรรม  มีเนื้อหาว่า การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมนั้น จะต้องอยู่ที่
พ้ืนฐานบนมาตรฐานของความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม และความไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  
  ทฤษฎีแห่งสิทธิ  คาดหมายว่า การตัดสินใจที่มีจริยะรรมามากที่สุดนั้นก็คือการตัดสินใจซึ่ง
มุ่งรักษาสิทธิของบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น  
  ทฤษฎีการตัดสินใจ  วิเคราะห์การจัดการที่มุ่งเน้นไปที่การหาทางเลือกตัดสินใจตาม
สถานการณ์ ตามวิธีการตัดสินใจ  1) ตัวแบบการตัดสินใจแนวคลาสสิก ยึดหลักการหาข้อมูลและการ
ใช้เหตุผลอันสมบูรณ์ หาประโยชน์สูงสุดส าหรับทางเลือก  2) ตัวแบบการตัดสินใจแนวบริหาร  
ค านึงถึงการน าเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
 5. ทฤษฎีการบริหารการศึกษา  

ปราชญา กล้าผจัญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2542, หน้า 1–20) ได้ศึกษาทฤษฎีการบริหาร
การศึกษา ดังนี้ 
     1) ทฤษฎีก าหนดรูปแบบใหม่  มีสามองค์ประกอบ ดังนี้ 
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   (1) องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factor) หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัว
งานและความส าเร็จก้าวหน้าของงาน   
   (2) องค์ประกอบค้ าจุน (maintenance factors หรือ hygiene factors) หมายถึง 
องค์ประกอบที่เก่ียวกับงานท่ีท าให้คนไม่พอใจใน  
   (3) สิ่งแวดล้อม (ambient) หมายถึง  สิ่งที่ท าให้พึงพอใจและสิ่งที่ท าให้ไม่พึงพอใจ 
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม (ambient)  นั้นมีอยู่ 5 ประการด้วยกัน ได้แก่ เงินเดือน  โอกาสที่จะได้
เจริญงอกงาม โอกาสที่จะเสี่ยง  ความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้บังคับบัญชา และสถานภาพ  
     2) ทฤษฎีบรรยากาศ  อลัน บราวน์ ได้เสนอกลยุทธ์สองกลยุทธ์ที่สามารถใช้ด้วยกัน 
และจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโรงเรียน  ได้แก่  
   (1) กลยุทธ์คลินิก  เน้นที่ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มย่อยในโรงเรียน  
มุ่งดูที่ความรู้ บรรยากาศขององค์กร ก าหนดล าดับขั้นความส าคัญของการปฏิบัติการ และวางแผน
ด าเนินการ เมื่อปฏิบัติส าเร็จแล้วก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น  
   (2) กลยุทธ์มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนย์กลาง  เน้นที่การพัฒนาของเอกัตบุคคล  
มุ่งดูที่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีทิศทางแน่ชัดส าหรับโรงเรียน และควรจะน าไปสู่
ความก้าวหน้า   ครูอาจารย์มีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาและน าเอาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์   
      3) ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ได้มีการวิจัยสอบถามอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ประถมศึกษาจ านวน 232 โรงในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลที่ได้ปรากฏ
ว่า อาจารย์ใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ส่วนอาจารย์ที่ตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นเป็นอาจารย์ผู้ที่เตรียมการมาดี หาข้อมูลอยู่ระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้
ชัดเจน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างจริงใจ  สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนในการ
วินิจฉัยสั่งการ มีดังนี ้  
   (1) การมีโอกาสร่วมตัดสินใจท าให้ครูมีขวัญก าลังใจดี   
   (2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความพึงพอใจ   

(3) ครู อาจารย์พึงพอใจอาจารย์ใหญ่ที่ส่งเสริมให้เขาเข้าร่วมตัดสินใจ   
(4) ครูอาจารย์มิได้คาดหวังจะเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสียทุกเรื่องไป   
(5) องค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกมีผลกระทบต่อระดับการตัดสินใจ  

      4) ทฤษฎีอ านาจและความขัดแย้งในสถาบันการศึกษา ของวิคเตอร์ บอลด์ริดจ์  
ทฤษฎีเน้นที่ตัวแบบทางการเมือง (Political model) นักทฤษฎีความขัดแย้งเน้นศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่การแยกส่วนของระบบสังคมออกเป็นกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็
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มีเป้าประสงค์ต่างกัน  และพยายามที่จะได้เปรียบอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกหลาย ๆ กลุ่ม  ตามทัศนะของ
ฮอยและมิสเกลฮอยและมิสเกลได้จัดกลุ่มทฤษฎีการบริหารการศึกษาเอาไว้ ดังนี้  
   (1) ทัศนะด้านแนวความคิดส าหรับการวิเคราะห์ (Conceptual perspectives for 
analysis) วิเคราะห์โรงเรียนว่าเป็นองค์การแบบหนึ่ง และวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเป็นระบบของสังคม 
   (2) ระบบราชการและโรงเรียน (Bureaucracy and the school) เป็นแนวคิดของ
อ านาจหน้าที่ ของแมกซ์ เวเบอร์ เกี่ยวกับระบบและโครงสร้างของราชการในโรงเรียน 
   (3) ความเป็นวิชาชีพในระบบราชการของโรงเรียน (The professional in the 
school bureaucracy)  กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างความเป็นวิชาชีพกับระบบราชการ การน าเอา
ความเป็นวิชาชีพและระบบราชการเข้าไปใช้ในโรงเรียน ความสัมพันธ์ของอ านาจหน้าที่ในโรงเรียน 
   (4) แรงจูงใจ สิ่งจูงใจ และความพึงพอใจ (Motivation, incentives and  
satisfaction) กล่าวถึงทฤษฎีวุฒิภาวะของอากิริส ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีสอง
องค์ประกอบของเฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีการก่อตัวขึ้นใหม่ (Reformulated theory)  ทฤษฎีความ
คาดหวัง  (Expectancy theory)  แรงจูงใจและการปฏิบัติงาน สิ่งจูงใจในองค์การ ความพึงพอใจใน
งาน ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงาน ทฤษฎีแรงจูงใจและสิ่งจูงใจ 
   (5) บรรยากาศขององค์การ (Organizational climate)  กล่าวถึงพฤติกรรมของครู
อาจารย์และอาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการ ตั้งแต่เปิดไปจนถึงปิด ระบบการจัดการ ตั้งแต่เอาเปรียบ        
หวงอ านาจ การร่วมมือประสานงานแบบมีส่วนร่วม การปฐมนิเทศแบบควบคุมนักเรียน เป็นต้น  
   (6) ภาวะผู้น า (Leadership)  กล่าวถึงทฤษฎีคุณลักษณะสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันใน
ทิศทางและความมีประสิทธิผลของภาวะผู้น า ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยเกี่ยวกับผู้น าในอนาคต 
   (7) การวินิจฉัยสั่งการ  (Decision making) ทฤษฎีการวินิจฉัยสั่งการในการบริหาร
การศึกษา กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ และแนวทางส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ 
   (8) การติดต่อสื่อสาร  ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร การวิจัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารใน
การบริหารการศึกษา ทฤษฎีการสื่อสาร : การน าไปประยุกต์ใช้  
 ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556, หน้า 25-36) ได้สรุปรวบรวมและจัดแบ่งทฤษฎีการบริหาร
การศึกษา และเป็น 4 แนวทฤษฎี  ได้แก่ 

1) ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ หลักการบริหารโดยสรุปคือ ศึกษา
ค้นคว้าทางด้านการบริหารศึกษาและการปฏิบัติ   บริหารองค์การด้วยการวิเคราะห์งาน (Job 
Analysis) โดยจ าแนกงานที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติและแนวทางที่ท าให้การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าเอาแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการสอนมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยน าเอาวิธีการ
ทางสถิติมารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและเปรียบเทียบกับผลผลิตทางการศึกษาของ
โรงเรียน  ด้านภาวะผู้น าการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นแบบอัตนิยม ท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้อง



 43 

อยู่ใต้การควบคุมดูแลของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด นักการศึกษาที่ส าคัญ คือ James McKeen 
Cattell,  Edward Thorndike, Taylor, และ Raymond Callahan 

2) ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ์ หลักการบริหารโดยสรุป คือ ยุคนี้
กล่าวว่าเป็นยุคประชาธิปไตย การบริหารแบบประชาธิปไตย การนิเทศแบบประชาธิปไตย การ
ตัดสินใจแบบประชาธิปไตย และการสอนแบบประชาธิปไตย John Dewey ได้เสนอแนวคิดว่าการให้
ครูมีส่วนรวมในการบริหารมากขึ้น จะมีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนและคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งสัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้บริหาร นักการศึกษาที่ส าคัญ คือ John Dewey, 
Wilbur Yaurhและ Daniel Griffiths, และ Ralph Tylor  

3) ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์  เสนอทฤษฏี 3 แนวคิด ได้แก่  
       (1) การบริหารการศึกษาเชิงระบบราชการ  สรุปตามแนวคิดของ Max Weber คือ   
การแบ่งงาน การก าหนดบทบาทของบุคลากรชัดเจน   มีล าดับขั้นของต าแหน่งหน้าที่ และมีการ
ท างานเป็นกิจวัตรตามกฎและวิธีการ  และจัดระบบบริหารอย่างหลวมๆ ไม่เคร่งครัดตายตัว 
       (2) ความเป็นวิชาชีพชั้นสูงทางการศึกษา สรุปตามแนวคิด James Anderson และ 
Keith Punch แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่วัดความเป็นอิสระของการบริหารเชิงระบบราชการ คือพิจารณา
จากกฎ อ านาจหน้าที่ ข้อขัดแย้งละจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และขนาดของหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียน 
และจ านวนบุคลากร  พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน และความพึงพอใจในการทางานของครู 
       (3) การจัดระบบบริหารการศึกษาเป็นระบบเปิด ตามแนวคิด Talcott Parson    
ได้เสนอทฤษฏีการบริหารที่สนองความต้องการให้โรงเรียนเป็นระบบเปิดที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การกับสภาวะแวดล้อม โดยแบ่งงานในองค์การออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับเทคนิคก็คือ      
การสอนของครู  2) ระดับบริหาร คือ การประสานสัมพันธ์ของผู้บริหารกับกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
กับสภาพแวดล้อมภายนอก  3) ระดับสถาบันหรือระดับชุมชน คือ การบริหารงานต้องเป็นไปตาม
โครงสร้างขององค์การและอยู่ในกรอบของการควบคุมของชุมชนหรือสังคมที่อยู่ล้อมรอบภายนอก  

4) ทฤษฎีการบริหารการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 เป็นต้นมา เสนอไว้ 3 ทฤษฏี คือ 
        (1) แนวคิดด้านบริหารการศึกษาด้วยการศึกษาวัฒนธรรม  เน้นการศึกษาทาง
วัฒนธรรมและอุปมาอุปไมย (Culture and Metaphor) ในองค์การโดยอาศัยพืน้ฐานของการศึกษา 
ด้านสังคมวิทยา (Sociology) โดยมีรูปแบบการบริหารการศึกษาท่ีแตกต่างกันตามสภาพสังคม 
         (2) แนวคิดทฤษฏีการบริหารเชิงปฏิบัติ  สรุปตามแนวคิด Jack A. Cullbertson 
และ Donald J. Willower ได้เสนอการศึกษาภาคสนาม การวิจัยอนาคต การวิจัยเปรียบเทียบ 
การศึกษากรณีตัวอย่าง การวิเคราะห์ระบบภาษา สัญลักษณ์และศิลปะการพูด การเขียน รวมทั้ง
วิธีการศึกษาทางมนุษย์วิทยาและการวิจัย การบริหารการศึกษาจึงควรน าทฤษฏีต่างๆ มาใช้ และ   
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การจัดหลักสูตรการศึกษาควรพิจารณาพ้ืนฐานของมนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ งของธรรมชาติ     
ส่วนหนึ่งของชุมชนและส่วนหนึ่งของโลก 
          (3) แนวคิดการศึกษานโยบาย สรุปแนวคิด คือ นักการบริหารการศึกษาต้องมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและมีทักษะด้านต่างๆ ในการบริหาร ก าหนด พิจารณา 
ตัดสินใจ และปฏิบัติตามนโยบายทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นที่ สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ และ
ระดับชาติด้วย ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการการบริหารที่ยืดหยุ่นอยู่เสมอ  ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมได้ตลอดเวลา  ตามแรงกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และความเชี่ยวชาญ  
ของบุคลากรของสถาบัน 
 พนม  พงไพบูลย์ (2543, หน้า 94) ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษา ต้องใช้ปรัชญาพ้ืนฐานและ
หลักการจัดการศึกษา โดยให้ยึดหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  ภายใต้ความเชื่อว่าการศึกษาเป็นการ
พัฒนาคน  พัฒนาประชาชนทุกคนของประเทศให้มีคุณภาพ  ทุกคนต้องศึกษาตลอดชีวิต เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต  เรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย 

2) การให้สังคมมีส่วนร่วมในการศึกษา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนทุกคนหรือสังคมเข้ามามี
ส่วนในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสังคม ร่วม
จัดการศึกษาเพ่ือให้คนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงทุกคนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
      3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542, หน้า 10–11) ได้ศึกษาทฤษฎีทาง   
การบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 � 1945  
ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบ่งย่อย

เป็น 3 กลุ่มดังนี้  
กลุ่ มที่  1  กลุ่ มกา รจั ดการ เชิ ง วิทยาศาสตร์ ของ เทย์ เ ลอร์  (Scientific 

Management) แนวคิดของเฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) คือ จัดการบริหารธุรกิจหรือ
โรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่

สามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์การได้ เจ้าของต ารับ “ The one best way” คือ
ประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 3 อย่างคือ  

(1) เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection)  
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    (2) ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training)  
    (3) หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation)  
    เทย์เลอร์ เชื่อว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพียงวิธี เดียวที่ดีที่สุดที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน ซึ่งสรุปหลักการง่ายๆ ประกอบด้วย 3 
หลักการดังนี้  

    (1) การแบ่งงาน (Division of Labors)  
    (2) การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy)  
    (3) การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment)  
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือ 

ทฤษฎีบริหารองค์การอย่างเป็นทางการ (Formal Organization Theory ) ของ อังรี ฟาโยล์ (Henri 
Fayol) บิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการ  เสนอแนวคิดเรื่องหลักการบริหารโดยทั่วไป 14 ประการ      
แต่ ดร.วิชัย ตันศิริ  ได้สรุปลักษณะที่ส าคัญไว้ในหนังสือ อุดมการณ์ทางการศึกษาทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ดังนี้  

(1) หลักการท างานเฉพาะทาง (Specialization) แบ่งงานตามความช านาญ  
    (2) หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ าสุด  
    (3) หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command)  
    (4) หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) คนหนึ่งจะดูแล 6 คน  
    (5) การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) คือจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง 
    (6) หลักการแบ่งระดับบังคับบัญชาให้น้อยที่สุดคือไม่มีสายบังคับบัญชายืดยาว  
    (7) หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ 

(Line and Staff Division)  
กลุ่มที่ 3 ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิด

ของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) กล่าวถึงหลักการบริหารราชการ (ซ่ึงมีข้อเสีย คือ สายบังคับบัญชา

ยืดยาวการท างานต้องอ้างอิงกฎระเบียบจึงแก้ปัญหาชักช้า เรียกว่า ระบบ  Red tape ส่วนข้อดี คือ 
ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบริหารมีระบบระเบียบ) ทฤฎีนี้ประกอบด้วย  

(1) หลักของฐานอ านาจจากกฎหมาย  
(2) การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์  
(3) การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง  
(4) การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว  
(5) มีระบบความมั่นคงในอาชีพ  

ระยะที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1945 � 1958  



 46 

ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation ) Follette ได้น าเอาจิตวิทยามาใช้และได้
เสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict) ไว้ 3 แนวทางดังนี้  

1) Domination คือ ใช้อ านาจอีกฝ่ายสยบลง คือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก  
2) Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพ่ือให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม  
3) Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง  

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 � ปัจจุบัน  
ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรม

ศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรม
ขององค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่หลายๆ คนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 

1) เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) เขียนหนังสือชื่อ The Function 
of The Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความส าคัญต่อบุคคลระบบของความ
ร่วมมือองค์การ และเป้าหมายขององค์การ กับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน  

2) ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of needs) จัดอันดับขั้นของความ
ต้องการของมนุษย์ ต้องได้รับการตอบสนองตามล าดับขั้น แบ่งความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น  

(1) ความต้องการด้านกายภาพ  
(2) ความต้องการด้านความปลอดภัย 
(3) ความต้องการด้านสังคม  
(4) ความต้องการด้านการเคารพ นับถือ  
(5) การบรรลุศักยภาพของตนเอง คือมีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุด  

3) ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas MC Gregor Theory X, Theory 
Y) ได้เสนอแนวคิดว่า ระบบการบริหารต้องแตกต่างกัน  ระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่
ค่อนข้างให้อิสระภาพ  เพราะพ้ืนฐานสมมติฐานของมนุษย์ที่มธีรรมชาติแตกต่างกัน ดังนี้ 

ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) มีข้อสมติฐานดังนี้  
(1) คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  
(2) คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง  
(3) คนเห็นแก่ตนเองมากว่าองค์การ  
(4) คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
(5) คนมักโง่ และหลอกง่าย ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์  

ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) สมติฐานดังนี้  
(1) คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน  
(2) คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้  



 47 

(3) คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง  
(4) คนมักจะพัฒนาวิธีการท างานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
     - ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวดคือให้เกียรติกัน 
     - ผู้บังคับบัญชาจะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น  

         4) ทฤษฎี Z ของ อูชิ (Z Theory) อูชิ (William G. Ouchi) เป็นชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ได้เสนอแนวคิดว่า องค์การต้องมี
หลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความอิสระและมีความต้องการ  ดังนั้น หน้าที่ของผู้บริหาร
จึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ โดยมีองค์ประกอบ 
4 ประการคือ  

(1) การท าให้ปรัชญาที่ก าหนดไว้บรรลุ  
(2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
(4) การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

หวน พินธุพันธ์ (2548, หน้า 15-18)  ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรการศึกษา คือ การ
พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา   และจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องน าทรัพยากรมาใช้เป็นเครื่องมือหรือปัจจัยพ้ืนฐานอ านวยความสะดวกให้ท ากิจการ   
ต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  เพราะค าว่า ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลาง ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของคน วัสดุ เงิน หรืออ่ืนๆ ที่จะเป็นเครื่องช่วยในการด าเนินงานขององค์การส าเร็จได้ มี 2 
อย่าง ได้แก่  1) ทรัพยากรในการบริหาร  และ 2) ทรัพยากรการศึกษา   

ทรัพยากรทั้งสองนี้  ต่างมีทรัพยากรส าคัญมี 4 Ms  เหมือน ๆ กัน ได้แก่ 
(1) คน (Man)   
(2) เงิน (Money)  
(3) วัสดุสิ่งของ (Materials)   
(4) การจัดการ (Management) 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545, หน้า 10-15) กล่าวว่า ระบบบริหารการศึกษามีความซับซ้อนใน 
เชิงบริหารมากกว่าการจัดการธุรกิจใด ๆ ดังนั้น แนวคิดทางการบริหารทรัพยากรการศึกษาจึงมีความ
แตกต่างกันออกไป  ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญในการบริหารการจัดการ  เรียกว่า 3 M – 11 M หรือ
ทรัพยากรการบริหารการจัดการ หรือทรัพยากรการจัดการ (Management resources) ได้แก่  
 3 M  ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  และการจัดการ (Management) 
 4 M  ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ 
(Management) 
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5 M  ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  การจัดการ 
(Management)  และ คุณธรรม (Morality) 

6 M  ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ 
(Management)   ตลาด (Market)  และคุณธรรม (Morality) 

7 M ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ 
(Management)   ตลาด (Market)  คุณธรรม(Morality) และ ข่าวสารข้อมูล (Message) 

8 M ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ 
(Management)   ตลาด (Market) คุณธรรม (Morality) ข่าวสารข้อมูล (Message) และ 
วิธีการ(Method) 

9 M ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ 
(Management)   ตลาด (Market) คุณธรรม (Morality) ข่าวสารข้อมูล (Message)  
วิธีการ(Method) และ เวลา (Minute)   

10 M ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ 
(Management)   ตลาด (Market) คุณธรรม (Morality) ข่าวสารข้อมูล (Message)  
วิธีการ(Method) เวลา (Minute)  และ ประนีประนอม (Mediation)   

10 M ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ 
(Management)   ตลาด (Market) คุณธรรม (Morality) ข่าวสารข้อมูล (Message)  
วิธีการ(Method) เวลา (Minute)  ประนีประนอม (Mediation)  และ เวลา (Minute)   

11 M ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ 
(Management)   ตลาด (Market) คุณธรรม (Morality) ข่าวสารข้อมูล (Message)  
วิธีการ(Method) เวลา (Minute)  ประนีประนอม (Mediation)  เวลา (Minute)  และ 
การวัดผลและประเมินผล (Measurement) 
         ทรัพยากรการศึกษาต่าง ๆ เหล่านี้มีความส าคัญ ดังนี้ 
  1) ท าให้สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  

2) เป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ 
3) เป็นการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานด้านอ่ืนๆในสถานศึกษา 
4) เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ท าให้กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ 
5) มีบทบาทต่อการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

  และแหล่งที่มาของทรัพยากรทางการศึกษา มีดังนี้ 
  1) งบประมาณแผ่นดิน เช่น หมวดเงินเดือนค่าจ้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

2) เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค ขายผลิตผล 
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  3) เงินจากการลงทุน  เช่น สถานศึกษาเอกชนได้จากเอกชน มูลนิธิ สมาคม 
  4) ทรัพยากรจากชุมชน เช่น บุคคล ภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์กรต่างๆ 

สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาเป็นหลักการหรือวิถีทางแห่งการด าเนินไปเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยึดแนวคิด คติฐานและข้อยุติทั่วไปอย่างมีเหตุผล มีระบบและเป็น
กระบวนการที่ชัดเจนเพ่ือช่วยในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการ  เป็นการมองใน
แง่มุมกว้าง ๆ  ที่ไมย่ึดติดอยู่กับทฤษฎีใด ๆ และต้องใช้ทรัพยากรการศึกษามาเป็นเครื่องช่วยหรือเป็น
ตัวกลางที่สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการบริหารงานให้ด าเนินงานขององค์การส าเร็จได้ด้วย
ความเรียบร้อย ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของคน งิน วัสดุอุปกรณ ์หรืออ่ืนๆ  
      2.2.3.2 กระบวนการบริหารการศึกษา 
  กระบวนการทางการศึกษาแนวทางหรือเทคนิควิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ผู้บริหารทางการศึกษาในทุกระดับ
จะต้องยุ่งอยู่กับกระบวนการบริหารอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นต้องทราบ กระบวนการ
บริหารไว้ให้แม่นและให้รู้ความสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านั้นเพ่ือจะได้เลือกใช้ได้ ถูกต้อง  ดังนั้น 
ควรหันมาท าความเข้าใจว่ากระบวนการทางการบริหารนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งนักการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงได ้
เสนอกระบวนการหรือวิธีการทางบริหารการศึกษา ดังต่อไปนี้  
   AASA หรือ สมาคมผู้บริหารการศึกษาสหรัฐอเมริกา  (American Association 
of School Administrators, 1955, p.17-22) กล่าวถึงกระบวนการบริหารการศึกษาไว้ 5 ประการ  
ด้วยอักษรย่อตัวต้นว่า PASCE คือ 

1) Planning การวางแผน 
2) Allocation การแบ่งภาระงาน 
3) Stimulation การกระตุ้นการท างาน 
4) Co – ordinating การประสานงาน 
5) Evaluation การประเมินผลงาน 

         ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick, 1937, p. 13) กล่าวถึงกระบวนการบริหารทาง
การศึกษาไว้ 7 ประการ      เรียกด้วยอักษรย่อตัวต้นของค าว่า POSDCORB คือ 
 1) การวางแผน (Planing=P) การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติ 
  2) การจัดหน่วยงาน (Organizing=O) การก าหนดโครงสร้างหน้าที่  
  3) การจัดวางตัวบุคคล (Staffing=S) การบริหารงานด้านบุคลากร 
  4) การอ านวยการ (Directing=D) การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม 
  5) การประสานงาน (Coordinating=C) การประสานกิจกรรมต่าง ๆ 

 6) การรายงาน (Reporting=R) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
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 7) การงบประมาณ (Budgeting=B) การจัดท างบประมาณ 
     โรลด์ เอฟ. แคมป์เบลล์ และรัสเซลล์ ที เกรกก์ (Roald F.Campbell & Russell 
T.Gregg, 1958, p. 179-186) เสนอกระบวนการบริหาร 5 ประการดังนี้ 

1) Decision – Making การวินิจฉัยสั่งการ 
2) Programming การจัดโครงการ 
3) Stimulation การกระตุ้นการท างาน 
4) Co – ordinating การประสานงาน 
5) Appraising การประเมินผลงาน 

     รัสเซลล์ ที เกรกก์  (Russell T. Gregg, 1957, p. 274) ประมวลการบริหารและ
สรุปได้เป็น 7 ประการ คือ 
  1) Decision – Making การตัดสินใจ 
 2) Planning การวางแผน 
 3) Organizing การจัดองค์การ 
 4) Communication การสื่อสาร 
 5) Influencing การใช้อิทธิพลกระตุ้นให้คนท างาน 
 6) Co – ordinating การประสานงาน 
 7) Evaluation การประเมินผลงาน 

ดร.เอดเวิร์ด เดมม่ิง (William Edward Deming, 1999, p,92-115) ซึ่งเป็นผู้น า
วงจรควบคุมคุณภาพ (PDCA) มาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1950 จนรู้กันแพร่หลายในชื่อ
“วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) หรือวงจรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Cricle : PDCA) หรือ 
วัฎจักรแห่งการบริหารคุณภาพ คือ Plan Do Check และ Act (PDCA) เป็นกระบวนการบริหาร 
ที่รัดกุม มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning – P) 
 ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Doing – D) 

     ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Checking – C) 
     ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Acting – A) 

  สรุปได้ว่า  กระบวนการบริหารการศึกษาเป็นแนวทางหรือระเบียบวิธีการ
บริหารงานด้านการศึกษาเพ่ือใช้เป็นตัวช่วยให้มีกรอบในการตัดสินใจด้านบริหารในสถานศึกษาที่เป็น
ระบบระเบียบและเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนและรัดกุม  เพ่ีอความคล่องตัวในการบริหารใน
สถานศึกษา และสามารถตรวจสอบความเป็นมาเป็นไปของการปฏิบัติงานได้สะดวก ตั้งแต่เริ่มต้นการ
บริหาร ก าลังบริหาร และขั้นตอนสุดท้ายของบริหาร 
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2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 
       การบริหารโรงเรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน  บุคลากรตลอดจนประชาชนใน
ชุมชน ที่จะต้องร่วมกันด าเนินงานของโรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกในสังคม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  
        2.2.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
            มีผู้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
              ขนิษฐา จิรานันท์ (2552, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนไว้ว่า 
หมายถึง การด าเนินกิจการ  ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  โดยด าเนินการของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ และบุคคลหลายฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบโรงเรียน มีรูปแบบและ
กระบวนการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารทางการศึกษา 
 ฐปนพรรษ  ฤกษ์เปลี่ยน (2548, หน้า 11) ได้สรุปความหมายของการบริหารโรงเรียนไว้
ว่า หมายถึงเป็นการด าเนินงานของผู้บริหารหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนเพ่ือให้บริการทางการศึกษาในการเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมโดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป 
 ประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล (2547, หน้า 11) ได้สรุปความหมายของการบริหารโรงเรียน
ไว้ว่า  หมายถึง เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคและทรัพยากรทางการบริหารของผู้บริหารและครู
อาจารย์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่สังคมก าหนด  
การบริหารงานโรงเรียนจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  งานบุคลากร  
งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 รัตนาภรณ์  สกุณี (2546, หน้า 14) ได้สรุปความหมายของการบริหารโรงเรียนไว้ว่า 
หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องในด้านบริการทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
จุดหมายที่วางไว้ และเป็นการพัฒนาสมาชิกให้เป็นสมาชิกท่ีดีต่อส้งคมและประเทศชาติ 
                จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า การบริหารงานโรงเรียน หมายถึง การด าเนินกิจกรรม      
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยกลุ่มบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ  เพ่ือพัฒนาสมาชิกภายในองค์การไม่ว่ าจะเป็นเด็กเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี
งานด้านการศึกษาเพ่ือการเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพในการด ารงตนอยู่ในสังคมและประเทศชาติ 
 2.2.2 แนวคิดขอบข่ายการบริหารโรงเรียน 
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   ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียนนั้นมีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้แน่นอน แต่สามารถที่จะ
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของการบริหารแต่ละองค์กรตามความเหมาะสม ดังทฤษฎี ดังนี้  
    กฎกระทรวง (2550, หน้า 29–36) ก าหนดภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน      
4 ฝ่าย ซึ่งแสดงหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่  2พ.ศ.2545) รัฐมนตรี                     
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้    
   “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้”  
  1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
  3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
  4) ด้านการบริหารทั่วไป 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกัน คือ  
 1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น   
  1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
 1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
 1.9 การนิเทศการศึกษา  
 1.10 การแนะแนว  
 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
 1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
 1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  



 53 

 1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
 1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
 1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
  2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
  2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
 2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 2.11 การวางแผนพัสดุ 
 2.12 การกาหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ 
เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
 2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
 2.14 การจัดหาพัสดุ 
 2.15 การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ 
 2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 2.19 การนาเงินส่งคลัง 
 2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน 
 2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 2.22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
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 3.1 การวางแผนอัตรากาลัง 
 3.2 การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 3.6 การลาทุกประเภท  
 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 3.12 การออกจากราชการ  
 3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
 3.14 การจัดท าบัญชีรายชื่อและการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
 3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ  
 4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
 4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 4.8 การด าเนินงานธุรการ  
 4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
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 4.11 การรับนักเรียน  
 4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 4.15 การทัศนศึกษา  
 4.16 งานกิจการนักเรียน  
 4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน    
 4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้  
      1) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบด าเนินการตามขีด 
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่จะกระจายอ านาจ  
  3) ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา  
  4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  
  5) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่  
  6) มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้
มากที่สุดเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว  
  7) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา  
  8) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 
              กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33–63) กล่าวถึงขอบข่ายและภารกิจการบริหาร
และจัดการสถานศึกษาไว้ในคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ การบริหาร
โรงเรียนทั้ง 4  ด้าน คือ  
   1) การบริหารวิชาการ 
  2) การบริหารงบประมาณ   
  3) การบริหารงานบุคคล   
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  4) การบริหารทั่วไป 
1. การบริหารวิชาการ  
      แนวคิด 
  งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้อง 
กับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
 2) เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และ 
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
  3) เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุน      
การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4) เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 
  ขอบข่าย/ภารกิจ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7) การนิเทศการศึกษา 
8) การแนะแนวการศึกษา 
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9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
12) การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

2. การบริหารงบประมาณ  
แนวคิด 

   การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ        
มีความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้  
จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 
  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตัวโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
  2) เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
  3) เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

(1) การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
(2) การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
(3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2) การจัดสรรงบประมาณ 
(1) การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
(2) การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
(3) การโอนเงินงบประมาณ 

3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
(1) การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
(2) การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
(1) การจัดการทรัพยากร 
(2) การระดมทรัพยากร 
(3) การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
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(4) กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(5) กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 

5) การบริหารการเงิน 
(1) การเบิกเงินจากคลัง 
(2) การรับเงิน 
(3) การเก็บรักษาเงิน 
(4) การจ่ายเงิน 
(5) การน าส่งเงิน 
(6) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

6) การบริหารบัญชี 
(1) การจัดท าบัญชีการเงิน 
(2) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
(3) การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
(1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
(2) การจัดหาพัสดุ 
(3) การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
(4) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

3. การบริหารงานบุคคล   
แนวคิด   
การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้ให้เกิดความคล่องตัว  
อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่

รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบ

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
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4) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ขอบข่าย/ภารกิจ 

1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4) วินัยและการรักษาวินัย 
5) การออกจากราชการ 

4. การบริหารทั่วไป   
แนวคิด 

          การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่น 
บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม  
สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซ่ึง

จะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใสศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  ขอบข่าย/ภารกิจ 

1) การด าเนินงานธุรการ 
2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
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8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
9) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
10) การรับนักเรียน 
11) การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
13) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลที่จัดการศึกษา 
16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
18) งานบริการสาธารณะ 
19) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงาน 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545ก, หน้า 13-57)ได้ให้แนวทางการบริหารและการจัด

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไว้ ได้แก่ การบริหารโรงเรียนทั้ง  4  ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหารวิชาการ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ   
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล  
 4. ด้านการบริหารทั่วไป 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 หลักการและแนวคิด 
 1) ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่ า งแท้ จ ริ ง  โ ดยมี ครู  ผู้ บ ริ ห า ร  ผู้ ปกครอง  และชุ มชนมี ส่ วน ร่ วม ในการด า เนิ น งาน 
  2) มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญสูงสุด  
  3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร กระบวน การเรียนรู้ 
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 
 4) มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 5) มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
และพัฒนาการศึกษา 
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2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 หลักการและแนวคิด 
 1) ยึดหลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผู้เรียนในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล
ส าหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน 
และจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจ าเป็น 
 2) มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ โดย
ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัว ควบคู่กับ
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้  
  3) ยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้
เป็นวงเงินรวมแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 4) มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทาง
การเงินทั้ง 7 ด้าน คือ 
 (1) การวางแผนงบประมาณ 
 (2) การค านวณต้นทุนผลผลิต 
 (3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 
 (4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
   (5) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 (6) การบริหารสินทรัพย์ 
 (7) การตรวจสอบภายใน 
 5) มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินจาก
ทุกส่วนของสังคมมาใช้เพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 หลักการและแนวคิด 
 1) ยึดหลักการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 2) ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3) ยึดหลักธรรมาภิบาล  
4. ด้านการบริหารทั่วไป 
 หลักการและแนวคิด 
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 1) ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้
มากที่สุด โดยเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิง
นโยบายในสถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
  2) มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามหลักการการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 3) มุ่งพัฒนาองค์กรทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ 
โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง ติดต่อ สื่อสารกันได้อย่าง
รวดเร็วด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 4) การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริม  และสนับสนุนให้
การบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาท
หลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตามบทบาทของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษาตลอดจนการจัดและให้บริการ
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืน 
 สรุปได้ว่าการบริหารโรงเรียน คือ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ด้วยขอบข่าย
การบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างสมบูรณ์  

2.2.3 ความส าคัญของการบริหารงานตามขอบข่ายทั้ง 4 ด้าน 
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้นมีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ดังนั้น            

การบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งสี่ด้านนั้น ต่างก็มีความส าคัญทุกด้าน จะแสดงไว้พอสังเขป ดังนี้ 
1) ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

     ปรียาพร  วงศ์นุตรโรจน์ (2546, หน้า 33) กล่าวสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
      (1) เป็นงานที่เน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม  

     (2) เป็นตัวก าหนดปริมาณงานของโรงเรียน 
     (3) เป็นเครื่องก าหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน 
     (4) เป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน 
     (5) เป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร 

         2) ความส าคัญของการบริหารงานงบประมาณ 
              ทีชเชอร์ ติวเตอร์ (www.pytchtutor.com, หน้า 5) กล่าวสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
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     (1) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกาลังเงินที่มีอยู่ 
         (2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน 
              (3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้มีประสิทธิภาพ 
              (4) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรม 
              (5) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ งานและผลงานของหน่วยงาน 
         3) ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
              ส านักการศึกษา กรุง เทพมหานคร  (2551, หน้า 17–18)  ได้กล่าวถึ ง

ความส าคัญงานบุคคล แบ่งเป็น 5  ประการ ซึ่งสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
     (1) เป็นการท างานโดยอาศัยคนกับคน 
         (2) เป็นการบริหารท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การโดยต้องร่วมมือกัน 
              (3) เป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              (4) เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
              (5) เป็นการเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
        4) ความส าคัญของการบริหารทั่วไป 
             กระทรวงศึกษา (2546, หน้า 60–63) อาจกล่าวสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
              (1) เป็นงานที่เกี่ยวกบัการจัดระบบบริหารองค์กรที่ท าให้งานด้านอื่นบรรลุผล 
         (2) เป็นงานที่มีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนให้บริการทุกด้าน 
              (3) เป็นงานส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              (4) เป็นงานที่มุ่งพัฒนาให้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
2.2.4 การบริหารงานตามขอบข่ายทั้ง 4 ด้านเพื่อความเป็นเลิศ 

    ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556, หน้า 143-145) ได้กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนเพ่ือมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศว่าผู้บริหารตามภารกิจที่ส าคัญพอสรุปได้ ดังนี้ 

 1) การบริหารทั่วไป 
      (1) ต้องบริหารทุกงานของโรงเรียนตามขั้นตอนในกระบวนการบริหาร คือ 

ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา  การวางแผน  และการประเมินผล 
     (2) ต้องยึดเป้าหมายหลักในการบริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ  การปฏิบัติงานทุก

งานต้องมุ่งถึงผลในอันที่จะท าให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
     (3) ใช้บุคลากรของโรงเรียนให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และควรให้บุคลากรของ

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มากที่สุด  ทั้งในการแสดงความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

         2) การบริหารงานวิชาการ 
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      (1) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวางแผนงานของโรงเรียน 
          (2) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และนิเทศงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
               (3) จัดให้ครูผลิต จัดสื่อการเรียน และควบคุมดูแลให้ครูน าไปใช้ในการสอน 
               (4) ส่งเสริม แนะน าเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน 
         3) การบริหารงานบุคลากร 
      (1) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน 
          (2) มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
               (3) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 

และเป็นไปตามจุดประสงค์ของโรงเรียน 
        4) การบริหารงานกิจการนักเรียน 
              (1) แบ่งสายงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และเป็นผู้ร่วมในการก าหนด

แนวทางในแต่ละกิจกรรม 
         (2) จัดหาแหล่งความช่วยเหลือเพ่ือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 
              (3) อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดสรรงบประมาณ  การจัดหา

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
              (4) อนุมัติการจัดกิจกรรมทุกประเภททั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้ง

เป็นผู้สั่งยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
        5) การบริหารอาคารสถานที่ 
              (1) การจัดสร้างอาคารสถานที่และการของบประมาณจัดสร้างอาคารสถานที่ 
         (2) ต้องด าเนินการวางแผนการใช้อาคารสถานที่ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

                   (3) งานบ ารุงอาคารสถานที ่จัดให้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอาคารสถานที่        
                         (4) งานบ ารุงอาคารสถานที่ จัดให้มีเวรยามดูแลรักษาอาคารให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

        6) การบริหารงานธุรการ  การเงิน และพัสดุ 
              (1) ควบคุมงานธุรการ  การเงิน และพัสดุของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ระเบียบและข้อบังคับ 
         (2) ตรวจสอบและตัดสินใจในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
        7) การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
              (1) จัดให้มีบริการกับชุมชนด้านต่าง ๆ ที่โรงเรียนสามารถท าได้ 
        (2) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน     
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2.4  ความเป็นมาและการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
2.4.1 ความเป็นมาของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

   กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่เริ่มสถาปนาในปี พ.ศ.2515 ตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335  โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลนคร
หลวง และองค์การนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  ซึ่งหน่วยงานทั้งสองได้ถือก าเนิดเมื่อ พ.ศ.2514 จาก
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และ 25 โดยเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  เป็นการยุบรวมกันและรับโอน
การศึกษาจากเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี ทั้งนี้โดยเทศบาลทั้ง 2 รับโอนการจัด
การศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ.2481 และองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  
เป็นการยุบรวมกัน และรับโอนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดธนบุรี  โดยองค์การทั้งสองรับโอนการศึกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ.2509 
     การจัดการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  นับตั้งแต่ตั้งโรงเรียนทวยราษฎร์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ
ปี พ.ศ.2427 ที่วัดมหรรณพาราม และขยายออกไปโดยจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบเป็นกรมศึกษาธิการ
เมื่อ พ.ศ.2430 และเป็นกระทรวงธรรมการเม่ือปี พ.ศ.2435 นั้น ต่อมาในปี 2441 ได้มีโครงการศึกษา
ขึ้นโดยแบ่งความรับผิดชอบให้กรมศึกษาธิการของกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร และให้กระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองร่วมกับพระสงฆ์ภายหลังได้มีการ
ขยายการจัดการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับต าบลระหว่างปี พ.ศ.2454 ถึง พ.ศ.2474 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ 
 1) กระทรวงนครบาล  รับหน้าที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง 
 2) กระทรวงมหาดไทย  รับหน้าที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนภูมิภาค 
 3) กระทรวงธรรมการ  รับหน้าที่ประสานงานให้การศึกษาเป็นไปตามนโยบาย 
 ปัจจุบัน  การจัดการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89 (21) 
แห่งพระราชบัญญัติบริหารระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยมีการจัด
การศึกษาหลายระดับหลายรูปแบบ (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  2551, หน้า 3) 
 ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 - 2561) โดยส่งเสริมบทบาทองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เข้า 
มาร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากข้ึนโดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทมากขึ้นทั้งในการจัดการศึกษาและ
เรียนรู้และการสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญา ทรัพยากร วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
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 2) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพ โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางในการสนับสนุนด้านวิชาการ 
 3) จัดท าแผนบูรณาการเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาและก าหนดเป็นเป้าหมายผู้เรียนแต่ละระดับ/
ประเภท/สังกัดในพ้ืนที่ 
 4) ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพ้ืนที่เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย  แผนและทิศทางการพัฒนาการศึกษาและ คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 5) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการสนับสนุน
การจัดการศึกษาและความเป็นอิสระในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาและท้องถิ่น  จัดกลุ่ม
สถานศึกษาตามความพร้อม 
 6) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา  สถาบัน/หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่รวมทั้งสนับสนุน 
อปท. สร้างภาคีเครือข่ายด้วยกันเอง (ไพโรจน์  โตเทศ, 2554, หน้า 3–4) 

 2.4.2 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
   กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่บทบาทหนึ่งคือการจัดการศึกษา
ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น  โดยระบบบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร  มีสายการบังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
     1) ส านักการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานด้านการศึกษา โดยมีส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง  
กองพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์การศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ 
      2) กลุ่มเขต (โซน)เป็นการรวมเขตที่มีสภาพท้องถิ่น/การเจริญเติบโตทางด้าน 
เศรษฐกิจใกล้เคียงจัดเป็นกลุ่มเขต และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 กลุ่ม  ได้แก่ 
  (1) กลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นกลุ่มอนุรักษ์เมืองเก่า ศูนย์กลางบริหารราชการและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ได้แก่ เขตพระ
นคร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตดุสิต  และเขตสัมพันธวงศ์ 
            (2) กลุ่มลุมพินี หรือ กลุ่ม CBD (Central Business District)  เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
และการพาณิชยกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอาคารส านักงานที่
ส าคัญของกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย เขตบางรัก  ปทุมวัน วัฒนา และเขตสาทร   
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            (3) กลุ่มวิภาวดี เป็นเขตเศรษฐกิจ  แหล่งจ้างงาน  ศูนย์คมนาคม  ย่านการค้าและ
บริการที่ส าคัญ ประกอบด้วย  จัตุจกร บางซื่อ ราชเทวี พญาไท และเขตห้วยขวาง 
            (4) กลุ่มเจ้าพระยา  เป็นเขตเศรษฐกิจเมืองใหม่  รองรับการพัฒนาแนววงแหวน 
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย เขตยานนาวา  คลองเตย  บางคอแหลม  พระโขนง และเขตบางนา 
            (5) กลุ่มธนบุรี  เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า  แหล่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปกรรม  ประกอบด้วย  เขตบางพลัด  คลองสาน  ธนบุรี  บางกอก
น้อย และเขตบางกอกใหญ่ 
            (6)  กลุ่ มตากสิน  เป็น เขตเศรษฐกิจแหล่ งจ้ า งงานรองรับศูนย์คมนาคม
กรุงเทพมหานครด้านใต้  ประกอบด้วย  เขตภาษีเจริญ  เขตจอมทอง  และเขตราษฎร์บูรณะ 
            (7) กลุ่มพระนครเหนือ  เป็นเขตที่อยู่อาศัย  รองรับการขยายตัวของเมืองด้ารเหนือ  
ประกอบด้วย  เขตหลักสี่  ดอนเมือง  บางเขน  ลาดพร้าว  และเขตสายไหม 
            (8) กลุ่มบูรพา เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมืองด้านใต้ ประกอบ  
ด้วย เขตบางกะปิ คันนานยาว วังทองหลาง บึงกุ่ม สะพานสูง และเขตสวนหลวง 
            (9) กลุ่มสุวินทวงศ์ เป็นเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี   ประกอบ ด้วย  
เขตหนองจองและเขตคลองสามวา 
            (10) กลุ่มศรีนครินทร์ เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง และเป็นพ้ืนที่พัฒนาใหม่เพ่ือรองรับ
สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย เขตลาดกระบัง มีนบุรี และเขตประเวศ  
            (11) กลุ่มมหาสวัสดิ์   เป็นเขตที่อยู่อาศัย  สภาพแวดล้อมดี ผสมผสานเขต
เกษตรกรรม  ประกอบด้วย เขตตะลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  บางแค  และเขตหนองแขม 
            (12) กลุ่มสนามชัย  เป็นเขตเกษตรกรรม ปะกอบด้วย เขตบางขุนเทียน  เขตบาง
บอน  และเขตทุ่งคร ุ(หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2549, หน้า 14) 

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขต เพ่ือให้
การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจ สังคม วิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการ
ประสานงาน การก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร  
โดยได้ก าหนดให้มีการบริหารงานระบบกลุ่มส านักงานเขตเพ่ือกระจายการประสานงานและจัด
กิจกรรมในส านักงานท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน  โดยให้กลุ่มเขตเลือกผู้อ านวยการเขตในกลุ่มเป็นประธานและ
เลขานุการกลุ่มเขต  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มส านักงานเขต  ประกอบด้วย 

     (1) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วยส านักงานเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพญาไท เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขตดินแดงและเขตวังทองหลาง 
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      (2) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางเขน  เขตจตุจักร เขต
ดอนเมือง  หลักสี่  สายไหม  ลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง 
      (3) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ส านักงานเขตมีนบุรี เขตบึงกุ่ม 
ลาดกระบัง ประเวศ หนองจอก สะพานสูง คันนายาว  บางกะปิ และเขตคลองสามวา 

     (4) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  ประกอบด้วย ส านักงานเขตคลองเตย วัฒนา บางคอแหลม  
พระโขนง  บางนา  สาทร  และเขตสวนหลวง 

     (5) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ  ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางกอกน้อย  บางพลัด  
ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  จอมทอง  บางกอกใหญ่  คลองสาน และเขตธนบุรี 
             (6)  กลุ่มเขตกรุงธนใต้   ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางขุนเทียน ทุ่ งครุ        
ราษฎร์บูรณะ  บางบอน  หนองแขม  ภาษีเจริญ และเขตบางแค  
      3) ส านักงานเขต มีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้าง
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบปฏิบัติราชการการบริหารจัดการต่อการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ปกครอง      
เป็นหน่ายงานที่น านโยบาย  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  ภารกิจของกรุงเทพมหานครสู่การฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ความพึงพอใจจองประชาชน  การบริหารทั้ง 50 ส านักงานเขต  
โดยสรุปแล้ว ฝ่ายการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  ประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคล และสวัสดิการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ กล่าวโดยย่อคือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ งาน
สารบรรณและธุรการทั่วไป  การเงินและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 
2523  งานกิจกรรมนักเรียน  การบริหารบุคคล  การนิเทศ  และตรวจเยี่ยมโรงเรียน งานสนับสนุน 
วิชาการและประสานงานวิชาการ  ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขตและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
      4) โรงเรียน  เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาชั้น
ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพและพึงประสงค์   มีหน้าที่จัดการศึกษาตามหลัก
สูตารแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และจัดการศึกษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในก ากับ
ดูแลของส านักการศึกษาและส านักงานเขต  การบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และมี
เครือข่ายการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา   และ
โรงเรียนต้องมีความพร้อมด้านคุณลักษณะของสถานศึกษา  ดังนี้ 

 (1) สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชน โดยอาศัยกรอบนโยบายที่ก าหนดใน
ระดับชาติและกรุงเทพมหานครเป็นแนวทาง 
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    (2) สถานศึกษาควรมีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการจัดการศึกษา 
ภายใต้กรอบนโยบายที่ก าหนดด้วยตนเองภายใต้ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น 

 (3) สถานศึกษามีอิสระ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้กรอบ
นโยบายที่ก าหนดด้วยตนเองในลักษณะเชื่อมโยงประสานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    (4) สถานศกึษาทุกแห่งสามารถประกันคุณภาพต่อการจัดการศึกษาภายใต้ความ 
คาดหวังและการมีส่วนของชุมชนท้องถิ่น 
    (5) สถานศึกษาควรมีการรวมพลังเกื้อกูลต่อกันในการด าเนินงานเพ่ือคุณภาพใน
การจัดการศึกษา (ไพโรจน์  โตเทศ, 2554, หน้า 3-11) 
     ปัจจุบันนี้มีจ านวน 438 โรงเรียน นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังมีองค์การที่จัดตั้งภายใน
เพ่ือเสริมระบบการจัดการศึกษาตามสภาพท้องถิ่น เพ่ือให้ผลิตนักเรียนที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นและ
ความต้องการชุมชนได้อย่างเหมาะสมหลายองค์กร   

    5) ศูนย์วิชาการเขต  เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในการระดมทรัพยากรภายในส านักงาน
เขตมาร่วมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาในระดับเขต แบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล  และฝ่ายกิจกรรม  โดยมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
      6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เป็นไปตามนัยมาตรา 40  แห่ง  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างจริงจัง  จึงก าหนดให้มีผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
           7) เครือข่ายโรงเรียน  (School  Cluster)  เป็นการรวมกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน
จ านวน 4 – 5 โรงเรียน  เป็น 1 เครือข่าย  มีทั้งหมด 80 เครือข่าย  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจะ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม  โดยร่วมกันพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
(หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2549, หน้า 14) 
 2.4.3 โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
              การบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานครในส่วนของการประถมศึกษา จัดในลักษณะของ 
สายการบังคับบัญชาซึ่งผู้มีอ านาจคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
เขตและโรงเรียนตามล าดับ โดยมีส านักการศึกษาเป็นฝ่ายอ านวยการหรือหน่วยงานที่ปรึกษาส่งเสริม
สนับสนุนในระดับกรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศึกษาเป็นส่วนราชการที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกันใน
ระดับส านักงานเขต  

โครงสร้างของส านักการศึกษาประกอบด้วยหน่วยงาน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
เลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา         
กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  หน่วยงานที่
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ท างานความใกล้ชิดกับโรงเรียนมากที่สุด คือ หน่วยศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศตรวจสอบ   สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน 
รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะน าส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพตลอดจนปฏิบัติงาน
ตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ภายในหน่วย
ศึกษานิเทศก์ได้แบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ โดยฝ่ายที่ท างานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดคือ กลุ่มงาน
นิเทศการการศึกษา 

 

2.5  ความเป็นมาและการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
2.5.1 ความเป็นมาของส านักการศึกษา 

 1) สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การศึกษา คือฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม แบ่งเป็น 2 กอง คือกองการศกึษาและกองสวัสดิการ 
  2) สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการตามล าดับ ดังนี้ 
   (1) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบ่ง  ออกเป็น 4 กอง ได้แก่        
กองประถมศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและเยาวชน 
    (2) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มีนาคม 2517 เปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาเป็นส านักการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 กอง ได้แก่ ส านักงาน
เลขานุการ กองการประถามศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการและกองอุปกรณ์และสถามศึกษา     
  (3) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 มีนาคม 2517 ก าหนดส่วน
ราชการของส านักการศึกษาใหม่ เป็น 4 กอง คือ ส านักงานเลขานุการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กอง
โรงเรียน และกองวิชาการ 

(4) ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ก าหนดส่วนราชการ
ของส านักการศึกษาใหม่ เป็น 6 กอง คือ ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่กองคลัง หน่วย 
ศึกษานิเทศก์ กองโรงเรียน และกองวิชาการ 
                     (5) ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546 ก าหนดส่วนราชการ
ของส านักการศึกษา เป็น 8 กอง คือ ส านักงานเลขานุการ กองการ เจ้าหน้าที่กองคลังหน่วย
ศึกษานิเทศก์ กองโรงเรียน กองวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านบางกะปิ และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประชานิเวศน ์

         (6) ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ได้ปรับส่วนราชการ
ของส านักการศึกษาในรูปแบบปัจจุบัน เป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานเลขานุการกองการ
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เจ้าหน้าที่  กองคลัง  หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 
2555, หน้า 14) 

 2.5.2 การจัดการศึกษาของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
    สภาพทั่วไปของส านักการศึกษา 
              ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานคร  โดยมีโรงเรียนในสังกัดฯ จ านวน 438 โรงเรียน กระจายในพื้นที ่50 ส านักงานเขต   
              โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 432 
โรงเรียน ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน 108 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
9 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมหรือการจัดการศึกษาพิเศษให้แก่ผู้ด้อยโอกาส พิการ และ
บกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 108 โรงเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2556) 

    ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส านักการศึกษาได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ตลอดจนนโยบายของรัฐในด้านการศึกษาตามกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) และนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารการเรียน  
การสอน ส่งเสริมให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ โดยครูชาวต่างประเทศ พัฒนาโรงเรียนด้วยระบบ
เครือข่ายโรงเรียน โดยน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (ส านัก
ยุทธศาสตร์การศึกษา  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2556, หน้า 5-6)  
 รูปแบบการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา 
 ปัจจุบัน การจัดการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89(21) แห่ง
พระราชบัญญัติบริหารระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยมีการจัดการศึกษา
หลายระดับหลายรูปแบบ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     1) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  (1) จัดอยู่ในรูปของอนุบาลศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษาและ
ส านักงานเขต โดยเปิดการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จ านวน 429 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 438 โรงเรียน 
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  (2) จัดอยู่ในรูปศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  อยู่ในความรับผิดชอบของส านักพัฒนา
สังคม ซึ่งด าเนินงานในลักษณะของการให้ความสนับสนุนชุมชนที่เปิดด าเนินการและส านักอนามัย  
ซึ่งเปิดสถานเลี้ยงเด็กกลางวันและให้การสนับสนุนบ้านเลี้ยงเด็ก  
    2) การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
       การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษาและ
ส านักงานเขต  มีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 431 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ทั้งหมด 438 โรงเรียน  ซึ่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 50 ส านักงานเขต 
   3) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
       การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักการศึกษาและส านักงานเขต  เปิดการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 105 โรงเรียน  และ
ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยแยกออกจากโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บ้านบางกะปิ  ส านักงานเขตบางกะปิ  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  ส านักเขตจตุจักร  โรงเรียน
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  ส านักงานเขตสวนหลวง  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  ส านักงานเขต
ประเวศ  และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
   4) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
       การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการแพทย์มี       
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 
   5) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
       การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานครร่วมกับส านักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการ  การศึกษานอกระบบโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และการให้ความร่วมมื อใน            
การด าเนินงานโรงเรียนผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักพัฒนาสังคม 
   6) การจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  การจัดการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้แก่ 
  (1) การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษาและ
ส านักงานเขต  เปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งเข้าเรียนโรงเรียนประถมศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 มีโรงเรียนเปิดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 101 โรงเรียน  
  (2) การศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬาและดนตรี อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
สวัสดิการสังคม  ด้านกีฬา  เปิดสอนนักกีฬาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ  ส านักงานเขตดินแดง  โรงเรียนนาหลวง  ส านักงานเขต
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ทุ่งครุ  และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  ส านักงานเขตมีนบุรี  ส่วนดนตรี  เปิดสอนเฉพาะทางดนตรีสากล
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาประชานิเวศน์ 
  ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของกรุง เทพมหานคร คือ การจัดการศึกษา
ระดับประถม ศึกษา  ส่วนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา อาศัยแนวทางตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ซึ่งเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับนโยบายการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยได้รับมติ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบด าเนินการได้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็น
การเสริมจากการที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชนของไทย  และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรี
ได้ลงมติอนุมัติ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสั งกัดกรุง เทพมหานคร             
(ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2555, หน้า 15-16) 

2.5.3 ภารกิจตามโครงสร้างของส านักการศึกษา 
 ส านักการศึกษามีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย  
และพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการบริการ  การจัดการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา  ส่ งเสริมให้
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ส านักการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 โดยแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) ส านักงานเลขานุการ มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของ
ส านักการศึกษา งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคลและงานด้านสวัสดิการของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง งานนิติกรรมสัญญางานสิทธินักเรียน งานบริหารศูนย์
สิทธิเด็กนักเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน
ก่อสร้าง การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของส านักงานกิจกรรมพิเศษ และงานที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างในสถานศึกษา ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้ายการขอกลับเข้ารับ
ราชการ การเลื่อนต าแหน่งและระดับเงินเดือน การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การ
ด าเนินการทางวินัย การพิจารณาความชอบและประเมินผลสมรรถภาพการจัดท าและรักษาทะเบียน
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ประวัติ การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบและการเสนอ
ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู  การประชุม อ.ก.ก. ข้าราชการครู การด าเนินการเก่ียวกับการ 
สอบแข่งขันข้าราชการครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  3) กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการเงิน การคลัง การ
รวบรวมและจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา การบริหารงบประมาณ ตรวจสอบ
ฎีกาทุกหมวดรายจ่าย ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินนอก
งบประมาณ การรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน พร้อมรายงาน
ประจ าวันทางการเงิน การบันทึกบัญชี จัดท าทะเบียนคุม  รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินทางการบัญชี
ตามคู่มือบัญชีการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ติดตาม รวบรวมรายงานในด้านการคลังของส านักการศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  4) หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาการจัดระบบ
การนิเทศ ตรวจสอบ สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะน า ส่งเสริม
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพ ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5) ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา ก าหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนโยบายและแผนการ
ศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยทาง
การศึกษา งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ งานด้านการพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา งานด้านประเมินผลการจัดการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  6) กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนจัดระบบและควบคุมการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดตั้งศูนย์วิทยบริการ และบริการด้านสื่อการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ จัดระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้และเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การประเมินติดตามผล 
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกีย่วข้อง 
  7) กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา 
ฝึกอบรมข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการ 
ก าหนดและพิจารณาหลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครูฯ 
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และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามนโยบาย และการพัฒนาฝึกอบรม
ทักษะเฉพาะด้าน การบริหารงานลูกเสือและยุวกาชาด รวมทั้งการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
การลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การเดินทางไปราชการ การบริหารกองทุนพัฒนา
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมี
กรอบอัตราก าลัง 356 ต าแหน่ง ดังนี้ นักบริหาร 10 (ผู้อ านวยการส านัก) 1 ต าแหน่ง  นักบริหาร 9 
(รองผู้อ านวยการส านัก) 3 ต าแหน่ง   ส านักงานเลขานุการ 36 ต าแหน่ง   กองการเจ้าหน้าที่ 81 
ต าแหน่ง กองคลัง 55 ต าแหน่ง  หน่วยศึกษานิเทศก์ 69 ต าแหน่ง  ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 
56 ต าแหน่ง   กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 23 ต าแหน่ง และกองพัฒนาข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร 32 ต าแหน่ง (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2555, หน้า 41-43)  

2.5.4 วิสัยทัศน์การศึกษาของส านักการศึกษา 
      วิสัยทัศน์การศึกษาของส านักการศึกษา ดังนี้ 
     “ส านักการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดก้าวไกล 
ก้าวทันโลก มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม” 

2.5.5 ภารกิจด้านการศึกษาของส านักการศึกษา 
     1) ภารกิจหลัก 

   (1) จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน โดยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน 
  (2) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพให้บริการ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ และเด็กผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 
   (3) ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   (4) ด าเนินการให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
การศึกษาส าหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/ความสามารถพิเศษ/กระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
   (5) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา การให้บริการและพัฒนาระบบข้อมูล 
   (6) กระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่/โรงเรียน/ชุมชน ให้จัดการศึกษาได้ตามนโยบาย/
มาตรฐานสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management) 
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   (7) ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      2) ภารกิจรอง 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่น การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ ์คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 

(2) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ติดตามตรวจสอบประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าเหมาะสมกับ   
กระบวนการเรียนรู้ 

(3) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาและยกย่องเชิดชู
ผู้สนับสนุน 

(4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาทราบ และเข้าใจบทบาททิศ
ทางการด าเนินงาน 

(5) ประสานการจัดท าแผนความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้จัดการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งต่างประเทศ 

2.5.6 คุณลักษณะของนักเรียนกรุงเทพมหานครที่พึงประสงค์ 7 ประการ 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) คิดได ้แก้ปัญหาเป็น 
3) มีความคิดสร้างสรรค์ 
4) มีภาวะผู้น าและท างานเป็นทีม 
5) เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
6) มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
7) พ่ึงพาตนเองได้ในการเรียนรู้และการท างาน 
 

  2.5.7 เป้าประสงค์การพัฒนาด้านการศึกษาของส านักการศึกษา 
1) จัดบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
2) นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
3) โรงเรียนมีมาตรฐานสากลและผดุงคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
4) จัดบริการการศึกษาให้ก้าวไกลก้าวทันโลก โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

  2.5.8 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 -2555 )  
      สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ประกอบด้วย 
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          ล าดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้(Developing Strong Economy and Knowledge-basedSociety) 
               ล าดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Providing Good Quality of Life in CulturalMega-City) 
      ล าดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหาร     
มหานคร (Mastering Best Service and Mega-City Management)  
(ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2552, หน้า 6-9) 

2.5.9 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   เพ่ือให้ผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน
ของตนอย่างมีคุณภาพ และเพ่ือการบริหารการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ตอบสนองต่อนโยบายระดับกรุงเทพมหานครและรัฐบาล 
กรุงเทพมหานครจึงก าหนดแนวคิดและขอบข่ายการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานครจึงมีหน้าที่ที่ต้องบริหารงานทั้ง 4 ด้าน โดยมีแนวคิดและขอบข่าย ดังนี้ 
      1) ด้านวิชาการ เป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ส าคัญท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง การบริหารจัดการ 
ด้านวิชาการต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดตลอดจนมีกระบวนการวัดผล 
ประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
      2) ด้านงบประมาณ เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
คุ่มค่ามากท่ีสุด เป็นแผนงานที่แสดงออกมาในรูปของจ านวนเงินและโครงการต่าง ๆ ซึ่งในการบริหาร
งบประมาณจ าเป็นต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามรายการ โครงการและ
แผนงานหรืองานที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ ดังนั้นการบริหารงานงบประมาณจึงจ าเป็นต้องมี
ขั้นตอนที่รัดกุม โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      3) ด ้านการบร ิหารงานบุคคล  เป ็นภารกิจหนึ ่งของผู ้บร ิหารในการบร ิหารให้
บุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพและศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในโรงเรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตอบสนองภารกิจของโรงเรียนอย่างคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรร
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มาภิบาลและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      4) ด้านการบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานธุระการ โดยมีบทบาท
หลักในการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ได้แก่ 
การจัดระบบบริหารละการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน การพัฒนาระบบและเครื่อข่ายสารสนเทศ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาเครื่อข่ายทางการศึกษา งานจัดระบบควบคุมภายใน การ
บริหารกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและงานอื่นๆ มุ่งพัฒนาให้โรงเรียน
ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 จากกรอบแนวคิดการบริหารงานทั้ง 4 ด้างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภารกิจที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง
กันซึ่งบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา จ าเป็นต้องบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ 
บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการบริหารโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลสังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข็งขัน
และความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย มีระเบียบ
วินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข เป็นไปรตามเจตนารมณ์ในมาตรา 80 ของรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์ สุจริต    
3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมั่นในการท างาน  7) รักความเป็นไทย และ       
8) มีจิตสาธารณะ (หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2551, หน้า 10-12) 

ส านักการศึกษาด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร          
ในรูปแบบ “เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ” โดยบูรณาการการด าเนินงานของทุกส่วนราชการ       
ในส านักการศึกษา 

1) รูปแบบเรียนฟรี กรุงเทพมหานครได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล และจัดสรรเพ่ิมเติม
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ ส่วนที่โรงเรียนใช้บริหารจัดการ และส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งส่วนที่เกี่ยวกับนักเรียน โดยคิดค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นการเรียนฟรีของนักเรียน มีดังนี้   

  (1) ค่าอาหารเสริม (นม)  
(2) ค่าอาหารกลางวัน   
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน   
(4) ค่าเครื่องแบบลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ   
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(5) ค่าเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษ/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  
(6) ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว   
(7) ค่าประกันอุบัติเหตุ   
(8) ค่าพาหนะบริการสุขภาพ        
(9) ค่าเวชภัณฑ์   
(10) ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน   
(11) ค่าแบบเรียน   
(12) ค่าแบบฝึกหัด   
(13) ค่าวัสดุการศึกษา   
(14) ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน   
(15) ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา   
(16) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   
(17) ค่าหนังสือห้องสมุด   
(18) ค่าหนังสือเสริมการเรียน   
(19) ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ   
(20) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2) รูปแบบเรียนดี ส านักการศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่ดี โดยเน้น“ความรู้    
คู่คุณธรรม” และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ จัดให้มีโรงเรียนสองภาษา 
จ านวน 10 โรงเรียน จ าแนกเป็นหลักสูตรไทย-จีน จ านวน 4 โรงเรียนหลักสูตรไทย-อังกฤษ จ านวน 6 
โรงเรียน นอกจากนี้มีการสอนเสริมภาษาอาหรับ จ านวน 30 โรงเรียน ภาษาสเปน จ านวน 5 โรงเรียน 
ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 3 โรงเรียน และภาษาจีน  จ านวน 358 โรงเรียน 

 3) รูปแบบมีคุณภาพ ส านักการศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพตามแนวนโยบาย 
SMART SCHOOL เป็นการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภายนอกสังกัด เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัทซีพี
ออล์ บริษัทเซ็นทรัลรีเทล เป็นต้น (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2552, หน้า 4-5) แนวนโยบาย 
SMART SCHOOL เป็นการประกันคุณภาพภายในและการสร้างความยอมรับ รวมถึงความเชื่อมั่นใน
สังคม มีความหมาย ดังนี้  

S-Success  “เรียนรู้คู่ความส าเร็จ” ด้วยการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเต็ม
ตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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M-Morality  “เรียนรู้คู่คุณธรรม” ด้วยการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
พัฒนาด้วยวินัย  ด้วยวิถีทางลูกเสือ  โรงเรียนวิถีพุทธวิถีธรรม  การส่งเสริมการศึกษาดูงานและปฏิบัติ
ธรรม  กิจกรรมเงินออม และน้อมน าพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การบริหารการศึกษา   

A-Activities  “เรียนรู้คู่กิจกรรม” ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนด้วยมิติ Discovery Lerning Strategy (DLS) จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน  
โครงการห้องเรียนธรรมชาติ  โรงเรียนเพ่ือนเด็ก  ค่ายวิชาการกลุ่มทุกษะเพ่ือการเรียนรู้  การพัฒนา
โรงเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้นยังร่วมมือกับภาคเอกชนและ
หน่วยงาน  ต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

R-Relativity  “เรียนรู้คู่ชุมชน” ด้วยการจัดหลักสูตรกรุงเทพศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และเป็นประชาชนของกรุงเทพมหานครโดยสมบูรณ์  โรงเรียนปลอดภัยด้วยการติดตั้ง CCTV  
โรงเรียนปลอดยาเสพติด  เสริมสร้างทักษะชีวิตตามโครงการต่าง ๆ และกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและช่วยเหลือชุมชน สังคม และท้องถิ่น เป็นต้น 

T-Technology “เรียนรู้คู่เทคโนโลยี” ด้วยการจัดให้ทุกโรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
พร้อมกับการติดตั้ง Hight Speed Internet  บริหารสื่อการเรียนรู้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ปรับเปลี่ยน
ห้องสมุดให้เป็น E-Library   นอกนั้นยังบริหารครูผู้สอน  จัดท าสื่อ CAI  จัดซื้อ Notbook  และ
เครื่องฉายภาพ (LCD) ให้ทุกโรงเรียน (ส านักยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,   
2552, หน้า 3) 
           2.5.10 มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
     ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 438 โรงเรียนที่ต้องก ากับ ดูแลด้าน
ผลผลิตด้านการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมี
คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  ส านักการศึกษาจึงจัดท ารูปแบบเพ่ือวัดและประเมินการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังในลักษณะ ดังนี้ 
              1) มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
     2) การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School)  
1. มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดท ามาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพ และมีทิศทางพัฒนา ตรวจสอบคุณภาพไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมาหานคร  ประกอบด้วยมาตรฐาน ดังนี้ 

1) มาตรฐานระดับปฐมวัย  จ านวน 17  มาตรฐาน  63 ตัวช้ีวัด 
       มาตรฐานด้านผู้เรียน  จ านวน 9  มาตรฐาน  32 ตัวชี้วัด 
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มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีความสามารถด้านการคิด 
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
มาตรฐานที่ 7 เด็กมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

   และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ 8 เด็กอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 9 เด็กปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          มาตรฐานด้านครู จ านวน 3  มาตรฐาน  16 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ 10 ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 11 ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีครูเพียงพอ  
                   และได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ 12 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น 

                                     ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      มาตรฐานด้านผู้บริหาร จ านวน 5  มาตรฐาน  15 ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 13 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 14 โรงเรียนมีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่ 15 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น มีสื่อ/นวัตกรรมที่ 
                   เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 16 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 17 โรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนพัฒนาการศึกษา 

2) มาตรฐานระดับ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  จ านวน 9  มาตรฐาน  69 ตัวช้ีวัด 
      มาตรฐานด้านผู้เรียน จ านวน 9  มาตรฐาน  38 ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถด้านการคิด 
มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานที่ 7 นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ 
                            ผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ 8 นักเรียนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 9 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      มาตรฐานด้านครู จ านวน 3  มาตรฐาน  16 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ 10  ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
มาตรฐานที่ 11  ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีครูเพียงพอ  
                    และได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

                 มาตรฐานที่ 12  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
          เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      มาตรฐานด้านผู้บริหาร จ านวน 5  มาตรฐาน  15 ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ 13  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 14  โรงเรียนมีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่ 15  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น มีสื่อ/นวัตกรรม 
                    ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 16  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 17  โรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนพัฒนาการศึกษา 
(ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2552,  หน้า 1-12)   

2. การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) 
 การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) เป็น
การบูรณาการระหว่างคุณลักษณะ SMART กับมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้
ประเมินคุณภาพภายในและมาตรฐานที่ใช้ประเมินคุณภาพภายนอก มีด้วย 3 องค์ประกอบ คือ   
  องค์ประกอบด้านที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา   
 องค์ประกอบด้านที่ 2 ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน   
 องค์ประกอบด้านที่ 3 องค์ประกอบด้านการเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา 

1) องค์ประกอบด้านที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา   
ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา หมายถึง การบริหารและการ

ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนทั้ง  4 ด้านให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
เหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษา 

(1) ด้านงานวิชาการ  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้านงานวิชาการหมายถึง 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของ
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โรงเรียนและท้องถิ่น มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการส่งเสริมสนับสนุนนิเทศและกากับติดตามเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  ประเด็นการตรวจสอบ  
1. การพัฒนาหลักสูตร  

 1.1 หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนและได้รับการ 
                                 เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
 1.2 หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
 1.3 หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 
 1.4 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงอย่าง                 
                                ต่อเนื่อง       

  2. การจัดการเรียนรู้  
 2.1 หน่วยการเรียนรู้ตอบสนองหลักสูตรแกนกลางได้อย่างครบถ้วน  
 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด  
 2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้าน 
      ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 2.4 สื่อการเรียนมีความหลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้  
 2.5 ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 2.6 มีการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามผลการประเมิน   

 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
3.2 เครื่องมือ อุปกรณ ์เอกสารงานวิชาการสาหรับครูมีเพียงพอ  
3.3การบริหารจัดการสื่อเพ่ือให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.4 การจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีความหลากหลายและเหมาะสม  
3.5 การพัฒนาครูด้านงานวิชาการมีความหลากหลายและต่อเนื่อง  

                            3.6 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนมี    
การน าไปปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน  

  4. การนิเทศและก ากับติดตาม  
4.1 แผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง  
4.2 การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้มีความสม่ าเสมอ  
4.3 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน  
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4.4 การน าผลการตรวจสอบและประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
          (2) ด้านงานงบประมาณ  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้านงานงบประมาณ 
หมายถึงโรงเรียนมีกระบวนการบริหาร งานงบประมาณท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยด าเนินการ
ในรูปคณะกรรมการ ค านึงถึงการจัดลาดับความส าคัญของการใช้งบประมาณที่ตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาโรงเรียนอย่างครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  

   ประเด็นการตรวจสอบ  
1. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินมีตัวแทนครูร่วมเป็นกรรมการ  
2. การจัดท าแผนบริหารงานงบประมาณมีการจัดลาดับความส าคัญ  
3. แผนบริหารงบประมาณได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
4. การใช้งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และก าหนดเวลา  
5. การรายงานผลการด าเนินงานด้านงานงบประมาณมีความชัดเจนและเปิดเผย   

         (3) ด้านงานบุคคล ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้านงานบุคคล หมายถึง 
โรงเรียนมีแผนภูมิการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน บุคลากรปฏิบัติงานตรงกับความรู้
ความสามารถและความถนัด สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรรักและศรัทธาในวิชาชีพ ท าให้เกิดขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน  

     ประเด็นการตรวจสอบ  
1. แผนภูมิการจัดองคก์รและโครงสร้างการบริหารมีความชัดเจนเป็นปัจจุบัน  
2. การมอบหมายงานสอดคล้องกับวุฒิหรือความสามารถหรือความถนัด  
3. การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่าย  
4. การพัฒนาบุคลากรตอบสนองความต้องการของบุคลากร  
5. การสรุปรายงานผลการศึกษาอบรมมีความชัดเจน  
6. ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  
7. ครูมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน   

         (4) ด้านงานบริหารงานทั่วไป  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้านงานบริหาร
ทั่วไป หมายถึง โรงเรียนมีแผนบริหารงานทั่วไปที่ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ มีปฏิทินปฏิบัติงานที่
ชัดเจนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

   ประเด็นการตรวจสอบ  
1. แผนงานบริหารทั่วไปครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ เช่น ระบบสารสนเทศ 

งานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานประกันคุณภาพ งานอาคารสถานที่งาน
การควบคุมภายใน  

2. ปฏิทินปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีและมีความชัดเจน  
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3. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างชัดเจน  
            4. การติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรมมีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
           5. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

       2) องค์ประกอบด้านที่ 2 ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน 7 ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน หมายถึงมีพัฒนาการในการอ่านดีขึ้น  

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. มีการรายงานสภาพการอ่านเป็นประจ าทุกเดือนตลอดปีการศึกษา  
2. มีโครงการ/กิจกรรม/งานวิจัย ที่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการอ่าน  
3. มีร่องรอยการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานวิจัยที่ส่งเสริมและแก้ไข 

     สภาพการอ่าน  
4. มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานวิจัยแก้ไขสภาพการอ่านทีต่่อเนื่อง  
5. จ านวนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านลดลง 

ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดและเขียน หมายถึง นักเรียนสามารถ
พิจารณาเรื่องราว วิเคราะห์เหตุและผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่อ่าน และสามารถคิดเป็นระบบน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ด้วยการเขียนได้อย่างเหมาะสม  

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. องค์ความรู้/สาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน  
2. การเชื่อมโยงประสบการณ์กับเรื่องท่ีอ่าน  
3. การสรุปแนวคิดในการนาไปใช้  

ตัวช้ีวัดที่ 3 นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ หมายถึง นักเรียนสามารถบูรณา
การความรู้ ที่ได้จากการเรียน ทักษะที่ได้รับการฝึกฝน และคุณลักษณะบางประการที่ได้รับการ
ปลูกฝังไปใช้ในการพิจารณาเรื่องราว แยกแยะข้อมูล ระบุข้อดีข้อเสียและเหตุผลที่เกิดขึ้น จาก
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและสามารถคิดเป็นระบบไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือวิธีแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม  

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. โครงงาน/ชิ้นงานของนักเรียนที่มุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันหรือสร้างสรรค์       

องค์ความรู้ ที่เกิดจากความคิดของนักเรียนหรือกลุ่ม  
2. นักเรียนมีการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายในการทาโครงงาน/ชิ้นงาน  

 3. นักเรียนบอกประโยชน์ที่ได้จากการทาโครงงาน/ชิ้นงาน  
 4. โครงงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

    5. นักเรียนมีทักษะในการนาเสนอ 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร หมายถึง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  

 ประเด็นการตรวจสอบ  
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้น ป.6  
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้น ม. 3 

 ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนเป็นเด็กดี หมายถึง ตั้งใจเรียนไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ทั้งมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เช่นช่วยเหลืองานโรงเรียน ท าความสะอาดที่ส่วนรวมเป็นต้น  

ประเด็นการตรวจสอบ  
   1. จ านวนนักเรียนไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย  

 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรเฉพาะคุณลักษณะ รักชาติ 
ศาสน์กษัตริย์,มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้และมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัดที่ 6 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หมายถึง นักเรียนมีน้าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ ของกรมอนามัยและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
2. จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์อย่างน้อย 3 ประเภทขึ้นไป 

 ตัวชี้วัดที่ 7 นักเรียนมีความร่าเริง แจ่มใส ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข 
หมายถึงนักเรียนมี ความร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนอย่างมีความสุข  
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างมีความสุข/สนุกสนาน  
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน ๆ  
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงพักกลางวันอย่างสนุกสนาน  
5. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพ่ือน 

3) องค์ประกอบด้านที่ 3 องค์ประกอบด้านการเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา       
3 ตัวช้ีวัด  
 ตัวชี้วัดที่ 1 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา หมายถึง ตัวชี้วัดที่ประเมินผล
ผลิตตามปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ รวมทั้งความส าเร็จจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด  

ประเด็นการตรวจสอบ  
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1. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผู้เรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
พันธกิจตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ ์ 

3. นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ  

4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีที่แสดงถึงผลสาเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนฯ  

5. โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือเชิดชูเกียรติ เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ฯลฯ แสดงถึงการได้รับการยอมรับ ยกย่อง เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีใน
การขับเคลื่อน อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์จากภายในหรือนอกสถานที่ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การประกันและพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามี
ระบบ  การประกันคุณภาพภายใน โดยมีการวางแผนตรวจสอบทบทวน และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ           
การจัดศึกษาในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง และเปิดเผย ต่อสาธารณชน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. ความสอดคล้องชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.การกากับควบคุมงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
4. การประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษา  
5.การน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     ตัวชี้วัดที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  หมายถึง            
การขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. การเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนของผู้ปกครอง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดทุกครั้ง  
    มีผู้ปกครองมาร่วมตามความคาดหวังของโรงเรียน  
2. โรงเรียนมีองค์กรภายนอก/เครือข่ายมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต ่5  
    องค์กร/เครือข่ายข้ึนไป และมีกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาอย่างน้อย 10 กิจกรรมต่อป ี 
3. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยากร 
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จัดกิจกรรมระดมทรัพยากร  
4. การประสานความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียนไปร่วมกิจกรรมในชุมชนตั้งแต ่5  
    กิจกรรมขึ้นไป 
5. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมเพ่ือพิจารณาในการวางแผนการศึกษา             
(ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา, 2556, หน้า 1-18) 

  2.5.11 แนวคิดและหลักการการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
       โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการจัดการศึกษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะตนที่ยึดเอา

นโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหาครมาเป็นแนวทางการบริหารงาน และการบริหารการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่งมีแนวคิดและหลักการบริหารงาน ดังต่อไปนี้ 

      1) แนวคิดและหลักการบริหารงานวิชาการ 
      2) แนวคิดและหลักการบริหารงานงบประมาณ 

3) แนวคิดและหลักการบริหารงานบุคคล 
4) แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป 

1. แนวคิดและหลักการบริหารงานวิชาการ 
   1.1  แนวคิดและหลักการบริหารงานวิชาการ สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
 1) ยึดหลักการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง 

 2) มุ่งส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
 3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร 
 4) มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยจัดให้มีตัวชีวัดคุณภาพ 
 5) มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย  

1.2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ มีกระบวนการสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
 1) การเตรียมการ  เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านวิชาการ 
 2) การด าเนินการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  (1) การวางแผน ผู้บริหารวางแผนงานด้านวิชาการ 
  (2) การปฏิบัติตามแผน 
  (3) การวัดและประเมินผล 
  (4) การปรับปรุงหรือการพัฒนา 
 3) การรายงาน  เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการตามแผนงาน  

 (หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2551, หน้า 20-24) 
2. แนวคิดและหลักการบริหารงานงบประมาณ 
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   2.1 แนวคิดและหลักการบริหารงานงบประมาณ สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
  1) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2)  2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
  2) มุ่งเน้นความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสด้านการศึกษา 
  3) มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  4) มุ่งเน้นความคล่องตัวโปร่งใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า 

2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณ สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้โรงเรียนมีความเสมอภาคของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานงบประมาณ 
 3) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจ้ดการงบประมาณ 

2.3 แนวทางการปฏิบัติของการบริหารงานงบประมาณอิมาตรฐานการเงิน 7 ด้าน ดังนี้ 
 1) การวางแผนงบประมาณ 
 2) การค านวณต้นทุนของกิจกรรม 
 3) จัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
 4) การบริหารการเงิน/การควบคุมงบประมาณ โดยก าหนดแผนงาน เป็นต้น 
 5) การจัดท าบัญชีพึงรับ พึงจ่ายหรือรายงานผลการด าเนินงาน 
 6) การบริหารสินทรัพย์ 
 7) การตรวจสอบภายใน 

2.4 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการบริหารงานงบประมาณ 
1) การบริหารการจัดการ  

 (1) มีการกระจายอ านาจ โครงสร้างการบริหารงานที่เข้มแข็ง 
(2) มีประสบการในการบริหารบุคลากรให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
(3) มีแผนงานบริหารงานงบประมาณระยะ 3 ปีอย่างรัดกุม 
(4) มีแผนการปฏิบัติการประจ าปีอย่างรัดกุม 
(5) มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือรองรับแผนการบริหารงานงบประมาณ 

2) ระบบฐานข้อมูล 
 - มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารงบประมาณ พัสดุ และบัญชีที่เป็น

ปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้ทันท ี
                3) เพ่ิมสมรรถนะในการท างาน 

   3.1) มีระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 3.2) ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านปริมาณ  คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
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 3.3) เพ่ิมศักยภาพแก่คณะท างานด้วยการอบรมความรู้และทักษะที่เก่ียวกับ 
                             การบริหารงานงบประมาณ เป็นต้น 

  3.4) พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถรองรับภารกิจของโรงเรียน                 
(หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2554, หน้า 16-18, 113) 
3. แนวคิดและหลักการบริหารงานบุคคล 

3.1 แนวคดิและหลักการบริหารงานบุคคล สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
1) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    

 (ฉบับที่ 2) 2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
        2) มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติงานคล่องตัวภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 

          3) มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา 
          4) มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจและมีความก้าวหน้า 

        5) มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคล สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 

  1) เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตส านึกในภารกิจ 
  3) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ 
  4) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.3 การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีหลักการสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
 1) การพัฒนา   มีการพัฒนาและการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2) การสร้างสัมพันธภาพ ผู้บริหารไม่ควรวางเฉยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้านต่างๆ 
 3) การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4) การพูดและการสื่อสาร  ผู้บริหารต้องรู้จักวิธีการพูดที่ดี 
 5) การจัดสภาพแวดล้อม ผู้บริหารควรจัดบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง      

(หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา, 2554, หน้า 14 -20) 
4. แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป 

4.1 แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
 1) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2) มุ่งประสานส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
 3) มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมาะสม 
 4) มุ่งส่งเสริมการบริหารและการศึกษาของสถานศึกษา 
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 5) มุ่งให้การบริการการศึกษาแก่ประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 
  (1) หลักนิติธรรม   
 (2) หลักคุณธรรม   
 (3) หลักความโปร่งใส   
 (4) หลักความมีส่วนร่วม  
 (5) หลักความรับผิดชอบ   
 (6) หลักนิติธรรม  
(หน่วยศึกษานิเทศก ์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2551, หน้า 16-17) 
      2.5.12 ขอบข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
      ส านักการศึกษาจึงได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนตามขอบข่าย ดังนี้ 

 1) ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
2) ขอบข่ายของการบริหารงานงบประมาณ 

 3) ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 
4) ขอบข่ายของการบริหารทั่วไป 

1. ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
1.1 การวางแผนงานวิชาการ. 

1.1.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 
1.1.2 การจัดท าแผนงานวิชาการ 

1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 
1.2.3 การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
1.2.4 การการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.5 การรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.6 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

1.3 การบริหารจัดการเรียนรู้ 
1.3.1 การบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.3.2 การบริหารจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
1.3.4 การการจัดการศึกษาพิเศษ 
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1.4 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทและหน้าที่ คือ 
1.4.1 เป็นผู้นิเทศงานวิชาการ 
1.4.2 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ 
1.4.3 ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศกับผู้นิเทศในฐานะประธานฯ 
1.4.4 พิจารณาอนุมัติโครงการที่สอดคล้องกับแผนในโรงเรียน 
1.4.5 เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ 
1.4.6 ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ ให้ขวัญก าลังใจ 
1.4.7 ให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นวิทยากรที่ดีแก่ผู้รับการนิเทศ 
1.4.8 ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ครูมีพัฒนาการทางวิชาชีพ 
1.4.9 ใช้เทคนิคการบริหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ 
1.4.10 ติดตามและประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.6 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
1.6.1 การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี 
1.6.2 การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการส าคัญ คือ 
1.7.1 สร้างความตระหนักกับครูถึงความส าคัญ/ประโยชน์การวิจัย 
1.7.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน 
1.7.3 ผู้บริหารให้การสนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณการวิจัย เป็นต้น 
1.7.4 จัดให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.7.5 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
1.7.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนความคิดระหว่างครูในโรงเรียน 
1.7.7 เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน 

1.8 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.8.1 ให้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
1.8.2 ให้มีบทบาทในการให้ความเห็นชอบ 
1.8.3 ให้มีบทบาทในการก ากับกิจการของสถานศึกษา 
1.8.4 ให้มีบทบาทในส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
1.8.5 ให้มีบทบาทในการแต่งตั้งและปฏิบัติการ 

1.9 การประกันคุณภาพการศึกษากับวิชาการ 
1.9.1 การเตรียมการ 
1.9.2 ด าเนินการ 
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1.9.3 ลงมือปฏิบัต ิ
1.9.4 การประเมิน 
1.9.5 การตรวจสอบและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
1.9.6 การเขียนรายงานฯ ด้านวิชาการประจ าปีการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านัก

การศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2551, หน้า 32-140) 
2. ขอบข่ายของการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ มีข้ันตอน คือ 
2.1.1.1 ส ารวจ รวบรวมและจัดท าสารสนเทศของโรงเรียน 
2.1.1.2 จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย 
2.1.1.3 เสนอแผนการจัดท างบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.1.1.4  เสนอแผนการจัดท างบประมาณต่อผู้อ านวยการเขต 
2.1.1.5 ด าเนินการตามแผนงบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ

2.1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ 
2.1.2.1 การขอตั้งงบประมาณ 

1) ค่าครุภัณฑ์ 
2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
3) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
4) ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 

2.1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ(การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
1) เงินอุดหนุนรัฐบาล 

    2) งบกรุงเทพมหานคร 
2.1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 

2.2 การบริหารการเงินและการบัญชี 
2.2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 

2.2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวัน 
2.2.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา 
2.2.1.3 เงินลูกเสือโรงเรียน 
2.2.1.4 เงินยุวกาชาดโรงเรียน 

       2.2.2 การด าเนินการเก่ียวกับการบริหารบัญชี 
  2.2.2.1 บัญชีเงินสด 
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2.2.2.2 บัญชีแยกประเภท 
2.3 การบริหารพัสดุ (การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

2.3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2.3.3 การตรวจรับและการรายงาน 
2.3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 

2.4 การประเมินและการรายงานงบประมาณ 
                   โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดท าภารกิจที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม เช่น  
               2.4.1 เงินบ ารุงการศึกษา จัดท าดังนี้ 
                     - รายงานการรับจ่ายเงินส่งผู้อ านวยการเขตเป็นประจ าทุกระยะ 3 เดือน 
                     - รายงานการรับจ่ายเงินส่งผู้อ านวยการเขตทุกระยะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
      2.4.2 เงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน จัดท าดังนี้                         

  - รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและยอดเงินคงเหลือประจ าเดือนส่งส านักงานเขต
และส านักการศึกษาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป   จัดท างบเงินรับจ่ายแสดงยอดการรับและการ
จ่ายทั้งปีส่งส านักการศึกษาภายในวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี   รายงานการรับ–การจ่ายเงินพร้อม
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันภายในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน
ของทุกปี ส่งส านักงานเขต และส านักการศึกษา  ส่งเงินโครงการอาหารกลางวันคืนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
(หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา, 2554, หน้า 32 - 34) 
3. ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 

3.1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
3.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
3.1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
3.1.3 การเลื่อนต าแหน่ง 
3.1.4 การประเมินวิทยฐานะ 

3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.2.1 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู 
3.2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
3.2.3 การรักษาการในต าแหน่งและการปฏิบัติราชการแทน 

3.3 การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
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3.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.3.3 การจัดท าทะเบียนประวัติ 
3.3.4 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

               3.3.5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.4 การประกันคุณภาพบุคลากร 

3.4.1 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคล 
3.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามตัวชี้วัด 

   ปกติการประเมินระดับบุคคลท าใน 2 ลักษณะ  
 1) การประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด 3 ประเภท คือ 
  (1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  (2) ตัวชี้วัดตามงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (3) ตัวชี้วัดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
        2) การประเมินโดยใช้สมรรถนะหลักของข้าราชการ  
  (1) สมรรถนะประจ าสายงานครู 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงานรองผู้บริหาร/ผู้บริหารโรงเรียน 

3.5 วินัยและการรักษาวินัย   โทษทางวินัยมี 2 กรณ ี
3.5.1 กรณีไม่ร้ายแรง  ได้แก่  

3.5.1.1 ภาคทัณฑ์   
3.5.1.2 ตัดเงินเดือน  
3.5.1.3 ลดขั้นเงินเดือน 

3.5.2 กรณีร้ายแรง     ได้แก่  
3.5.2.1 ปลดออก    
3.5.2.2 ไล่ออก 

3.6 การลาและการออกจากราชการ  
(หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา, 2554, หน้า 33-113) 
4. ขอบข่ายของการบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไปเป็นงานกลุ่มใหม่ ซึ่งปรับมาจากงานกลุ่มเดิม คือ กลุ่มงานธุรการงานกิจการ
นักเรียน  งานอาคารสถานที่  และกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน  มีขอบข่ายของงาน ดังนี้ 

4.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 4.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 4.1.2 การสร้างระบบเครือข่าย 
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 4.2 การจัดระบบบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 4.2.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 4.2.2 การพัฒนาองค์กร 
 4.2.3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 4.2.3.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 4.2.3.2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 4.2.3.3 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 4.2.3.4 การตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ 
                   4.2.3.5 การจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน 
 4.3 การบริหารงานธุรการ 
 4.3.1 งานสารบรรณ 
 4.3.2 งานทะเบียนนักเรียน 
 4.3.3 ระเบียนนักเรียน 
 4.3.4 เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
        4.4 การบริหารงานกิจการนักเรียน 
     4.4.1 กิจกรรมนอกหลักสูตร 
 4.4.1.1 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
 4.4.1.2 กิจกรรมกีฬานักเรียนและนันทนาการ 
 4.4.1.3 กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 4.4.1.4 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.4.1.5 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 4.4.1.6 กิจกรรมสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตย 
              4.4.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.4.1.1 โครงการอาหารกลางวัน 
 4.4.2.2 งานห้องสมุด 
 4.4.2.3 งานส่งเสริมสุขอนามัย 
 4.4.2.4 งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
 4.4.2.5 งานส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
 4.4.2.6 การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
 4.4.2.7 การพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
 4.4.2.8 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 



 97 

 4.5 งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
 4.5.1 งานอาคารสถานที่ 
 4.5.2 งานจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
 4.5.3 งานยานพาหนะและจราจรในโรงเรียน 
 4.5.4 กิจกรรม 5 ส 
 4.6 การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 
              4.6.1 การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     4.6.2 การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาภายนอกสถานศึกษา 
 4.6.3 การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 4.6.4 การประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4.7 งานจัดระบบควบคุมภายใน  
(หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา,  2554, หน้า 22-24) 

    จากขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา  กรงุเทพมหานครนั้น บ่งให้
เห็นว่า จะต้องมีการบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวคิด กรอบหรือขอบข่ายการบริหารและการ
จัดการศึกษาที่ทางกรุงเทพมหานครได้ก าหนดไว้  มีภารกิจที่เน้นต่างกันไปที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม ตามภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องบริหารมีสี่ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 กาญจนา ชุมเชิงกาญจน์  (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวนทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ         
การบริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ ในระดับมาก  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้            
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหาร
งบประมาณ 

เฉลียว ศิริมาศ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน และเพ่ือหา           
แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมีค่า
ความเชื่อมันเท่ากับ 0.92 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ ทดสอบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที (t–test แบบ 
Independent samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F–test (One-way 
ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า    
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกงาน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารทั่วไป การบริหาร
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการ 

2. ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ า แนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งและขนาด
สถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน            
อย่างมีนัยส าคัญที ่ระดับ .01ในด้านการบริหารวิชาการ ส่วนด้านอืน่ๆ ทีเ่หลือไม่แตกต่างกัน 
  3. ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านวิชาการ 
 นงนุช  กิตติโรจน์เจริญ  (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและวิจัย ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สอน ที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์การท างาน และวุฒิการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 122 คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  มีความเชื่อมั่นในแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ .97 และอ านาจจ าแนกรายข้อ ระหว่าง .23-.80  ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แต่ละด้านพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานธุรการการเงิน
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และพัสดุ  การบริหารงานกิจการนักเรียน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน  
การบริหารอาคารสถานที่ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของ ผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์
ท างาน  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 นันตพร เจกะเกตุ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและวิจัย ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ 
การบริหารงานโรงเรียนในสหวิทยศึกษาซับสนุ ่น -หนองย่างเสือ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 4 ด้าน คือการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
โรงเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจทุกด้าน      
อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน โดยด้านการบริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ     
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไปมีระดับความ    
พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 นิอร รุจิรสิโรตม์ (2554. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการบริหารวิชาการ           
ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
 ประจักษ์  โพธิ์วัด (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนตะคร้อวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนตะคร้อวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนตะคร้อ
วิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้าน    
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การบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ตลอดจน
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 และผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนตะคร้อวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์  เขต 3 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน   
การบริหารงานทั่วไปตลอดถึงภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรียน ช่วงชั้นที่ 3  ช่วงชั้นที่ 4 และผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนตะคร้อวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
เมื่อจ าแนกตามอายุ  อาชีพ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ยกเว้นเมื่อจ าแนกตามระดับ 
การศึกษา และระดับช่วงชั้นของนักเรียนในความปกครอง  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
 พงษ์ศักดิ์  เรืองศรี (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 3 จ าแนกตามเพศ  อายุ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา            
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาปัตตานี      
เขต 3  จ านวน 269 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิทีการ Scheffe  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3  มีความพึงพอใจใน       
การบริหารของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   

2. ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3  เมื่อเปรียบเทียบ        
ความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 พีรกิตติ์  ศิริวัฒนกุล (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูต่อ             
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 4 ด้าน 
คือ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 1 ปีการศึกษา  2547 จ านวน 348 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 
และสถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ีและร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One – way Analysis of Varance)  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมาก  เรียงล าดับได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารทั่วไป  

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับมัธยมศึกษา 
โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า      
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
  3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่  โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบเป็น 
รายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 4 
ด้าน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ ย ดังนี้    
ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหาร
ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

มณีรัตน์ สืบค้า (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม สังกัดส านักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้านคือ     
1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานบุคคล 3) ด้านการบริหารงานงบประมาณและ 
4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 
จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่าระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวัดราชสิทธาราม  สังกัดส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีด้านการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดและด้านการบริหารงบประมาณมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

มนตรี ดวงสิน (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อ           
การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามขอบข่าย            
การบริหารงาน จ านวน 4 ด้าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและผู้ท าหน้าที่
ปฏิบัติการสอนให้แก่นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ปีการศึกษา 2554 จ านวน 38 คน 
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เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่             
ตามขอบข่ายการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้าน              
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารวิชาการ 
 มหิศร นันตโลหิต (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อ        
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดแสมด า ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนวัดแสมด า จ านวน 49 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า มี 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการบริหารวิชาการโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา           
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไป มีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

มาโนช บุตรเชื้อไทย (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ          
การบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษาสหวิทยาเขตไผ่อิรุณพัฒนา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ              
การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูในสหวิทยาเขตไผ่อิรุณ
พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 13 โรงเรียน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (m) 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตไผ่    อิรุณพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
ในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป และด้านบริหาร
วิชาการ 

ยอดยิ่ง  เกษรมาลา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
ในเครือโรงเรียนศุทธรัตน์  จังหวัดชลบุรี ในด้านบริหารวิชาการ   ด้านบริหารงบประมาณ  ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อ         
การบริหารงาน จ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์การท างาน  และสถานที่ตั้ง ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  เป็นครูในเครือโรงเรียนศุทธรัตน์ จังหวัดชลบุรีจ านวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ใน     
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การวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหาร
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในเครือโรงเรียนศุทธรัตน์  จังหวัดชลบุรี  โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน จ าแนกตามเพศ  โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน  เมื่อพิจารณารายด้านแตกต่างกันในระดับน้อยในด้านบริหารงานบุคคล และการบริหาร
งบประมาณ 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  ส่วนในด้านบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน  

4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน จ าแนกตามสถานที่ตั้ง  โดยรวมและ    
รายด้านแตกต่างกัน  ส่วนในด้านบริหารงานทั่วไปไม่แตกต่างกัน 
  รจนา  เตชะศรี (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายหนองหว้า  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาขนาดของ
ผลต่าง ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป  ด้านการบริหารด้านบุคคล  ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
หนองหว้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยรวม     
ไม่แตกต่างกัน  ส่วนรายด้าน  ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปแตกต่างกัน     
โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสูงกว่าครูที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

3. ผลการรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายหนองหว้า  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามโรงเรียน          
ครูที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่  มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  โดยครูที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารสูงกว่าครูที่สังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่ 
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 วนิดา แสนสิงห์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  อ าเภอโพธิ์ชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน จ านวน 181 คน จ านวน 32 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน  
การวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  
ได้แก่  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 

วลัยรัตน์  อนุศาสตร์  (2548, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ          
การบริหารงานทั้ง 4 งาน ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี 
ที่แตกต่างกันในด้านเพศ  อายุ ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในการสอน เครื่องมือที่ใช้ใน      
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัดความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี  มีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ  งานงบประมาณ  
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป  ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 3.81, S.D. = 0.65) 
  2. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั้ง 4 งาน ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี มีความแตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนโดยใช้สถิติทดสอบ ค่าที (t-test) โดยรวมมีระดับความ   
พึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ศักดิ์สิทธิ์ เกษวงษา (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตอ าเภอโกสุมพิสัย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  จ านวน 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ผลการศึกษาพบว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มี ต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตอ าเภอโกสุมพิสัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป 

ศุภชัย  ขาวพา  (2554, บทคัดย่อ)  ได้ศึ กษาวิจั ย  ความพึงพอใจของครูต่อพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   กลุ่มตัวอย่าง 
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ได้แก่ครูในโรงเรียนส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  จ านวน 262 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (ค่า t – test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขต
หนองจอก  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้  ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหาร
ทั่วไป และ ด้านงบประมาณ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  จ าแแนกตามเพศ ประสบการณ์และ
ขนาดโรงเรียน พบว่า ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

สงัด  กระจ่าง (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 – 2 และช่วงชั้นที่ 1 – 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (ค่า t – test ) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ในภาพรวม 4 ด้านอยู่  ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับดังนี้  ด้านบริหาร    งานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และ      
ด้านวิชาการ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 จ าแแนกตามประสบการณ์ และ
ขนาดโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

สุนทร  เพชรพราว (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ  
ประสบการณ์การท างาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ านวน 306 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบ่งชั้น เครื่องมือ   
ที่ใช้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าวิกฤติที (ค่า t–test )  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1  อยู่ในระดับมาก   
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2. ความพึงพอใจระหว่างครูชายกับครูหญิงที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายหนองหว้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและด้านการ
บริหารงานวิชาการและด้านการบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5       
โดยครูชายมีความพึงพอใจมากกว่าครูหญิง   

3. ความพึงพอใจระหว่างครูชายกับครูที่มีประสบการณ์มากว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยที่มีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1  โดยรวมและ
ด้านและด้านการบริหารทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  โดยครูที่มี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่ามีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 
 อรุณ ด าขลับ  (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและโรงเรียนประเภทที่สอง  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงาน 4 ด้าน ด้านบริหาร
วิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ข้าราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สอง  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงาน
วิชาการ    ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคล   
ข้าราชการครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารโรงเรียน พบว่า ข้าราชการ
ครูที่มีอายุราชการแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน  โดยภาพรวมและด้านการ
บริหารงานงบประมาณ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ แตกต่างกัน และข้าราชการครูที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม  และด้าน              
การบริหารงานงบประมาณ แตกต่างกัน 

อลิษา มงคล (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนน้ ารินพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
หญิง มีอายุ 30–45 ปี มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี ความ        
พึงพอใจของครูผู้สอนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ ารินพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ 
ด้านบริหารงานบุคคล อันดับที่ 2 คือ ด้านงบประมาณ อันดับที่ 3 คือ ด้านบริหารทั่วไป และ    
อันดับสุดท้าย คือ ด้านวิชาการ ตามล าดับ       
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อุไร ศรีภูวงษ์ และวรัญญา  โกสิลา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของครู นักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครู นักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์
พณิชยการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  โดยมีด้านการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาตามล าดับคือ    
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานทั่วไป  ส่วนด้านที่มี   
ความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารงานด้านกิจกรรมต่างๆ 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
อะกีล (Ageel, 1983, Abstract) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย      

อัมมาอิลคิวซา  ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ผลการวิจัย พบว่า เป็นไปในทางตรงกันข้าม
กับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซเบิก (Herzberg) คือปัจจัยจูงใจมีความไม่สอดคล้องกับความพึงพอใจใน
งาน  ขณะที่ฝ่ายปัจจัยค้ าจุนมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจในงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า อาจเป็นเพราะความขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่
พัฒนาเป็นเหตุให้คนหันมาสนใจปัจจัยค้ าจุนมากกว่าปัจจัยจูง 

คอลเมอร์ (Coollmer, 1990, Abstact) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น าของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเท็กซัส พบว่า ลักษณะของผู้น ามีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของครูในโรงเรียน และความพึงพอใจของครูมากขึ้น  เมื่อผู้บริหารเปิดเผยพฤติกรรมผู้น าของ
ตนเอง  ตลอดจนการให้ความรัก ความอบอุ่น  ยอมรับความคิดเห็นของครู โดยเปิดโอกาสให้ครูได้
แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที ่

เดอเรียนดา (Dereinda, 1984, Abstact) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ในการท างานกับการปฏิบัติงานของกลุ่ม Country Agent ในเมืองวิสคอนวิน พบว่า 1) ความพึงพอใจ
ในการท างานกับผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางบวกทุกงาน 2) ผลการปฏิบัติงานกับ
รายได้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติ  3) รายได้กับความพึงพอใจในการท างานมี
ความสัมพันธ์ต่อกันทุกลักษณะงานอย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นการเลื่อนต าแหน่ง 4) สิ่งที่ท าให้เกิดความ
พึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ ลักษณะงานที่ท า เพ่ือนร่วมงาน การปกครองบังคับบัญชา 

ล็อค (Locke, 1976, p. 1297-1349) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน
พบว่ามี 9 ประการคือ 1) ตัวงาน (Work) ได้แก่ ความน่าสนใจของงาน ความยากง่ายของงานโอกาส
เรียนรู้หรือศึกษางาน โอกาสที่จะท างานส าเร็จ การควบคุมการท างานและวิธีการท างาน 2) เงินเดือน
(Pay) ได้แก่ จ านวนเงินที่ได้รับ ความเท่าเทียม และความยุติธรรมในการจ่ายเงินเดือนของหน่วยงาน
3) การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) ได้แก่ โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น ความยุติธรรมในการ
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เลื่อนต าแหน่งของหน่วยงานและหลักการในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 4) การได้รับการยอมรับนับ
ถือ (Recognition) ได้แก่ การได้รับค ายกย่องชมเชยในผลส าเร็จของงาน ความเชื่อมั่นในผลงาน      
5) ผลประโยชน์เกื้อกูล (Benefits) ได้แก่ บ าเหน็จบ านาญตอบแทน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายระหว่างวันหยุดประจ าปี 6) สภาพการท างาน (Working Condition) ได้แก่ชั่วโมงการ
ท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศความชื้น ที่ตั้ง และ
รูปแบบการก่อสร้างอาคารสถานที่ท างาน 7) การนิเทศงาน (Supervision) ได้แก่ วิธีการและเทคนิค
ในการนิเทศ การให้คุณให้โทษ ความมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในด้านการบริหารของผู้นิเทศ         
8) เพ่ือนร่วมงาน (Coworkers) ได้แก่ ความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันและการมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน 9) หน่วยงานและการจัดการ(Company and Management) 
ได้แก่ ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหารของหน่วยงาน 

แมนนิ่ง (Manning, 1977, Abstracts) ได้ศึกษาสภาพความพึงพอใจและสภาพความไม่พึง
พอใจในการท างานของอาจารย์ โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซเบิก (Herzberg) ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยกระตุ้นคือ ความส าเร็จในงานหรือชีวิต (Achievement)  การเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคล
ทั่วไป  (Recognition) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  และการมีโอกาสมีความก้าวหน้าในงาน 
(Advancement)  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญมากในการจูงใจในการท างาน  
โดยเฉพาะสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ความส าเร็จในงานหรือชีวิต และการเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคล
ทั่วไป  กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่างานที่ท าอยู่นั้นเป็นปัจจัยค้ าจุน  และเห็นว่าปัจจัยค้ าจุนที่ส าคัญที่สุด คือ 
สภาพการท างาน  ส่วนคณะกรรมการโรงเรียน เห็นว่าสิ่งส าคัญท่ีสุด คือ ตัวจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น  

มอร์ตัน (Mortan, 1978, Abstracts) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลขององค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจและความก้าวหน้าในการท างานของผู้จบปริญญาเอกในปี  ค.ศ. 1930–1973 โดย
ศึกษาจากประชากรทั้งหมดแบ่งตามเพศ วิชาเอก ปีที่จบการศึกษาและประเภทของอาชีพที่ต้องท า 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ยอมรับองค์ประกอบของความพึงพอใจ แต่ยอมรับว่า ความต้องการขั้นสูงจะ
มีอิทธิพลทางบวกกับสภาพความพึงพอใจในการท า งานมากกว่าความต้องการขั้นต่ า นโยบายการ
บริหารงานมีความส าคัญต่อความก้าวหน้าของงาน 

เซอร์จิโอเวนนี (Sergiovanni, 1973, p. 191-207) ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างานของครูในเขตการศึกษาของมอนโรเคาน์ดี  รัฐนิวยอร์ค  
จ านวน 3,383 คน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทราบถึง 2 องค์ประกอบในการท างาน คือ ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน กับปัจจัยที่ไม่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ และประเภทโรงเรียนมีผลต่อปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกันหรือไม่  ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ครูมีความพอใจในการท างาน และ
ความไม่พึงพอใจในการท างาน  มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน และพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ครูมีความพึง
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พอใจในการท างาน คือ องค์ประกอบด้านลักษณะงานเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด การได้รับการยอ
รับนับถือในระดับสูงและความรับผิดชอบ  เป็นองค์ประกอบส่งผลให้ครูมีความพึงพอใจในงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ครูไม่พึงพอใจในการท างาน  พบว่า องค์ประกอบด้านสภาพ
การท างานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด  ส่วนเพศ  ต าแหน่ง และประเภทของโรงเรียนไม่มีผลท าให้
เกิดความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน 

เวเลซ (Velez, 1972, Abstact)  ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
องค์ประกอบภายในและภายนอกของงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในรัฐโคลัมเบีย  
องค์ประกอบภายนอกของงาน ได้แก่  สภาพกายภาพในการปฏิบัติงาน  เงินเดือน และผลประโยชน์
เกื้อกูล  สภาพของงาน  การบริหารและการควบคุมงาน  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  นโยบายและ
การบริหารงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนประกอบภายในของงานได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของ 
งาน  ความรับผิดชอบและความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผู้ปฏิบัติไม่พึงพอใจในองค์ประกอบภายนอกของงาน  ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์
เกื้อกูล  นโยบายและการบริหารงาน  ส่วนประกอบภายในของงานที่ส าคัญน้อยที่สุดได้แก่ ได้แก่ 
ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความพึงพอใจ
มากกว่าผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

2. ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน มีส่วนท าให้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

วิคส์ตรอม (Vickstrom, 1971, Abstact)  ได้ศึกษาเรื่องระดับสิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างานของครูและองค์ประกอบเกี่ยวกับ อายุ  เพศ  การศึกษา  ประสบการณ์ ในการท างาน 
ระดับชั้นที่สอน  และต าแหน่งหน้าที่ พบว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานสูงสุด คือ 
ความรู้สึกที่ได้รับความส าเร็จ  ลักษณะงานที่ท า  ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใด้บังคับบัญชาและความ
รับผิดชอบ  ส่วนสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานสูงสุด  คือ การไม่ประสบผลส าเร็จ  
นโยบายและการบริหาร  สภาพการท างาน และผลงานที่ตรงกันข้ามกับชีวิตส่วนตัว 

เวนี (Wayne, 1980, Abstact)  ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้บทบาทของการนิเทศการศึกษาของ
ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  

1. ด้านความรับผิดชอบและขอบข่ายงานที่มีความส าคัญสูง ได้แก่งานเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การสอน  การแนะแนว  งานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา 

2. เกี่ยวกับงานนิเทศภายในโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบมากที่สุดได้แก่ครูใหญ่  และผู้ช่วยครูใหญ่ 
3. เทคนิคการนิเทศที่ได้ผล ได้แก่ วิธีเยี่ยมชั้นเรียน  การประชุมร่วมกัน  ส่วนวิธีที่ได้ผลน้อย 

คือ การใช้เอกสาร 



 110 

4. เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ท างาน  งานที่ครูใหญ่ใช้เวลาน้อยที่สุด คือ งานเกี่ยวกับพัสดุ  ส่วนงานที่
ครูใหญ่ใช้เวลามากท่ีสุด คือ งานนิเทศการศึกษา  งานเกี่ยวกับหลักสูตร และงานเกี่ยวกับการสอน   
           จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ         
การบริหารทั่วไป มีความส าคัญต่อความพึงพอใจของครูเป็นอย่างยิ่ง จากการวิจัยของนักศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารในพ้ืนที่ต่าง ๆ พบว่า โดยมากเครื่องมือที่ใช้
คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
การทดสอบค่าวิกฤติที (ค่า t–test) เพ่ือให้ทราบถึงระดับคะแนนความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พบว่า 
ผลสรุปความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน 4 ด้าน โดยมากมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเม่ือแยกเป็นรายข้อก็พบว่า โดยมากมีคะแนนอยู่ในระดับมาก 



   
บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research)   มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1  ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร    
ที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 14,503 คน 
(ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2556, หน้า 10) 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง   
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
ที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จ านวน  375 คน 
แยกเป็นรายกลุ่มเขต   

 
3.2  เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง             
        ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 40)  จากครูสังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จ านวน  
14,503 คน  จากจ านวน  14,503 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 375 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มที่ได้มา
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จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบง่าย (Stratified Random Sampling)  แล้วน ามาค านวณสุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วนของประชากรตามชั้นกลุ่มเขต  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มเขตในสังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ล าดับที่ กลุ่มเขต 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนครู จ านวนครู 

1 กลุ่มกรุงเทพกลาง 1,059 27 
2 กลุ่มกรุงเทพใต้ 1,689 44 
3 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 2,306 60 
4 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 4,349 112 
5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 2,013 52 
6 กลุ่มกรุงธนใต้ 3,087 80 

รวม 14,503 375 

 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถาม เป็น 3 ส่วน ดังนี้         
   ส่วนที่ 1  เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklists) เป็นค าถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกเป็นเพศ อายุ ระดับชั้นที่สอนและประสบการณ์ในการสอน  
  ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถาม เป็นค าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มีข้อค าถามท้ังหมด 30 ข้อ เกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้   
  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ    

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
3. ด้านการบริหารงานบุคคล   

   4. ด้านการบริหารทั่วไป    
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นลักษณะของแบบสอบถามที่เป็นข้อค าถามเชิงบวก (Positive)     

เป็นค าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามเกณฑ์การวัดของลิเคิอร์ท (Renis Likert)          
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โดยก าหนดระดับส่งผลต่อความพึงพอใจและการปฏิบัติงาน 5 ระดับ (ประครอง  กรรณสูตร, 2542, 

หน้า  331) และมีเกณฑ์การวัด ดังนี้   

  มีความพึงพอใจมากที่สุด     ให้  5  คะแนน 
   มีความพึงพอใจมาก             ให้  4  คะแนน 

มีความพึงพอใจปานกลาง    ให้  3  คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อย            ให้  2  คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด     ให้  1  คะแนน 

             จากเกณฑ์ทั้ง 5 ระดับดังกล่าว ได้ก าหนดการวัดค่าตัวแปรด้วยการแบ่งช่วงชั้นคะแนนเฉลี่ย 
เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ค านวณได้  โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์ 0.51 ขึ้นไป เกณฑ์ที่ใช้
เป็นการพิจารณาจากเฉลี่ยมัชฌิมเลขาคณิต  ตามเกณฑ์จุดศูนย์กลาง (Midpiont) ของช่วงระดับ
คะแนน (Class Interval) การแปลข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของ บุญชุม  ศรีสะอาด 
(2545, หน้า 187) เป็นดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบตอบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้             
มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
  3.4.1  ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี  เอกสาร/บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
ความพึงพอใจ การจัดการจัดการศึกษา และการบริหารโรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
  3.4.2 สร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย   โดยสร้างเป็น
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ แล้วน า
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แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมด้านเนื้อหา  ส านวนภาษา 
ความสมบูรณ ์และความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
  3.4.3 ขอรับแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทานและแก้ไขแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  
ให้สมบูรณ์ และน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ความสอดคล้องของค าถามและ
เนื้อหาอีกครั้ง  โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านดังรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏในภาคผนวก 
 3.4.4 น าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 30 ข้อ ใช้ได้จ านวน 30 ข้อ ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ได้มีค่า 
IOC อยู่ในช่วง 0.67 - 1.00 (ธีระศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549, หน้า 65)   
          3.4.5 ภายหลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try – Out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 3 โรงเรียน  โรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งหมด  30 คน  
   3.4.6 น าแบบสอบถามที่ไปทดลองแล้ว  น ามาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเป็นรายข้อ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค
(Cronbach) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93    

3.4.7 เมื่อท าการทดลองใช้และหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือแล้ว ได้น าแบบสอบถามไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป  
 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จด้วยดี  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตาม
วิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
  3.5.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการ
ครูซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการกรอกแบบสอบถาม  
 3.5.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ทางไปรษณีย์  โดยให้ส่งกลับมายังผู้วิจัย
โดยตรง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมติดแสตมป์ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 3.5.3 ส าหรับสถานศึกษาบางส่วน  ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองหรือ
มอบหมายให้ตัวแทนช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลกลับมา 
 3.5.4 แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 375 ชุด ได้กลบัคืนมาท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.5.5 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลจากแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติ ตามล าดับ
ขั้นตอน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลโดยการจ าแนกกลุ่ม
ตัวอย่างตาม เพศ อายุ  ระดับชั้นที่สอนและประสบการณ์ในการสอน โดยการแจงนับความถี่  
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อค าถามเพ่ือเปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อ     
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่    
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน      
การบริหารทั่วไป  โดยใช้น้ าหนักคะแนนตามระดับความพึงพอใจแต่ละรายการ แล้ววิเคราะห์       
หาค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้  

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 4  วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป 

 3.7.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการ 
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
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  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1)  การหาค่าร้อยละ (Percentage)  

  2)  การหาค่าเฉลี่ย (Mean)   
  3)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
    สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
  4)  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม   
ที่เป็นอิสระจากกันโดยใช้สถิติทดสอบ (One - Way ANOVA)  
 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   5) สถิติเพ่ือวัดความเที่ยงตามโครงสร้าง (Constant  Validity)  โดยอาศัยดุลยพินิจ
ของผู้เชี่ยวชาญ (Face Validity)  การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
   6) ความเชื่อมั่น (Reliability)  ตามแบบของครอนบาค (Cronbach)  โดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient)   
            7) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ค่าอัตราส่วนวิกฤต (t) เป็นรายข้อตามวิธีการของ    
t-test 



   
บทท่ี 4 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การน าเสนอผลการวิจัย เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน  4 ด้าน ได้แก่     
ด้านการบริหาร  งานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน  
การบริหารทั่วไป  มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษา   
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือเปรียบเทียบการศึกษาความ  
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สั งกัด ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ตามช่วงชั้นที่สอนของครูและประสบการณ์ในการสอนของครู 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของครูในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางส าเร็จของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
ได้จ านวน 375 คน  และได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายโดยใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูล         
คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ตารางประกอบการบรรยาย       
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ  
          (t – distribution) 

F แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ  
                            (F – distribution) 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
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 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
 Sig. แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง  และ

ค าอธิบายใต้ตาราง โดยท าการวิเคราะห์  4  ขั้นตอน ดังนี้  
 ตอนที่  1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลโดยการจ าแนกกลุ่ม

ตัวอย่างตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา โดยการแจงนับความถี่  (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย 
           ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อค าถามเพ่ือเปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร     
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหาร     
งานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป   

ตอนที่   4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกดัส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
ตอนที่  1  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยสิ่งนี้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจ าปี

การศึกษา 2556 ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับชั้นที่สอนและประสบการณ์ในการสอน  ใช้การวิ เคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏ 
ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage) จ าแนกตามเพศ  อายุ
ระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการสอน 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ                         ชาย 
                                 หญิง     

148 
227 

39.50 
60.50 

รวม 375 100 
2. อาย ุ                         อายุ 21 – 30  ปี 
                                 อายุ 31 – 40  ปี 
                                 อายุ 41 – 50  ปี 
                                 อายุ 51  ปีขึ้นไป 

60 
168 
99 
48 

16.00 
44.80 
26.40 
12.80 

รวม 375 100 
3. ระดับชั้นที่สอน            ปฐมวัย 
                                 ประถมศึกษา 
                                 มัธยมศึกษา 

32 
265 
78 

8.50 
70.70 
20.80 

รวม 375 100 
4. ประสบการณ์ในการสอน   1 – 10  ปี 
                                 11 – 20  ปี 
                                 21 ปีขึ้นไป 

 
170 
171 
34 

 
45.33 
45.60 
9.07 

รวม 375 100 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 227 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.50 และเป็นเพศชาย  จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
อายุ 31 – 40  ปี  จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 รองลงมา มีอายุระหว่าง อายุ 31 – 40  ป ี
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40  และน้อยที่สุดมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.80 ส่วนใหญ่สอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 รองลงมา
สอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 และน้อยที่สุดสอนอยู่ในระดับ
ปฐมวัย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง 11–20 ปี 
จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.60  รองลงมาอยู่ระหว่าง 1–10  ปี จ านวน 170 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 45.33 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง 21 ปีขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.07 
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         ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อ      
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

  
ตารางท่ี 4. 2   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์            

ความพึงพอใจของครู  ที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน        
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 

 

ด้านที่ 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. ระดับ 
1 
2 
3 
4 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป 

3.94 
3.98 
3.77 
3.90 

0.56 
0.57 
0.63 
0.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.90 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือ “ด้านการบริหารงานงบประมาณ” มีค่าแปลผลที่ที่ระดับ = 3.98     
และ S.D. = 0.57 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ “ด้านการบริหารงานวิชาการ” มีค่าแปลผลที่ระดับ 
= 3.94 และ S.D. = 0.56 อยู่ในระดับมาก และ “ด้านการบริหารทั่วไป” มีค่าแปลผลที่ที่ระดับ 
= 3.90 และ S.D. = 0.53 อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ “ด้านการบริหารงาน
บุคคล” ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับ = 3.77 มีค่า S.D. = 0.63 อยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 4.3   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ   

 

ด้านที่ 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ระดับความพึงพอใจ 

  S.D.      ระดับ 
1 

 
มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการโดยวิธีที่เหมาะสมตามความ
ต้องการในการใช้งานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.05 0.69 
 

มาก 
 

2 
 

มีการจัดท าแผนงานทั้งระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน 

4.01 
 

0.84 
 

มาก 
 

3 
 

มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  การน าไปใช้ การนิเทศติดตาม              
การประเมิน   การรายงานการประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.10 
 

0.97 
 

มาก 
 

4 
 

มีการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการจัดการ
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและการจัดการศึกษาพิเศษ 

3.83 0.84 
 

มาก 
 
 

5 มีการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 3.76 1.13 มาก 
6 
 

มีการส่งเสริมการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.93 
 

0.91 
 

มาก 
 

7 
 

มีการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อความต้องการของครู และนักเรียน 

4.08 
 

0.72 
 

มาก 
 

8 มีการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 3.89 0.82 มาก 

9 มีการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 3.83 1.00 มาก 
รวม 3.94 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี        
ค่ามากที่สุดคือข้อ 3 “มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การน าไปใช้ การนิเทศติดตาม การประเมิน            
การรายงานการประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา” มีค่าแปลผลที่ = 4.10 และ 
S.D.=0.97 รองลงมาคือข้อ 7 “มีการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้     
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อความต้องการของครูและนักเรียน” มีค่าแปลผลที่ระดับ =4.08          
และ S.D.=0.72 อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือข้อ 5 “มีการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ” ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับ=3.76 และ S.D.=1.13  
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ตารางท่ี 4.4   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

ด้านที่ 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. ระดับ 
1 

 
มีการจัดท าแผนการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

3.94 0.89 
 

มาก 
 

2 
 

มีการด าเนินงานทีเ่กี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและมีแนวทาง
ปฏิบัติทีช่ัดเจน 

3.98 
 

0.81 
 

มาก 
 

3 
 

มีการวางแผนด าเนินการเก่ียวกับการบริหารการเงินในโครงการ
อาหารกลางวัน  เงินบ ารุงการศึกษา  เงินลูกเสือ เงินยุวกาชาด
โรงเรียนตามความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.05 
 

0.86 
 

มาก 
 

4 
 

มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยจัดประเภทเป็น
หมวดหมู่ และมีคณะท างานตรวจสอบการใช้เงิน  การจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกต้อง 

3.93 
 

0.88 
 

มาก 
 

5 มีการจัดหาและควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง   
การตรวจรับ  การรายงาน การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่โรงเรียน
ได้รับให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

3.93 
 

0.90 
 

มาก 
 

6 
 

มีการประเมินและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อต้นสังกัด
อย่างสม่ าเสมอ ถูกต้อง และทันเวลา 

4.07 
 

0.88 มาก 
 

รวม 3.98 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มากที่สุด คือข้อ 6 ที่ว่า “มีการประเมินและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อต้นสังกัดอย่าง
สม่ าเสมอ ถูกต้องและทันเวลา” ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า =3.98 และ S.D.=0.57 รองลงมา 
คือข้อ 3 ที่ว่า“มีการวางแผนด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงินในโครงการ อาหารกลางวัน เงิน
บ ารุงการศึกษา เงินลูกเสือ เงินยุวกาชาดโรงเรียนตามความเหมาะสมและเพียงพอ” ซึ่งมีค่าแปลผลที่
ระดับมาก มีค่า =4.05 และ S.D.=0.86 และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือข้อ 4 ที่ว่า“มีการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยจัดประเภทเป็นหมวดหมู่ และมีคณะท างานตรวจสอบการใช้เงิน การ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกต้อง” ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า =3.93 และ S.D.=0.88 
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ตารางท่ี 4.5   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์            
ความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้ บริหารโรงเรียน         
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล   

 

ด้านที่ 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. ระดับ 
1 

 
มีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเป็นไปตาม
มาตรฐานและเพียงพอต่อภาระงาน 

3.85 
 

0.96 
 

มาก 
 

2 
 

มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามความต้องการของ
สถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา 

3.89 
 

0.90 
 

มาก 
 

3 
 

มีแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 

3.68 
 

0.91 
 

มาก 
 

4 
 

มีการประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามตัวชี้วัด 

3.67 
 

0.95 
 

มาก 
 

5 มีการวางระบบเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.87 
 

1.00 
 

มาก 
 

6 มีการด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรอย่างเป็นธรรม 3.67 1.09 มาก 

รวม 3.77 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มากที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไป
ตามความต้องการของสถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา” ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า    
= 3.89 และ S.D.=0.90  รองลงมา คือ ข้อ “มีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเป็นไป          
ตามมาตรฐานและเพียงพอต่อภาระงาน” ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.85 และ S.D. = 
0.96 และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือข้อ 6 ที่ว่า “การด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรอย่างเป็น
ธรรม”   ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.67 และ S.D. = 0.09 
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ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการวิเคราะห์            
ความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน         
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทั่วไป   

 

ด้าน
ที ่

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. ระดับ 
1 

 
มีการสร้างระบบและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียนที่สมบูรณ์  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 

3.86 
 

0.80 
 

มาก 
 

2 
 

มีการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา และ
จัดท าระเบียบปฏิบัติในการบริหารงานทั่วไปอย่างชัดเจน 

3.99 
 

0.86 
 

มาก 
 

3 
 

มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างครบวงจรภายในเวลา
ที่ก าหนด 

3.96 
 

0.80 
 

มาก 
 

4 
 

มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมทุกด้าน 

3.98 
 

0.99 
 

มาก 
 

5 มีการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนนักเรียน 
ระเบียน นักเรียน  เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนที่
คล่องตัวและสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.82 
 

0.96 
 

มาก 
 

6 
 

มีแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้งกิจกรรมนอก
หลักสูตรและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 

3.92 
 

0.89 
 

มาก 
 

7 มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการใช้อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ 
ยานพาหนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.93 
 

0.89 
 

มาก 

8 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการประสานประโยชน์
ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา 

3.81 
 

0.85 มาก 

9 มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมระบบภายในสถานศึกษา
เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุตามเจตนารมณ์ของทางราชการ 

3.92 0.89 มาก 

รวม 3.90 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนส านัก
การศึกษา  กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือข้อ 2    
“มีการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา และจัดท าระเบียบปฏิบัติในการบริหารงานทั่วไป
อย่างชัดเจน” มีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า =3.99 และ S.D.=0.86 รองลงมา คือข้อ 4 “มีการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน” มีค่าแปลผลที่ระดับ
มาก มีค่า = 3.98 และ S.D.=0.99 และน้อยที่สุดคือข้อ 8 “มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการ
ประสานประโยชน์ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา” ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก       
มีค่า =3.81 และ S.D.=0.85 

 
ตอนที่ 3  ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ

ของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 
ตารางท่ี 4.7   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ            

ความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน          
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรายรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามเพศ   

 
เพศ n 

  S.D. t Sig. (2-tailed) ระดับ 
ชาย 
หญิง 

148 
227 

3.89 
3.91 

0.50 
0.67 

-0.42 0.67 มาก 
มาก 

รวม 375 3.90 0.59 - - มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง  4 ด้าน จ าแนกตามเพศ อยู่ในระดับมาก  
พบว่า มากท่ีสุดเป็นเพศหญิง  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.91 และ S.D. = 0.67 และน้อย
ที่สุดเป็นเพศชาย  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.89 และ S.D. = 0.50  และพบว่า ครูที่มี
เพศต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมทั้ง 4 ด้าน  ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.8   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ        
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ n 
  S.D. t Sig. (2-tailed) ระดับ 

ชาย 
หญิง 

148 
227 

3.94 
3.94 

0.58 
0.54 

0.87 0.93 มาก 
มาก 

รวม 375 3.94 0.56 - - มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามเพศ อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาแยกตามเพศ พบว่า มีค่าความพึงพอใจเท่ากันทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีค่า
แปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.94 แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกัน คือ เพศหญิง มีค่า S.D. = 0.54       
ส่วนเพศชาย  มีค่า S.D. = 0.52 และพบว่า ครทูี่มเีพศต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานวิชาการ
ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.9   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ N 
  S.D. t Sig. (2-tailed) ระดับ 

ชาย 
หญิง 

148 
227 

3.97 
3.99 

0.59 
0.56 

-0.46 0.65 มาก 
มาก 

รวม 375 3.98 0.58   มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามเพศ อยู่ใน
ระดับมาก พบว่า มากที่สุดเป็นเพศหญิง  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.99 และ S.D. = 
0.56 และน้อยที่สุดเป็นเพศชาย  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.97 และ S.D. = 0.59 และ
พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.10   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด    
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านบริหารงานบุคคล จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
  S.D. T Sig. (2-tailed) ระดับ 

ชาย 
หญิง 

148 
227 

3.78 
3.77 

0.62 
0.63 

0.20 0.84 มาก 
มาก 

รวม 375 3.78 0.63   มาก 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารงานบุคคล  จ าแนกตามเพศ อยู่ในระดับมาก 
พบว่า มากที่สุดเป็นเพศชาย  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.78 และ S.D. = 0.62 และ  
น้อยที่สุดเป็นเพศหญิง  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.77 และ S.D. = 0.63  และพบว่า    
ครูที่มีเพศต่างกัน  มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน        
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.11   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ          

ความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน            
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารทั่วไป จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n 
  S.D. t Sig. (2-tailed) ระดับ 

ชาย 
หญิง 

148 
227 

3.86 
3.94 

0.54 
0.52 

-1.38 0.17 มาก 
มาก 

รวม 375 3.90 0.53 - - มาก 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารทั่วไป  จ าแนกตามจ าแนกตามเพศ อยู่ใน
ระดับมาก พบว่า มากที่สุดเป็นเพศหญิง  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.94 และ S.D. = 
0.52 และน้อยที่สุดเป็นเพศชาย  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.86 และ S.D. = 0.54  และ
พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารทั่วไป   ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.12   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยรายรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามอายุ   

 
อายุ n 

  S.D. ระดับ 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

60 
168 
99 
48 

3.83 
3.92 
3.94 
3.85 

0.17 
0.43 
0.45 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.90 0.48 มาก 
 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก 
พบว่า มากท่ีสุดมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า =3.92 และ S.D.=0.43 
และน้อยที่สุดมีอายุ 21 - 30 ปี ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า =3.83 และ S.D.=0.17 และพบว่า 
ครูที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน          
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.13   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษา       

ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน    
จ าแนกตามอาย ุ
 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมทั้ง 4  ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.62 3 0.21 0.90 0.44 

85.56 371 0.23   

รวม 86.19 374    
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ตารางท่ี 4.14   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด     
ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามอาย ุ
 
อายุ n 

  S.D. ระดับ 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

60 
168 
99 
48 

3.86 
3.95 
3.98 
3.94 

0.64 
0.53 
0.52 
0.62 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.94 0.56 มาก 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับ
มาก พบว่า มากที่สุด มีอายุระหว่าง 41–50 ปี  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.98 และ   
S.D. = 0.52  รองลงมา มีอายุระหว่าง 41–50 ปี  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.98 และ           
S.D. = 0.52 และน้อยที่สุด มีอายุระหว่าง 31–40 ปี  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.95 และ 
S.D. = 0.53 และพบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.15   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูการบริหารการศึกษา           

ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหาร         
งานวิชาการ จ าแนกตามอาย ุ
 

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.59 3 0.20 0.63 0.60 

114.89 371 0.31   

รวม 115.48 374    
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ตารางท่ี 4.16   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ         
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด    
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ n 
  S.D. ระดับ 

21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

60 
168 
99 
48 

3.92 
3.99 
3.99 
4.02 

0.65 
0.52 
0.57 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.98 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตาม
อายุ อยู่ในระดับมาก พบว่า มากที่สุด มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 4.02  
รองลงมา มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.99 และ S.D. = 0.57  
และน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.92 และ S.D. = 
0.65 และพบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.17   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูการบริหารการศึกษา          

ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหาร               
งานงบประมาณ จ าแนกตามอาย ุ
 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.32 3 0.11 0.33 0.80 
ภายในกลุ่ม 120.58 371 0.33   

รวม 120.90 374    
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ตารางท่ี 4.18   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ         
ความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน               
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารงานบุคคล จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ n 
  S.D. ระดับ 

21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

60 
168 
99 
48 

3.72 
3.80 
3.84 
3.59 

0.78 
0.57 
0.57 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.77 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารงานบุคคล  จ าแนกตามอายุ อยู่
ในระดับมาก พบว่า มากท่ีสุด มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับ   = 3.84 รองลงมา 
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า   = 3.80  และ S.D. = 0.57 และ   
น้อยที่สุด มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.59 และ S.D. = 0.69 และพบว่า 
ครูที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน        
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.19   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูการบริหารการศึกษา           

ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหาร      
งานบุคคล จ าแนกตามอาย ุ
 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน  

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.45 3 0.82 2.09 0.10 
ภายในกลุ่ม 145.12 371 0.39   

รวม 147.57 374    
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ตารางท่ี 4.20   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ         
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด   
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารทั่วไป จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ n 
  S.D. ระดับ 

21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

60 
168 
99 
48 

3.82 
3.93 
3.95 
3.86 

0.72 
0.45 
0.52 
0.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.91 0.53 มาก 
 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารทั่วไป  จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก 
พบว่า มากที่สุดมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.95 และ S.D. = 
0.52 รองลงมา มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า  = 3.93  และ       
น้อยที่สุดมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.82 และ S.D. = 0.72 
และพบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.21   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ความพึงพอใจของครูการบริหารการศึกษา           

ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทั่วไป 
จ าแนกตามอาย ุ
 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.84 3 0.28 1.00 0.39 
ภายในกลุ่ม 104.79 371 0.28   

รวม 105.63 374    
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ตารางท่ี 4.22   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
ระดับชั้นที่สอน n 

  S.D. ระดับ 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

32 
265 
78 

4.00 
3.92 
3.81 

0.37 
0.47 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.76 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 4.22  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน อยู่ใน
ระดับมาก พบว่า มากท่ีสุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 4.00 
และ S.D. = 0.37 รองลงมาคือสอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า    
= 3.92 และ S.D. = 0.47 และน้อยที่สุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งมีค่าแปลผล       
ที่ระดับมาก มีค่า = 3.81 และ S.D. = 0.55 และพบว่า ครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีความ       
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมทั้ง 4 ด้าน  ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.23   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูการบริหารการศึกษา           

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน               
จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 
 

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.95 2 0.48 2.07 0.13 
ภายในกลุ่ม 85.24 372 0.23   

รวม 86.19 374    
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ตารางท่ี 4.24   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ      
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตาม
ระดับชั้นที่สอน 

 
ระดับชั้นที่สอน n 

  S.D. ระดับ 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

32 
265 
78 

3.98 
3.97 
3.84 

0.46 
0.55 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.94 0.56 มาก 

 
จากตารางที่ 4.24  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอนอยู่ใน     
ระดับมาก พบว่า มากท่ีสุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.98 
และ S.D. = 0.46 รองลงมา คือสอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า   
= 3.97 และ S.D. = 0.55 และน้อยที่สุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งมีค่าแปลผล       
ที่ระดับมาก มีค่า = 3.84 และ S.D. = 0.61 และพบว่า ครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีความ       
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.25   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูการบริหารการศึกษา           

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหาร          
งานวิชาการ จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 
 

 
จากตารางที่ 4.25 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.93 2 0.46 1.50 0.22 
ภายในกลุ่ม 114.55 372 0.31   

รวม 115.48 374    
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ตารางท่ี 4.26   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ      
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนก       
ตามระดับชั้นที่สอน 

 
ระดับชั้นที่สอน n 

  S.D. ระดับ 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

32 
265 
78 

3.98 
4.01 
3.90 

0.50 
0.56 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.98 0.57 มาก 

 
จากตารางที่ 4.26  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน อยู่ใน
ระดับมาก พบว่า มากที่สุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า   
= 4.01 และ S.D. = 0.56 รองลงมา คือ สอนอยู่ในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก     
มีค่า = 4.00 และ S.D. = 0.37 และน้อยที่สุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งมีค่าแปลผล
ที่ระดับมาก มีค่า = 3.98 และ S.D. = 0.50 และพบว่า ครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีความ      
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.27   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษา       

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหาร          
งานงบประมาณ  จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.65 2 0.32 1.00 0.37 
ภายในกลุ่ม 120.26 372 0.32   

รวม 120.90 374    

 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่มีระดับชั้นที่สอนสอนต่างกัน มีความพึงพอใจ           
ต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.28   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตาม       
ระดับชั้นที่สอน 

 
ระดับชั้นที่สอน n 

  S.D. ระดับ 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

32 
265 
78 

3.97 
3.77 
3.70 

0.50 
0.61 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.77 0.63 มาก 

 
จากตารางที่ 4.28 พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน อยู่ใน
ระดับมาก พบว่า มากท่ีสุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.97 
และ S.D. = 0.50 รองลงมา คือสอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า   
= 3.77 และ S.D. = 0.61 และน้อยที่สุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งมีค่าแปลผล       
ที่ระดับมาก มีค่า = 3.70 และ S.D. = 0.71 และพบว่า ครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีความ       
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.29   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูการบริหารการศึกษา           

ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหาร  
งานบุคคลจ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.55 2 0.77 1.97 0.14 
ภายในกลุ่ม 146.02 372 0.39   

รวม 147.57 374    

 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.30   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด   
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน 

 
ระดับชั้นที่สอน n 

  S.D. ระดับ 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

32 
265 
78 

4.06 
3.92 
3.80 

0.40 
0.52 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.90 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 4.30  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน อยู่ใน
ระดับมาก พบว่า มากท่ีสุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 4.06 
และ S.D. = 0.40 รองลงมา คือ สอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า 
= 3.92 และ S.D. = 0.52 และน้อยที่สุด คือ สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งมีค่าแปลผล        
ที่ระดับมาก มีค่า = 3.80 และ S.D. = 0.61 และพบว่า ครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีความ       
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารทั่วไป  ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.31   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูการบริหารการศึกษา         

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหาร
ทั่วไป จ าแนกตามระดับชั้นที่สอน   
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.64 2 0.82 2.93 0.06 
ภายในกลุ่ม 104.00 372 0.28   

รวม 105.64 374    

  
จากตารางที่ 4.31 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารทั่วไป ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.32   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ      
ความพึงพอใจของครูที่ มีต่ อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน         
สังกัดส านักการศึกษา  กรุ งเทพมหานคร โดยรวมทั้ ง  4 ด้ านจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 

 

ประสบการณ์ในการสอน n 
  S.D. ระดับ 

1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

170 
171 
34 

3.90 
3.92 
3.82 

0.49 
0.44 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.90 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 4.32  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน
อยู่ในระดับมาก พบว่า มากที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง 11–20 ปี ซึ่งมีค่าแปลผล   
ที่ระดับมาก = 3.92 และ S.D. = 0.44  รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง 1–10 ป ี
ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.90  และ S.D. = 0.49 และน้อยที่สุด คือสอนอยู่ในระหว่าง 
21 ปีขึ้นไป ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.82 และ S.D.= 0.61 และพบว่า                    
ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.33   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูการบริหารต่อการศึกษา     

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยรวม           
ทั้ง 4  ด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.60 0.55 
ภายในกลุ่ม 85.91 372 0.23   

รวม 86.19 374    

 
จากตารางที่ 4.33 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจ      
ต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมทั้ง 4  ด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.34   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 

 
ประสบการณ์ในการสอน N 

  S.D. ระดับ 

1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

170 
171 
34 

3.91 
3.99 
3.82 

0.55 
0.53 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.94 0.56 มาก 

 
จากตารางที่ 4.34  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน
อยู่ในระดับมาก พบว่า มากที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง 11 – 20 ปี ซึ่งมีค่าแปลผล
ที่ระดับมาก มีค่า = 3.99 และ S.D. = 0.53  รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง     
1 – 10 ปี ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.91  และ S.D. = 0.55 และน้อยที่สุด คือสอนอยู่   
ในระหว่าง 21 ปีขึ้นไป ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.82 และ S.D. = 0.69  และพบว่า       
ครทูี่มปีระสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.35   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษา       

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหาร         
งานวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.00 2 0.50 1.63 0.20 
ภายในกลุ่ม 114.47 372 0.30   

รวม 115.48 374    

 
จากตารางที่ 4.35 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจ      
ต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการ ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.36   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน          
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณ       
จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

 

ประสบการณ์ในการสอน n 
  S.D. ระดับ 

1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

170 
171 
34 

3.98 
3.99 
3.97 

0.55 
0.56 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.98 0.56 มาก 

   
จากตารางที่ 4.36  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามตามประสบการณ์ในการ
สอน อยู่ในระดับมาก พบว่า มากที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง 11 – 20 ปี ซึ่งมีค่า
แปลผลที่ระดับมาก มีค่า   = 3.99 และ S.D. = 0.56 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการสอน 
ระหว่าง 1 – 10 ปี ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า   = 3.98  และ S.D. = 0.55 และน้อยที่สุด คือ 
สอนอยู่ในระหว่าง 21 ปีขึ้นไป ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.91 และ S.D. = 0.71  และ
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษา    
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานงบประมาณ       
ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.37  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษา       

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหาร        
งานงบประมาณ จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.02 2 0.00 0.23 0.98 
ภายในกลุ่ม 120.89 372 0.32   

รวม 120.90 374    

 
จากตารางที่ 4.37 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจ      
ต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.38   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ        
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด    
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 

 

ประสบการณ์ในการสอน n 
  S.D. ระดับ 

1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

170 
171 
34 

3.81 
3.77 
3.60 

0.65 
0.56 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.77 0.63 มาก 

 
จากตารางที่ 4.38  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
อยู่ในระดับมาก พบว่า มากที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง 1 – 10 ปี ซึ่งมีค่าแปลผล    
ที่ระดับมาก มีค่า = 3.81 และ S.D. = 0.65 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง     
11 – 20 ปี ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.77 และ S.D. = 0.56 และน้อยที่สุด คือ สอนอยู่     
ในระหว่าง 21 ปีขึ้นไป ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.60 และ S.D. = 0.79 และพบว่า      
ครทูี่มปีระสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.39   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษา       

ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการ
บริหารงานบุคคล จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.24 2 0.62 1.58 0.21 
ภายในกลุ่ม 146.33 372 0.39   

รวม 147.57 374    

 
จากตารางที่ 4.39 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจ      
ต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.40   ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบและระดับ       
ความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน          
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน 

 
ประสบการณ์ในการสอน n 

  S.D. ระดับ 

1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

170 
171 
34 

3.90 
3.92 
3.89 

0.56 
0.48 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 375 3.91 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 4.40  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
อยู่ในระดับมาก พบว่า มากที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง 11 – 20 ปี ซึ่งมีค่าแปลผล
ที่ระดับมาก มีค่า = 3.92 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง 1 – 10 ปี ซึ่งมีค่าแปล
ผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.90 และ S.D. = 0.56 และน้อยที่สุด คือ สอนอยู่ในระหว่าง 21 ปีขึ้นไป 
ซึ่งมีค่าแปลผลที่ระดับมาก มีค่า = 3.89 และ S.D. = 0.64 และพบว่า ครูที่มีประสบการณ์             
ในการสอนต่างกันมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน          
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.41   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษา      

ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริหาร
ทั่วไป  จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.07 2 0.04 0.12 0.88 
ภายในกลุ่ม 105.56 372 0.28   

รวม 105.63 374    

 
จากตารางที่ 4.41 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจ      
ต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารทั่วไป ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตอนที่  4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษา          
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามแบบปลายเปิด (Open Ends Questionnaire) ส าหรับให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดังนี้         

ด้านการบริหารงานวิชาการ   
ผู้บริหารควรเน้นภาคปฏิบัติด้านการสอนของครูมากกว่างานด้านอ่ืนๆ  ควรให้ครูมีเวลา

เตรียมการสอนให้มาก  ไม่ควรเพิ่มภาระงานด้านอื่นๆ เช่น งานบัญชี งานเอกสาร มากเกินไป  ควรให้
ความส าคัญกับงานวิชาการมากกว่าด้านอ่ืน ๆ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรให้เป็นระบบการ
บริหารงานวิชาการที่ชัดเจนและรัดกุม  ผู้บริหารควรเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานวิชาการต่างๆ   
ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ   ควรเห็นความส าคัญ     
ของการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารควรมีความรู้ด้านวิชาการท่ีกว้างลึก เป็นที่ปรึกษาได้ 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ   
ผู้บริหารต้องเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานงบประมาณ  ควรมีการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  ควรมีการเปิดเผยการใช้งบประมาณ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง     
การเบิกจ่ายอุปกรณ์  ควรมีการวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณที่ชัดเจน  
และผู้บริหารควรบริหารการเงินในโครงการอาหารเช้า-กลางวันให้เหมาะสมและเพียงพอ 

     ด้านการบริหารงานบุคคล 
  ผู้บริหารควรจัดครูเข้าสอนหรือปฏิบัติงานให้ตรงตามความรู้ความสามารถหรือความ
เหมาะสม  ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผล
ส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ควรมีความยุติธรรม วางตัวเป็นกลางในการบริหารตาม
หลักธรรมมาภิบาล  ควรสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรบ้าง ควรให้ค าแนะน า นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ควรให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหาร   
และควรจัดนักเรียนแต่ละห้องเรียนให้เหมาะสม ไม่ควรมีนักเรียนมากเกินไปในและละห้อง  
         ด้านการบริหารทั่วไป  
           ผู้บริหารควรพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนทุก ๆ ด้านให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน   
ควรมีการประสานชุมชน องค์กรศาสนา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน  และผู้บริหารควรจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรบ้าง เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)        
โดยผู้วิจัยน าเสนอในประเด็นการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   

2)  เพ่ือเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามช่วงชั้นที่สอนของครูและประสบการณ์
ในการสอนของครู 

3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของครูในโรงเรียน สังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร  

ประชากรกลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  ครูสั งกัดส านั กการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 14,503 คน ก าหนดขนาดของ         
กลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางส าเร็จของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วน และสุ่มแต่ละชั้นภูมิตามจ านวน    
ที่ก าหนดไว้ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น จ านวน 375 คน   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklists) เป็นค าถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกเป็นเพศ อายุ ช่วงชั้นที่สอนและประสบการณ์ในการท างาน  
ที่ด ารงต าแหน่ง เป็นแบบก าหนดตัวเลือก (forced choice) จ านวน 4 ข้อ (Check List) ตอนที่ 2    
เป็นแบบสอบถาม เป็นค าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เกี่ยวกับความพึงพอใจของครู 
ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีข้อค าถาม
ทั้งหมด 30 ข้อ เกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ      
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  3. ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4. ด้านการบริหารทั่วไป  
จ านวน 30 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และตอนที่ 3        
เป็นแบบตอบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้การวิเคราะห์โดย      
การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ส่วนความพึงพอใจของครูที่มีต่อ  
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์  
หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมทั้งเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจ    
ของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
ตามช่วงชั้นที่สอนของครูและประสบการณ์ในการสอนของครู โดยใช้การทดสอบ t-test ส าหรับข้อมูล 
จ าแนกตามเพศ  ส่วนข้อมูล อายุ ช่วงชั้นที่สอนและประสบการณ์ในการสอนใช้การทดสอบ F-test 
หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติผู้ วิจัยจะท าการวิ เคราะห์ต่อด้วยวิธีหา         
ความแตกต่างรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffé) และข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับแนวทางความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   
ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มากที่สุดเป็นเพศหญิง  มากที่สุดมีอายุระหว่าง อายุ 31–40 ปี น้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป  มากที่สุด
สอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา  น้อยที่สุดสอนอยู่ในระดับปฐมวัย และมากที่สุดจะมีประสบการณ์
ในการสอนระหว่าง 11–20 ปี และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง 21 ปีขึ้นไป  

5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารการศึกษา  
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

  5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ   
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นที่สอน และ
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อแยกทดสอบในแต่ละด้านพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน มีระดับชั้น     
ที่สอนต่างกัน  และมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ
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ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ  
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไมแ่ตกต่างกัน 

5.1.4 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สามารถแยกเป็นด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านบริหารงานวิชาการ   
ผู้บริหารควรเน้นภาคปฏิบัติด้านการสอนของครูมากกว่างานด้านอ่ืนๆ  ให้ครูมีเวลา

เตรียมการสอนให้มาก  ไม่ควรเพิ่มภาระงานด้านอ่ืนๆ เช่น งานบัญชี งานเอกสาร มากเกินไป  ควรให้
ความส าคัญกับงานวิชาการมากกว่าด้านอื่น ๆ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การบริหารงานวิชาการควร
ให้เป็นระบบที่ชัดเจนและรัดกุม  ผู้บริหารควรเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานวิชาการและให้
ความส าคัญในด้านการวิจัยทางการศึกษา  ควรน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  เห็นความส าคัญของการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารควรมีความรู้ด้านวิชาการที่
กว้างลึก เป็นที่ปรึกษาได้ 

2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ   
ผู้บริหารต้องเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานงบประมาณ  ควรมีการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีการเปิดเผยการใช้งบประมาณ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง        
การเบิกจ่ายอุปกรณ์  ควรมีการวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณที่ชัดเจน  
และผู้บริหาร  และควรบริหารการเงินในโครงการอาหารเช้า-กลางวันให้เหมาะสมและเพียงพอ 

      3) ด้านการบริหารงานบุคคล   
ผู้บริหารควรจัดครูเข้าสอนหรือปฏิบัติงานตามความสามารถหรือความเหมาะสม 

ผู้บริหารควรมีความยุติธรรม วางตัวเป็นกลาง กล้าลงแนะน าตักเตือนหรือลงโทษผู้ท าตนไม่เหมาะสม 
และกล้ายกย่องชมเชยผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่  ควรส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
ด้านการบริหารจัดนักเรียนแต่ละห้องเรียนให้เหมาะสม ไม่ควรมีนักเรียนมากเกินไปในและละห้อง  
และควรมีกรอบและระเบียบในการปฏิบัติตนของครูที่ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
           4) ด้านการบริหารทั่วไป  
                ผู้บริหารควรพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนทุก ๆ ด้านให้สมบูรณ์และเป็น 
ปัจจุบัน  ควรมีการประสานชุมชน องค์กรศาสนา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารโรงเรียน  และผู้บริหารควรจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรบ้าง เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลาย 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการสรุปผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  5.2.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูมีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทางการศึกษาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารและแผนงานในการบริการทางการศึกษาของ
นักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงเรียนมีบริการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรในวันส าคัญ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนได้แสวงหาและจัดสรรความรู้ที่ดีมี
ประโยชน์มาสอนให้กับนักเรียน ด้วยวิธีการสอนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคัดสรรบุคลากร 
การจัดอาคารสถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน โดยใช้
กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ       
นาวีการ ให้ความหมายการบริหารว่า การบริหาร คือ ศิลปะการท างานให้ส าเร็จโดยใช้บุคคล         
มีกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุม การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ และการบริหารในฐานะเป็นศาสตร์ หมายถึง 
หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิคตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานในองค์การ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่นโยบายก าหนดเอาไว้ การบริหารเกี่ยวข้องกับหลักการกว้าง ๆ  6 ประการ 
คือ 1) มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  2) กลุ่มบุคคลดังกล่าวร่วมมือกัน  3) ท ากิจกรรมใดๆ ด้วยความ
ประสานสัมพันธ์กันและมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์  4) ด้วยการรู้จักใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 5) ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน 6) วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ช่วยกันก าหนดขึ้นโดยทุกคนรับรู้และเห็นด้วยตรงกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของกิติมา ปรีดีดิลก  ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษา คือ ความพยายามที่จัดด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา ได้แก่โรงเรียน หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ ต าราเรียน และอาคาร
สถานที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายของ         
การบริหาร ว่าหมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัย
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีปฎิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ความพึงพอใจของครูจึงอยู่ในระดับมาห สอดคล้องกับการวิจัยของ กาญจนา  ชุมเชิงกาญจน์        
ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนอง
โพนเงิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวนทั้ง 4 ด้าน คือ       
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ผลการศึกษา
พบว่า โดยภาพรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
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สอดคล้องกับการวิจัยของ เฉลียว ศิริมาศ ได้ศึกษาและวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอน              
ต่อการบริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1                
เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวนทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมทั้งสี่ด้าน 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการวิจัยของ 
นิอร รุจิรสิโรตม์ ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา      
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 จ านวน 4 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
พงษ์ศักดิ์ เรืองศรี ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3 จ าแนก   
ตามเพศ  อายุ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  จ านวน 269 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที ทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิทีการ Scheffe  
ผลการวิจัยสรุป คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3  มีความพึงพอใจใน
การบริหารงานของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับการวิจัยของ อุไร ศรีภูวงษ์ และวรัญญา  โกสิลา ได้ศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบ     
ความพึงพอใจของครู นักเรียน ต่อการบริหารโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน   

เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน จากตารางโดยรวม พบว่า 
การอภิปรายผลจากตารางโดยรวมของด้านบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

 1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยรวมซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  การน าไปใช้  การนิเทศติดตาม การประเมิน การรายงานการประเมินผลการใช้และ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ทั้งนี้เพราะ งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ข้าราชการครูต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนั้น ภารกิจหลักด้านการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนจึงต้องบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ
ของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ส าคัญท าให้โรงเรียน 
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มีความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ว่า งานวิชาการมุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามี    
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ  สอดคล้องกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  กล่าวไว้ว่า ด้านวิชาการ เป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องบริหารจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ส าคัญท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง     
การบริหารจัดการด้านวิชาการต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดตลอดจนมี
กระบวนการวัดผลประเมินที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ปรียาพร  วงศ์นุตรโรจน์ ได้กล่าวถึง
ความส าคัญงานวิชาการซึ่งสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้   (1) เป็นงานที่เน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม  (2) เป็นตัวก าหนดปริมาณงานของโรงเรียน (3) เป็นเครื่อง
ก าหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน (4) เป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน (5) เป็นเครื่อง 
ชี้วัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร  ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจึงต้องมีการบริหาร    
ที่ชัดเจนและให้ความส าคัญเป็นอันมาก เพ่ือความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางการศึกษา 
สอดคล้องกับการวิจัยของ นงนุช  กิตติโรจน์เจริญ  ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อ     
การบริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีความพึงพอใจในด้านการบริหารงานวิชาการ ภาพรวม
อยู่ในระดับ สอดคล้องวิจัยของ วลัยรัตน์  อนุศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ     
การบริหารงานทั้ง 4 งาน ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้าน บริหาร         
งานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ ศักดิ์สิทธิ์ เกษวงษา ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขต
อ าเภอโกสุมพิสัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านบริหารงานวิชาการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ อรุณ ด าขลับ  ได้ศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและโรงเรียนประเภทที่สอง  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียน ด้านบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ดังนั้น การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องมาจากได้ด าเนินการ
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พัฒนาครู พัฒนาตนเอง ให้การนิเทศแนะน า ก ากับ ติดตามด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวคิดและหลักการบริหารงานวิชาการของหน่วยศึกษานิเทศก์        
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ว่าแนวคิดและหลักการบริหารงานวิชาการ ยึดหลักการ      
จัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง  มุ่งส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร มุ่งจัด  
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยจัดให้มีตัวชีวัดคุณภาพ และมุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็น
เครือข่าย  โดยมีกระบวนการบริหารงานวิชาการ  ดังนี้ 1) การเตรียมการ  เป็นการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรด้านวิชาการ  2) การด าเนินการ มีขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน ผู้บริหารวางแผนงาน   
ด้านวิชาการ  การปฏิบัติตามแผน การวัดและประเมินผลและการปรับปรุงหรือการพัฒนา และ       
3) การรายงาน  เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการตามแผนงาน ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ท าให้
บุคลากรหรือครูเกิดความพึงพอใจในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การน าไปใช้  การนิเทศ
ติดตาม  การประเมิน การรายงานการประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยจัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรแกนกลางและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ  เริ่มใช้
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2552 ส าหรับโรงเรียนทั่วไปให้ใช้หลักสูตรใหม่ครบทุกชั้นในปีการศึกษา 
2555 ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงต้องรีบด าเนินการให้มี
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การน าไปใช้  การนิเทศติดตาม  การประเมิน การรายงานการ
ประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ที่ทางกระทรวง
ศึกษาได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารสถานศึกษา 
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของครู เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ         

ซ่ึงสอดคล้องกับ ส านักงานปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึง หลักการและแนวคิด ในด้านการบริหารงาน
วิชาการไว้ ดังนี้ 1. ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 2. มุ่งส่งเสริม
สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญสูงสุด  3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและ
สังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร กระบวน การเรียนรู้  รวมทั้ ง เป็นเครือข่ายและ               
แหล่งการเรียนรู้ 4.มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพ          
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และ 5.มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือ    
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เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับ กนก จันทร์ขจร         
ได้กล่าวถึงปรัชญาการบริหารการศึกษาไว้ข้อหนึ่งใน 13 ข้อว่า โรงเรียนต้องบูรณาการรวมหน่วยใน
การจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  (School–Community  integration  in education) 
โรงเรียนและชุมชนควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือกันในการจัดการศึกษา  ฉะนั้นในการบริหาร
การใช้หลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการสร้างหลักสูตร ใช้หลักสูตรเพ่ือชุมชน 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ            
จัดการศึกษา สอดคล้องกับ ขนิษฐา จิรานันท์ ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารโรงเรียน เป็นการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  โดยด าเนินการของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ และ
บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบโรงเรียน มีรูปแบบและกระบวนการเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารทางการศึกษา Edward Deming ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารที่ชัดเจน
และรัดกุมไว้ ซึ่งกรมวิชาการ สรุปสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 1. การตระเตรียมการและการวางแผน
ด าเนินการ (Plan)  2. การปฏิบัติตามแผน (Do)  3. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
(Check) และ 4. การปรับปรุงพัฒนา (Act)  ดังนั้น การบริหารการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา      
การน าไปใช้  การนิเทศติดตาม  การประเมิน การรายงานการประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา จึงมีความส าคัญที่ผู้บริหารต้องด าเนินการให้เป็นที่พึงใจทุกฝ่ายเพ่ือการพัฒนาด้านการ
เรียนรู้ให้เกิดแก่นักเรียนตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย  ขาวพา  
ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้าน  
การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ประชุมครูเพ่ือท าความเข้าใจหลักสูตรและการใช้หลักสูตรตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  
สนับสนุนเอกสารต าราเรียนเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้รักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และ ส่งเสริมให้ครูวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง   สอดคล้องกับงานวิจัยของ        
สงัด  กระจ่าง ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรม   การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อ     
การบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ประชุมครูเพ่ือท าความเข้าใจหลักสูตรและการใช้หลักสูตรตามความจ าเป็น
และความเหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์  โพธิ์วัด ได้ศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนตะคร้อวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร 
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สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก   
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  อยู่ในระดับ

มาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการบริหารที่เป็นกระบวนการ
ชัดเจนโดยร่วมกับบุคลากรหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ 
พัฒนาบุคคลและทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือเตรียมพัฒนานักเรียนหรือผู้บริหารอาจมองการบริหาร
วิชาการเพ่ือการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามแนวคิดที่ประภาพรรณ รักเลี้ยง  
แสดงหลักการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ คือ 1) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และวางแผนงานของโรงเรียน 2) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และนิเทศงานวิชาการอย่างเป็นระบบ      
3) จัดให้ครูผลิต จัดสื่อการเรียน และควบคุมดูแลให้ครูน าไปใช้ในการสอน และ 4) ส่งเสริม แนะน า
เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับการนิเทศ
ภายในอันเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติอย่างยิ่ง สอดคล้องกับวิจัยของ จึงมี
ความส าคัญที่ผู้บริหารต้องทราบบทบาทหรือหน้าที่ด้านนี้ สอดคล้องกับวิจัยของ เวนี (Wayne)       
ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้บทบาทของการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัย
พบว่า  1. ด้านความรับผิดชอบและขอบข่ายงานที่มีความส าคัญสูง ได้แก่งานเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การสอน  การแนะแนว  งานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา  2. เกี่ยวกับงานนิเทศภายในโรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบมากที่สุดได้แก่ครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่  3. เทคนิคการนิเทศที่ได้ผล ได้แก่ วิธีเยี่ยม    
ชั้นเรียน การประชุมร่วมกัน ส่วนวิธีที่ได้ผลน้อย คือ การใช้เอกสาร และ 4. เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ท างาน  
งานที่ครูใหญ่ใช้เวลาน้อยที่สุด คือ งานเกี่ยวกับพัสดุ  ส่วนงานที่ครูใหญ่ใช้เวลามากท่ีสุด คือ งานนิเทศ
การศึกษา  งานเกี่ยวกับหลักสูตร และงานเกี่ยวกับการสอน  ซึ่งบทบาทนี้เป็นบทบาทของผู้บริหาร
ต้องมีเทคนิคในการปฏิบัติ จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจได้ในคุณสมบัติ    
ที่เหมาะในการบริหารของผู้บริหาร สอดคล้องกับประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล  กล่าวว่า การบริหาร
โรงเรียน เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคและทรัพยากรทางการบริหารของผู้บริหารและครูอาจารย์เพ่ือ
พัฒนาผู้ เรี ยนให้มีความรู้  ความสามารถและคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่ สั งคมก าหนด               
การบริหารงานโรงเรียนจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  งานบุคลากร  
งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สอดคล้องกับ        
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ได้กล่าวถึงหน้าที่ของหน่วยศึกษานิเทศก์ ว่า หน่วยศึกษานิเทศก์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ ตรวจสอบ สร้างกลไกเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะน า ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
ปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ
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กรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารงานด้านนิเทศงาน
วิชาการ ว่า ผู้บริหารต้อง 1) เป็นผู้นิเทศงานวิชาการ  2) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การนิเทศ  3) ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศกับผู้นิเทศในฐานะประธานฯ  4) พิจารณาอนุมัติโครงการ
ที่สอดคล้องกับแผนในโรงเรียน 5) เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  6) ให้การ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ ให้ขวัญก าลังใจ 7) ให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นวิทยากรที่ดีแก่    
ผู้รับการนิเทศ  8) ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ครูมีพัฒนาการทางวิชาชีพ  9) ใช้เทคนิคการบริหาร  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ และ 10) ติดตามและประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นผลให้
ความพึงพอใจในการบริหารเรื่องการนิเทศอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของยอดยิ่ง     
เกษรมาลา ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในเครือโรงเรียนศุทธรัตน์  จังหวัดชลบุรี  
พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร  ด้านการบริหารงาน
วิชาการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ      
ในการนิเทศ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรจนา  เตชะศรี ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายหนองหว้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานวิชาการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
มีความพึงพอใจข้อนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณ ด าขลับ          
ได้ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและโรงเรียนประเภท   
ที่สอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อ        
การบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานวิชาการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ และการเรียนการสอน     
ในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร           
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูผู้สอน  มีความเป็นกันเอง เปิดเผย และให้ครูได้แสดงความคิดเห็นได้จึงท าให้
เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ท าให้ครูเกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร สอดคล้องกับวิจัย
ของคอลเมอร์ (Coollmer) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น าของผู้บริหารเกี่ยวกับ      
ความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเท็กซัส พบว่า ลักษณะของผู้น ามีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครู
ในโรงเรียน และความพึงพอใจของครูมากขึ้น  เมื่อผู้บริหารเปิดเผยพฤติกรรมผู้น าของตนเอง  
ตลอดจนการให้ความรัก ความอบอุ่น  ยอมรับความคิดเห็นของครู โดยเปิดโอกาสให้ครูได้แสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มที ่
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การอภิปรายผลจากตารางโดยรวมของด้านด้านการบริหารงานงบประมาณ ดังนี้ 
2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า โดยรวมซึ่งมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ทั้งนี้ เพระว่าโรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ทางส านักการศึกษาได้ก าหนด แต่ให้ท าด้วยความอิสระ โดยให้ยึด
หลักการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเต็มรูปแบบและต้องยึดตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนจึงมี
การวิเคราะห์งานตามความเหมาะสม มีการค านวณต้นทุน มีการควบคุมงบประมาณที่เป็นระบบ      
มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ชัดเจน มีการเพ่ิมศักยภาพให้แก่คณะท างานด้วยการอบรมให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
บริหารงานงบประมาณทั้งหมด  ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถรองรับภารกิจ
ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในโรงเรียน  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่กองคลัง ส านัก
การศึกษาได้ก าหนดดูแล สอดคล้องกับ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า โรงเรียนเป็น
หน่วยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาชั้นปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนา
เด็กให้มีคุณภาพและพึงประสงค์  มีหน้าที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
และจัดการศึกษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในก ากับดูแลของส านักการศึกษาและส านักงาน
เขต  การบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และมีเครือข่ายการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา  และโรงเรียนต้องมีความพร้อมด้านคุณลักษณะของ
สถานศึกษา  ดังนี้  1) สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชน โดยอาศัยกรอบนโยบายที่ก าหนดใน
ระดับชาติและกรุงเทพมหานครเป็นแนวทาง  2) สถานศึกษาควรมีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะ
ด าเนินการจัดการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายที่ก าหนดด้วยตนเองภายใต้ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
อ่ืน  3) สถานศึกษามีอิสระ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายที่ก าหนด
ด้วยตนเองในลักษณะเชื่อมโยงประสานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  4) สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถประกันคุณภาพต่อการจัดการศึกษาภายใต้ความคาดหวังและการมีส่วนของชุมชนท้องถิ่น     
5) สถานศึกษาควรมีการรวมพลังเกื้อกูลต่อกันในการด าเนินงานเพ่ือคุณภาพในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับ  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ  มีความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้      
ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน  สอดคล้องกับส านักงานปฏิรูป
การศึกษา ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงบประมาณมุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน
งบประมาณ การเงินและทรัพย์สินจากทุกส่วนของสังคมมาใช้เพ่ือการจัดและพัฒนาการศึกษา และ   
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มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง   
7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ  2) การค านวณต้นทุนผลผลิต 3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  
4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ และ 7) การตรวจสอบภายใน  ดังนั้น การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับมาก  สอดคล้องกับการวิจัยของ 
มนตรี ดวงสิน ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน
เทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ      
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับการวิจัยของ มหิศร นันตโลหิต ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร  
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดแสมด า ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการวิจัยวนิดา แสนสิงห์              
ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  อ าเภอ     
โพธิ์ชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ จะพบว่า ความพึงพอใจในการบริหารงานงบประมาณเป็นความจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องใส่ใจ
เตรียมพร้อมและพัฒนาบุคลากรในการจัดท าบัญชีการเงินด้านต่าง ๆ รวมถึงบัญชีการเงินของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนด้วย  เพ่ือให้ครูได้รับทราบว่า เงินเดือน หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ของตนมีจ านวน
เท่าใด และจะมีสวัสดิการอ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก  ถ้าผู้บริหารไม่ใส่ใจ
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานที่ไม่เต็มก็เป็นได้ สอดคล้องกับวิจัยของเวเลซ (Velez)  ได้ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในองค์ประกอบภายในและภายนอกของงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยในรัฐโคลัมเบีย  องค์ประกอบภายนอกของงาน ได้แก่  สภาพกายภาพในการปฏิบัติงาน  
เงินเดือน และผลประโยชน์เกื้อกูล  สภาพของงาน  การบริหารและการควบคุมงาน  ความมั่นคงใน
การปฏิบัติงาน  นโยบายและการบริหารงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนประกอบภายใน
ของงานได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ความรับผิดชอบและความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
ผลการวิจัย พบว่า  1. ผู้ปฏิบัติไม่พึงพอใจในองค์ประกอบภายนอกของงาน  ได้แก่ เงินเดือน และ
ผลประโยชน์เกื้อกูล  นโยบายและการบริหารงาน  ส่วนประกอบภายในของงานที่ส าคัญน้อยที่สุด
ได้แก่ ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความ    
พึงพอใจมากกว่าผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ  2. ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  ช่วงเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีส่วนท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประเมินและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อต้นสังกัด   
อย่างสม่ าเสมอ ถูกต้อง และทันเวลา อยู่ในที่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนในสังกัดส านัก
การศึกษา มีนโยบายในการส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนสามารถด าเนินการจัดท าภารกิจด้านงบประมาณ
และภารกิจที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนได้ตาม        
ความเหมาะสม และผู้บริหารส่งครูผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมและศึกษางบประมาณก่อนรับงาน 
ดังนั้น โรงเรียนจึงมีการเก็บเอกสารหลักฐานงานงบประมาณที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ จัดท าฎีกา
ประเภทต่างๆ ถูกต้อง ตามวิธีการ  และจัดให้มีการตรวจสอบภายในการบริหารงบประมาณอย่างน้อย
ปีละครั้ง อันเป็นการส่งผลให้การประเมินและรายงานงบประมาณต่อต้นสังกัดได้อย่างสม่ าเสมอ 
ถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งครูหรือบุคลากรจึงเกิดความพึงพอใจที่ผู้บริหารรู้จักน าเอาทรัพยากร       
ทางการศึกษามาใช้เพ่ือส่งเสริมในการบริหารงานและรู้จักบริหารการใช้ ติดตาม และประเมินผลได้
เหมาะสม รัดกุม ซึ่ ง เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ สอดคล้องกับ             
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าวว่า ระบบบริหารการศึกษามีความซับซ้อนในเชิงบริหารมากกว่าการจัดการ
ธุรกิจใดๆ  ดังนั้นแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันออกไป  ปัจจัยที่มี
ส่วนส าคัญในการบริหารการจัดการ  เรียกว่า 3 M–11 M หรือทรัพยากรการบริหารการจัดการ หรือ
ทรัพยากรการจัดการ (Management resources) ทรัพยากรการศึกษาต่าง ๆ เหล่านี้มีความส าคัญ 
ดังนี้  1) ท าให้สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 2) เป็นการช่วย
ส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ  3) เป็นการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานด้านอ่ืนๆในสถานศึกษา      
4) เป็นตัวกลางหรือตวักระตุ้นที่ท าให้กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้ 5) มีบทบาทต่อการด าเนิน
ภารกิจของสถานศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ และแหล่งที่มาของทรัพยากรทางการศึกษา มีดังนี้            
1) งบประมาณแผ่นดิน เช่น หมวดเงินเดือนค่าจ้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2) เงินนอกงบประมาณ 
เช่น เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค ขายผลิตผล  3) เงินจากการลงทุน  เช่น สถานศึกษาเอกชนได้
จากเอกชน มูลนิธิ สมาคม และ 4) ทรัพยากรจากชุมชน เช่น บุคคล ภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์กรต่าง ๆ  
และการน าเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้  สอดคล้องกับหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ได้กล่าวถึงการบริหารงานงบประมาณไว้ว่า เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้คุ่มค่ามากที่สุด เป็นแผนงานที่แสดงออกมาในรูปของจ านวนเงินและโครงการต่าง ๆ    
ซึ่งในการบริหารงบประมาณจ าเป็นต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ 
โครงการและแผนงานหรืองานที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ ดังนั้นการบริหารงานงบประมาณ         
จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอนที่รัดกุม โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การประเมินและการรายงานงบประมาณต่อต้นสังกัดจึงเป็นไปตามกรอบ
เวลาในการรายงานชัดเจน ดังที่กล่าวในขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณ ว่า แต่ละโรงเรียน
สามารถด าเนินการจัดท าภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของ   
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แต่ละโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม เช่น 1) เงินบ ารุงการศึกษา จัดท าดังนี้  รายงานการรับจ่ายเงิน
ส่งผู้อ านวยการเขตเป็นประจ าทุกระยะ 3 เดือน และเมื่อสิ้นงบประมาณ  2) เงินทุนหมุนเวียน
โครงการอาหารกลางวัน จัดท าดังนี้ รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน          
ส่งส านักงานเขต และส านักการศึกษาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  จัดท างบเงินรับจ่ายแสดงยอด
การรับ และการจ่ายทั้งปีส่งส านักการศึกษาภายในวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี  รายงานการรับ–       
การจ่ายเงินพร้อมปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันภายในวันที่ 31 
มีนาคม และ 30 กันยายนของทุกปี ส่งส านักงานเขต และส านักการศึกษา ส่งเงินโครงการอาหาร
กลางวันคืนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  ดังนั้น การรายงานงบประมาณจึงมีความชัดเจน เป็นไปตามระบบงาน
อย่างน่าพึงพอใจมาก ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช  กิตติโรจน์เจริญ  ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านธุรการ 
การเงินและพัสดุ อยู่ในระดับมาก  มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดท าบัญชี
การเงินที่เป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน  การรายงานกิจการโรงเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ         
อย่างสม่ าเสมอ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการการเงินและพัสดุโดยเฉพาะ ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศุภชัย  ขาวพา ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
ของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า โรงเรียนมีการก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้เงินงบประมาณและผลการด าเนินงาน
ต่อส านักงานเขต ส านักการศึกษา และกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สงัด  กระจ่าง ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อ      
การบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้เงินและผลด าเนินงานต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา อยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการจัดหาและควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง การตรวจ
รับ  การรายงาน การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อการจัด
การศึกษา อยู่ในที่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารโรงเรียน    
ในสังกัดกรุงเทพมหานครมีกรอบหรืแนวการในการจัดการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชัดเจนเป็นรูปแบบ
เฉพาะตน สอดคล้องกับ ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า การบริหารพัสดุ มีแนวการ
บริหารคือ  มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  มีการควบคุม การเบิกจ่ายและการ
บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการตรวจรับและการรายงาน มีการจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และกล่าวอีกว่า 
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แนวทางการปฏิบัติของการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสามารถน ามาตรฐานการเงิน 7 ด้านมา
เป็นแนวทางการใช้ ดังนี้ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การค านวณต้นทุนของกิจกรรม  3) จัดระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง  4) การบริหารการเงิน/การควบคุมงบประมาณ โดยก าหนดแผนงาน เป็นต้น 5) การ
จัดท าบัญชีพึงรับ พึงจ่ายหรือรายงานผลการด าเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์  7) การตรวจสอบ
ภายใน  ดังนั้น การบริหารด้านนี้จึ ง เป็นที่น่ าพึงพอใจมาก ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
พีรกิตติ์  ศิริวัฒนกุล ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของ  
ผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา  
รายข้อพบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และการควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และ
จ าหน่ายพัสดุ อยู่ในระดับมาก  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรณันต์ สุขสมบูรณ์ ได้ศึกษา        
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การส่งเสริม    
การระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา และการจัดการควบคุมดูแลบารุงรักษา และ     
จ าหน่ายพัสดุในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มนตรี ดวงสิน ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล  1 
ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของ
ผู้บริหาร ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรใช้พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ เรียนและโรงเรียนมีการดูแลให้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน            
อยู่ในระดับมาก   

การอภิปรายผลจากตารางโดยรวมของด้านการบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 
3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า โดยรวมซึ่งมีค่าแปลผล   

อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล       
เป็นอย่างดีจึงความพยายามบริหารครูและบุคลากรให้ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียนอย่างคล่องตัว เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และใช้หลักในการบริหารหลายอย่างโดยอาจร่วมมือกันลองผิดลองถูกตามหลัก  
การพ้ืนฐานจนเป็นที่แน่ชัดว่าแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่นั้นได้มีแนวทางที่ชัดเจนได้ สอดคล้องกับ       
ชาญชัย  อาจินสมาจาร ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งโดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของศาสตร์ของตัวเองที่พัฒนา โดยการลองผิดลองถูก ตลอดจนการทดลองและวิจัย       
การบริหารการศึกษาได้เข้าสู่วิชาชีพชั้นสูง (Profession) อย่างรวดเร็ว เพราะการบริหารการศึกษา
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ต้องอาศัยหลักมาตรฐานความสามารถบางอย่าง (Standard of competence) การฝึกอบรม      
ทางวิชาชีพทางบริการที่มีความส าคัญต่อสังคม ชั่วโมงการท างานยาวนานและมีล าดับขั้นตอนเหล่านี้
เป็นประการหนึ่ งท าให้บุคลากรมีการพัฒนาได้ เนื่องจากมีการอบรมความรู้ความสามารถ           
อย่างเป็นกระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ จึงเป็นประการหนึ่งที่ท าให้บุคลากร   
ได้น าความรู้ ไป ใช้ พัฒนาองค์กร สอดคล้องกับ  หน่วยศึกษานิ เทศก์   ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร กล่าวไว้ว่า ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจหนึ่งของผู้บริหารในการบริหาร  
ให้บุคคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพและศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในโรงเรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตอบสนองภารกิจของโรงเรียนอย่างคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเ บียบ เป็นไปตาม          
หลักธรรมาภิบาลและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร การบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ มีหลักการสรุปเป็นข้อ ดังนี้  1) การพัฒนามีการพัฒนาและการฝึกอบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชา  2) การสร้างสัมพันธภาพ ผู้บริหารไม่ควรวางเฉยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้านต่าง  ๆ     
3) การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา 4) การพูดและการสื่อสาร  ผู้บริหาร
ต้องรู้จักวิธีการพูดที่ดี   และ 5) การจัดสภาพแวดล้อม ผู้บริหารควรจัดบรรยากาศที่อบอุ่นและ      
เป็นกันเอง และหลักการนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ครูผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ว่าตัวเองได้รับ   
การยอมรับนับถือจากผู้บริหารมากขึ้น  และเป็นเหตุผลที่ท าให้มีก าลังใจในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารก็เป็นได้ สอดคล้องกับการวิจัยของ 

เซอรจ์ิโอเวนนี (Sergiovanni) ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
การท างานของครูในเขตการศึกษาของมอนโรเคาน์ดี  รัฐนิวยอร์ค  จ านวน 3,383 คน โดย            
มีจุดประสงค์เพ่ือทราบถึง 2 องค์ประกอบในการท างาน คือ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน     
การท างาน กับปัจจัยที่ไม่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และประเภท
โรงเรียนมีผลต่อปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างานแตกต่างกันหรือไม่  
ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ครูมีความพอใจในการท างาน และความไม่พึงพอใจในการท างาน  
มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน และพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ครูมีความพึงพอใจในการท างาน คือ 
องค์ประกอบด้านลักษณะงานเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด การได้รับการยอรับนับถือในระดับสูงและ
ความรับผิดชอบ  เป็นองค์ประกอบส่งผลให้ครูมีความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ครูไม่พึงพอใจในการท างาน  พบว่า องค์ประกอบด้านสภาพการท างาน         
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด  ส่วนเพศ  ต าแหน่ง และประเภทของโรงเรียนไม่มีผลท าให้เกิด    
ความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน  ดังนั้น การยอมรับจากผู้บริหารจึงเป็นเหตุผลให้ครูเกิดความ
พึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนด้านการบริหารบุคคลอยู่ในระดับมาก  นั่นเป็นเพราะ
ครูรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติงานว่าจะมีความก้าวหน้าด้วย สอดคล้องกับวิจัยของ แมนนิ่ง (Manning) 
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ได้ศึกษาสภาพความพึงพอใจและสภาพความไม่พึงพอใจในการท างานของอาจารย์ โดยใช้ทฤษฎี    
สองปัจจัยของเฮอซเบิก (Herzberg) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยกระตุ้นคือ ความส าเร็จในงานหรือชีวิต
(Achievement) การเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป (Recognition) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility)  และการมีโอกาสมีความก้าวหน้าในงาน (Advancement)  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญมากในการจูงใจในการท างาน  โดยเฉพาะสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ความส าเร็จ
ในงานหรือชีวิต และการเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป  กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่างานที่ท าอยู่นั้น
เป็นปัจจัยค้ าจุน  และเห็นว่าปัจจัยค้ าจุนที่ส าคัญที่สุด คือ สภาพการท างาน  ส่วนคณะกรรมการ
โรงเรียน เห็นว่าสิ่งส าคัญที่สุด คือ ตัวจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น  ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของมอร์ตัน 
(Mortan) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลขององค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความก้าวหน้า   
ในการท างานของผู้จบปริญญาเอกในปี ค.ศ. 1930–1973 โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดแบ่งตาม
เพศ วิชาเอก ปีที่จบการศึกษาและประเภทของอาชีพที่ต้องท า พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ยอมรับ
องค์ประกอบของความพึงพอใจ แต่ยอมรับว่า ความต้องการขั้นสูงจะมีอิทธิพลทางบวกกับสภาพ
ความพึงพอใจในการท า งานมากกว่าความต้องการขั้นต่ า นโยบายการบริหารงานมีความส าคัญ      
ต่อความก้าวหน้าของงาน สอดคล้องกับวิจัยของ อะกีล (Ageel) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย อัมมาอิลคิวซา ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ผลการวิจัย พบว่า 
เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซเบิก (Herzberg) คือปัจจัยจูงใจมีความ        
ไม่สอดคล้องกับความพึงพอใจในงาน  ขณะที่ฝ่ายปัจจัยค้ าจุนมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ     
ในงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า อาจเป็นเพราะความขยายตัวอย่าง รวดเร็วในด้าน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่พัฒนาเป็นเหตุให้คนหันมาสนใจปัจจัยค้ าจุนมากกว่า       
ปัจจัยจูงใจ  เมื่อครูเกิดความมั่นใจว่าความต้องการของตนมีผู้บริหารให้ความส าคัญเช่นนี้ ครูจึง     
เกิดความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
วิจัยของ เดอเรียนดา (Dereinda) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับ
การปฏิบัติงานของกลุ่ม Country Agent ในเมืองวิสคอนวิน พบว่า 1) ความพึงพอใจในการท างานกับ
ผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางบวกทุกงาน 2) ผลการปฏิบัติงานกับรายได้มี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติ  3) รายได้กับความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์
ต่อกันทุกลักษณะงานอย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นการเลื่อนต าแหน่ง 4) สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
ระดับสูง ได้แก่ ลักษณะงานที่ท า เพ่ือนร่วมงาน การปกครองบังคับบัญชา จากปัจจัยที่แสดงให้เห็น
ส่วนดังกล่าว เป็นเหตุผลส าคัญที่สร้างความพึงพอใจให้ครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน
สังกัดส านักการศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของ นันตพร เจกะเกตุ ได้ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ      
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การบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับการวิจัยของ มหิศร นันตโลหิต ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ        
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดแสมด า ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล  ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  สอดคล้องกับการวิจัยของ      
ศักดิ์สิทธิ์ เกษวงษา ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตอ าเภอโกสุมพิสัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามความต้องการของ
สถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันนี้ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครมีการจัดสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการกันอย่างกว้างขวางซึ่งมีการสอบทุกสาขา
วิชาเอก และเมื่อสอบผ่านแล้วยังมีการขึ้นบัญชีไว้เป็นระเวลา 2 ปี ท าให้มีความพร้อมตลอดเวลา
ส าหรับการเรียกตัวเมื่อมีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งขาดครูหรือบุคลากร ซึ่งบริหารสามารถร้องขอไปยัง
ส านักการศึกษาได้เลยเพ่ือการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและ
ภารกิจของสถานศึกษา  ซึ่ ง เป็นการเตรี ยมพร้อมตามภาระหน้ า ที่ ของส านั กการศึกษา                 
ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่  สอดคล้องกับส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แสดงหน้าที่ ไว้ว่า           
กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
และลูกจ้างในสถานศึกษา ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้ายการขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อน
ต าแหน่งและระดับเงินเดือน การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร      
การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การด าเนินการทางวินัย 
การพิจารณาความชอบและประเมินผลสมรรถภาพการจัดท าและรักษาทะเบียนประวัติ การจัดท า
บัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบและการเสนอผลงาน         
ทางวิชาการของข้าราชการครู  การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครู การด าเนินการเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขันข้าราชการครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาจึงท าให้เป็นที่พึงพอใจส าหรับ
ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษานั้น ๆ สอดคล้องกับ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรกิตติ์  ศิริวัฒนกุล      
ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงาน        
ของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โรงเรียน
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มีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของมาโนช บุตรเชื้อไทย    
ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษาสหวิทยาเขตไผ่อิรุณ
พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
ของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา    
รายข้อพบว่า โรงเรียนมีการการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูของสถานศึกษาจากสภาพ     
ความต้องการก าลังคน และภารกิจของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
วลัยรัตน์  อนุศาสตร์ ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั้ง 4 งาน ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี  พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อ   
การบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก       
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โรงเรียนมีการด าเนินการสรรหาและการจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติการ      
ในต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้างชั่วคราว อยู่ในระดับมาก  

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคลและ     
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามตัวชี้วัด  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนมีการก าหนดแผนการประเมินบุคลากรและปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามแนวการบริหาร
โรงเรียนชัดเจน และผู้บริหารจะมีการแต่งแต่งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อความเป็นธรรมในด้าน
การประเมิน โดยการประเมินต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
การยึดเฉพาะงานของตนเท่านั้น และเป็นกระบวนการท างานและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน       
ที่ชัดเจนตามตัวชี้วัด สอดคล้องกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กล่าวการประกันคุณภาพ
บุคลากรไว้ ดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามตัวชี้วัด ปกติการประเมินระดับ
บุคคลท าใน 2 ลักษณะ ดังนี้ การประเมินลักษณะที่ 1 คือ การประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด 3 ประเภท คือ  
(1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   (2) ตัวชี้วัดตามงานในหน้าที่           
ความรับผิดชอบ (3) ตัวชี้วัดตามงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  และการประเมินลักษณะที่ 2 
คือ การประเมินโดยใช้สมรรถนะหลักของข้าราชการ (1) สมรรถนะประจ าสายงานครู  (2) สมรรถนะ
ประจ าสายงานรองผู้บริหาร/ผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้น การบริหารงานด้านการประเมินผลงานของ
บุคลากรในโรงเรียนจึงเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านัก
การศึกษายังได้พยายามพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครู ท าให้เห็นถึง
ความส าคัญของงาน  ให้เกิดความภาคภูมิใจหน้าที่อยู่เสมอ จึงน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ครู        
เกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับวิจัยของ ล็อค (Locke)       
ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานพบว่ามี 9 ประการคือ 1) ตัวงาน (Work) ได้แก่ 
ความน่าสนใจของงาน ความยากง่ายของงานโอกาสเรียนรู้หรือศึกษางาน โอกาสที่จะท างานส าเร็จ 
การควบคุมการท างานและวิธีการท างาน 2) เงินเดือน(Pay) ได้แก่ จ านวนเงินที่ได้รับ ความเท่าเทียม 
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และความยุติธรรมในการจ่ายเงินเดือนของหน่วยงาน 3) การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) ได้แก่ 
โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น ความยุติธรรมในการเลื่อนต าแหน่งของหน่วยงานและหลักการใน
การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 4) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ได้แก่ การได้รับค ายกย่อง
ชมเชยในผลส าเร็จของงาน ความเชื่อมั่นในผลงาน 5) ผลประโยชน์เกื้อกูล (Benefits) ได้แก่ บ าเหน็จ
บ านาญตอบแทน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายระหว่างวันหยุดประจ าปี 6) สภาพการท างาน 
(Working Condition) ได้แก่ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ 
การถ่ายเทอากาศความชื้น ที่ตั้ง และรูปแบบการก่อสร้างอาคารสถานที่ท างาน 7) การนิเทศงาน 
(Supervision) ได้แก่ วิธีการและเทคนิคในการนิเทศ การให้คุณให้โทษ ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
ทักษะในด้านการบริหารของผู้นิเทศ 8) เพ่ือนร่วมงาน (Coworkers) ได้แก่ ความรู้ความสามารถของ
เพ่ือนร่วมงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน 9) หน่วยงานและการจัดการ
(Company and Management) ได้แก่ ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหาร
ของหน่วยงาน  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย  ขาวพา ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  พบว่า         
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบ 
อยู่ในระดับมาก  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสงัด  กระจ่าง ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อ     
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงาน
บุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู        
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร  เพชรพราว ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อ    
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า    
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

การอภิปรายผลจากตารางโดยรวมของด้านการบริหารทั่วไป  ดังนี้ 
4) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทั่วไป  พบว่า โดยรวมซึ่งมีค่าแปลผล       

อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า  ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการจัดกลยุทธ์การปฏิบัติงานโรงเรียน           
มีการจัดแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างชัดเจน  จัดระบบบริหารและ   
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน การพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา งานจัดระบบควบคุมภายใน การบริหารกิจการนักเรียน 
งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและงานอ่ืน ๆ มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน          
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มีการด าเนินการดูแล บ ารุง พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริม
บุคลากรในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและประเพณีของชุมชน มีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรร่วมกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน และการเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน 
สอดคล้องกับ ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงแนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป       
โดยสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 1) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา 2) มุ่งประสานส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 3) มุ่งพัฒนาสถานศึกษา   
ให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมาะสม 4) มุ่งส่งเสริมการบริหารและการศึกษาของสถานศึกษา   
5) มุ่ งให้การบริการการศึกษาแก่ประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่  หลักนิติธรรม             
หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักนิติธรรม 
เหล่านี้เป็นเหตุผลที่ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริหารทั่วไปภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับ   
การวิจัยของ มนตรี ดวงสิน ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การวิจัยของ มหิศร  นันตโลหิต ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดแสมด า ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหาร
ทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา และจัดท า
ระเบียบปฏิบัติในการบริหารงานทั่วไปอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน      
มีการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา และจัดท าระเบียบปฏิบัติในการบริหารงาน
ทั่วไปอย่างชัดเจนนั้น เป็นการแบ่งฝ่ายหรือกลุ่มงานในโรงเรียนที่เอกภาพทางการบริหาร ท าให้ทุกคน
มีส่วนร่วม รู้จักหน้าที่และกรอบงานของตน และเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมภารกิจการบริหารงานทั้ง 4 ด้านของโรงเรียน ได้แก่ 
บริหารทั่วไป บริหารบุคคล บริหารวิชาการ และบริหารงบประมาณ รวมทั้งการปฏิบัติตามกรอบ   
ของแต่ละฝ่ายชัดเจน เป็นการตัดสินใจร่วมกันได้อย่างเหมาะสมขึ้น ทุกฝ่ายมีการประสานงานสัมพันธ์
กันอย่างชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับ ปราชญา  กล้าผจัญ และสมศักดิ์  คงเที่ยง กล่าวถึง ทฤษฎี      
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีหลักการ ดังนี้ 1. การมีโอกาสร่วมตัดสินใจท าให้ครูมีขวัญดี  2. การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความพึงพอใจ  3. ครู อาจารย์พึงพอใจอาจารย์ใหญ่
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ที่ส่งเสริมให้เขาเข้าร่วมตัดสินใจ  4. ครูอาจารย์มิได้คาดหวังจะเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกเรื่อง 
5. องค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกมีผลกระทบต่อระดับการตัดสินใจ  ดังนั ้น การจัดให้มี
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ท าให้มีแนวทางในการก าหนดกรอบการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
ชัดเจน  มีการพัฒนาวัฒนธรรมในองค์กรอย่างเป็นระบบเป็นที่พึงพอใจทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา  เตชะศรี ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับ
มาก  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อลิษา มงคล  ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้ สอนต่อ             
การจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ ารินพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยข้อที่มีความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ           
การบริหารทั่วไปจัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาในการปฏิบัติงานธุรการด าเนินงานธุรการตาม
ระบบที่ก าหนดโดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่าด า  เนินงานด้านธุรการ             
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อันดับที่ 2 คือ การจัดระบบการบริหารโครงสร้าง          
การท า งานพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพการบ ารุง
ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ 
อันดับที่ 3 คือ การสนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้บริหารและพัฒนาการศึกษา
ติดตามประเมินผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสม 
เท่ากับการจัดท าส ามะโนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการประสานประโยชน์   
ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมี    
การบริหารที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อันเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการเชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
มีการบริหาร การจัดการที่ดีและรวดเร็ว เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานทางวิชาการ การบริการที่    
ทางสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการเรียน    
การสอน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสนับสนุน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  สมพงศ ์ เกษมสิน            
ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า ค าว่า การบริหาร  มีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังนี้    
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1. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 2. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 3. การบริหาร
ต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็น
กระบวนการ 5. การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 6. การบริหารอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคคล  7. การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล             
8. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 9. การบริหารไม่มีตัวตน 
(intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง
การใช้ศิลปะในการบริหารอันจะเป็นวิธีการปฏิงานทีม่ีข้ันตอนที่เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายได้ สอดคล้องกับแนวคิด สมยศ นาวีการ  กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะการท างาน
ให้ส าเร็จโดยใช้บุคคล มีกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุม การใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ และการบริหารในฐานะ      
เป็นศาสตร์  หมายถึง หลักการ ทฤษฎี  กระบวนการ เทคนิคตลอดจนปัจจัยต่าง  ๆ ที่ ใช้                
ในการด าเนินงานในองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่นโยบายก าหนดเอาไว้  การบริหาร
เกี่ยวข้องกับหลักการกว้าง ๆ 6 ประการ คือ 1. มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  2. กลุ่มบุคคลดังกล่าว
ร่วมมือกัน  3. ท ากิจกรรมใด ๆ ด้วยความประสานสัมพันธ์กันและมีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์         
4. ด้วยการรู้จักใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  5. ให้บรรลุวัตถุประสงค์     
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน  6. วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ช่วยกัน      
ก าหนดขึ้นโดยทุกคนรับรู้และเห็นด้วยตรงกัน  และเม่ือเกิดความร่วมคิดร่วมท าเป็นหมู่คณะก็เป็นส่วน
ที่ก่อให้ เกิดความร่วมมือด าเนินการประสานประโยชน์ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมเพ่ือการศึกษา              
ในสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นที่พึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของมาโนช บุตรเชื้อไทย 
ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษาสหวิท ยาเขต            
ไผ่อิรุณพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ  
การบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ ในระดับมาก             
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ ด าขลับ  ได้ศึกษาศึกษาวิจัยและ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและโรงเรียน
ประเภทที่สอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารของผู้บริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ ในระดับมาก             
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสานงานกับผู้ปกครอง  ชุมชน เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ  ช่วยเหลือ 
สนับสนุนงานการศึกษา  อยู่ในระดับมาก  ดังนั้น การพัฒนาระบบเครือข้อมูลสารสนเทศประสานงาน
กับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือการสนับสนุนงานการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชน
และองค์กรต่างๆ จึงควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณา 
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5.2.2 การศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการสอน          
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ครูที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นในการสอน และมีประสบการณ์ใน
การสอนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยรวมทั้ง 4 ด้าน          
ไม่แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยที่ได้นั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า              
ผู้บริหารมีการบริหารและการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน       
ทั้ง 4 ด้านให้ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษาในรูปแบบที่ชัดเจน  มีกรอบ      
ที่ชัดเจน ท าให้ครูผู้สอนซึ่งไม่ว่าจะมีมีเพศ อายุ ระดับชั้นในการสอน และมีประสบการณ์ในการสอน
ใด ๆ ก็สามารถปฏิบัติตามกรอบแนวเดียวกัน ดังนั้นจึงท าให้เกิดความพึงพอใจเหมือน ๆ กันนั่นเอง          
และการประเมินการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีกรอบ
ชัดเจนเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับ หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่ได้วาง
กรอบการประเมินการบริหารว่า การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(SMART School) เป็นการบูรณาการระหว่างคุณลักษณะ SMART กับมาตรฐานของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ใช้ประเมินคุณภาพภายในและมาตรฐานที่ใช้ประเมินคุณภาพภายนอก มีด้วยกัน       
3 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบด้านที่ 1  ด้านการจัดการศึกษา  ด้านที่ 2 ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน  
และด้านที่ 3 องค์ประกอบด้านการเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา เป็นเหตุผลท าให้แนวความคิด
เห็นและแนวการปฏิบัติเป็นไปในลักษณะเหมือน ๆ กัน เมื่อผู้บริหารมีหลักการประเมินที่ชัดเจนและ
เป็นไปในกรอบเดียวกันทั้งกรุงเทพมหานคร ดังนั้นความพึงพอใจของครูหรือบุคลากรผู้สอนใน
สถานศึกษาจึงมีความพึงพอใจระดับมาก และเป็นไปในระดับเดียวกัน  สอดคล้องกับวิจัยของ       
วิคส์ตรอม (Vickstrom)   ได้ศึกษาเรื่องระดับสิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานของครูและ
องค์ประกอบเกี่ยวกับ อายุ  เพศ  การศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน ระดับชั้นที่สอน  และ
ต าแหน่งหน้าที่ พบว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานสูงสุด คือ ความรู้สึกที่ได้รั บ
ความส าเร็จ  ลักษณะงานที่ท า  ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ไต้บังคับบัญชาและความรับผิดชอบ  ส่วนสิ่งที่
ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานสูงสุด  คือ การไม่ประสบผลส าเร็จ  นโยบายและการบริหาร  
สภาพการท างาน และผลงานที่ตรงกันข้ามกับชีวิตส่วนตัว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ          
พีรณันต์  สุขสมบูรณ์ ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผลการเปรียบเทียบที่จ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
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ทางสถิต ิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์  สืบค้า ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารโรงเรียนวัดราชสิทธาราม สังกัดส านักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร        
ผลการเปรียบเทียบบุคลากรที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวัดราชสิทธาราม สังกัดส านักงานเขต     
บางกอกใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร  เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ มหิศร นันตโลหิต         
ได้ศึกษาวิจัย ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน     
ของโรงเรียนวัดแสมด า ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร   ผลการเปรียบเทียบ    
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดแสมด า 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประจักษ์  โพธิ์วัด ได้ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
โรงเรียนตะคร้อวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนตะคร้อวิทยา  จ าแนก
ตามระดับช่วงชั้นของนักเรียนในความปกครอง  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลจากการวิจัย สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      เพ่ือให้การด าเนินงานโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด าเนินงาน   

ด้านบริหารงานและการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์        
ของโรงเรียนและน าผลจากผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในรายข้อ      
ที่ครูผู้สอนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ข้อสุดท้าย ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

  1) ด้านการบริหารงานวิชาการ   
 1.1) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และการจัดการการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ
การจัดการศึกษาพิเศษ 

 1.2) ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชนหรือในองค์กรอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาเพ่ือให้ชุมชนหรือองค์ท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง           
ทางวิชาการ 

 1.3) ผู้บริหารโรงเรียนควรเห็นความส าคัญของการศึกษาพิเศษโดยจัดให้มีการนิเทศ  
งานวิชาการภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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      2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
 2.1) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดท าแผนการบริหารงบประมาณเป็นไป         

ตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน   
2.2) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดหาและควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง    

การตรวจรับ  การรายงาน การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อ   
การจัดการศึกษา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายอุปกรณ์ที่เป็นระบบ 

2.3) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการรวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยจัดประเภทเป็น
หมวดหมู่และมีคณะท างานตรวจสอบการใช้เงิน การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกต้อง 

      3) ด้านการบริหารงานบุคคล  
  3.1) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาประสิทธิภาพ          

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
  3.2) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคลและ       

การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามตัวชี้วัด   
  3.3) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรอย่างเป็นธรรม  

                4) ด้านการบริหารทั่วไป  
  4.1) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการสร้างระบบและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนที่สมบูรณ์  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  4.2) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียน

นักเรียน ระเบียน นักเรียน  เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทีค่ล่องตัวและสนับสนุนการเรียนรู้ 
  4.3) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการ        

ประสานประโยชน์ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา   
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัย พบประเด็นที่น่าสนใจอีกมาก แต่ก็ไม่อาจท ามาวิจัยในงานนี้ได้ทั้งหมด 
ดังนั้น ผู้วิจัยอ่ืนก็ควรจะเพ่ิมข้อมูลในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จะได้เป็นประโยชน์  
ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

       1) ควรศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

       2) ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

       3) ควรศึกษารูแบบการประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามตัวชี้วัด 
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แบบสอบถามส าหรับครเูพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำชี้แจง 
1.    แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ 
     บริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ  
      ด้านบริหารงานวิชาการ  ด้านบริหารงานงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคลากร และด้านบริหาร 
      ทั่วไป  
2.    แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 
 ซ่ึงแบบสอบถามในตอนนี้มีทั้งหมด 30 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับ

ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 
  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อย  2  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1  คะแนน 
 ขอความกรุณาท่านอ่านข้อค าถามและท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่างของแต่ละข้อที่ตรงกับ

ความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียวและโปรดท าให้ครบทั้ง 30 ข้อ 
3.    ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 

โดยรวม  ซึ่งไม่มีผลต่อผู้กรอกแบบสอบถามแต่ประการใด  ผู้วิจัยจะสงวนค าตอบของท่านไว้เป็น
ความลับไม่น ามาเปิดเผยและจะน ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 

      ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 



ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน       หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน           
1.  เพศ  ชาย          หญิง 
2.  อายุ   21 – 30  ปี          31 – 40  ปี   41 – 50  ปี   51 ปีขึ้นไป 
3.  ระดับชั้นที่สอน            ปฐมวัย   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 
4.  ประสบการณใ์นการสอน           1 – 10 ปี    11 – 20 ปี  21 ปีขึ้นไป 
 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ค ำชี้แจง   โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปนี้และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างแต่ละข้อที่ตรงกับ 

ความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
5 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 มีความพึงพอใจมาก             
3 มีความพึงพอใจปานกลาง     
2 มีความพึงพอใจน้อย             
1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      

ข้อที่ รายละเอียดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
การบริหารงานวิชาการ 

1 มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการโดยวิธีที่เหมาะสมตาม
ความต้องการในการใช้งานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

     

 2 มีการจัดท าแผนงานทั้งระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน 

     

3 มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  การน าไปใช้  การนิเทศ
ติดตาม  การประเมิน การรายงานการประเมินผลการใช้และ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

     

4 มีการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
จัดการการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการจัดการศึกษาพิเศษ 

     

5 มีการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ      
6 มีการส่งเสริมการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     



 

ข้อที่ รายละเอียดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
7 มีการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง

เรียนรู้เพื่ออ านวยความสะดวกต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน 

     

8 มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

     

9 มีการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง 
วิชาการ 

     

การบริหารงานงบประมาณ 
10 มีการจัดท าแผนการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
     

 11 มีการด าเนินงานทีเ่กี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและมีแนวทาง
ปฏิบัติทีช่ัดเจน 

     

12 มีการวางแผนด าเนินการเก่ียวกับการบริหารการเงินในโครงการ
อาหารกลางวัน  เงินบ ารุงการศึกษา  เงินลูกเสือ เงินยุวกาชาด
โรงเรียนตามความเหมาะสมและเพียงพอ 

     

13 มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยจัดประเภทเป็น
หมวดหมู่ และมีคณะท างานตรวจสอบการใช้เงิน  การจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกต้อง 

     

14 มีการจัดหาและควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  การ
ตรวจรับ  การรายงาน การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่โรงเรียน
ได้รับให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

     

15 มีการประเมินและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อต้นสังกัด
อย่างสม่ าเสมอ ถูกต้อง และทันเวลา 

     

การบริหารงานบุคคล 
16 มีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเป็นไปตาม

มาตรฐานและเพียงพอต่อภาระงาน 
     

17 มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามความต้องการของ
สถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา 

     



 

ข้อที่ รายละเอียดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
18 มีแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
     

19 มีการประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามตัวชี้วัด 

     

20 มีการวางระบบเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยในสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม 

     

21 มีการด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรอย่างเป็นธรรม      
การบริหารงานทั่วไป 
22 มีการสร้างระบบและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้าน

ต่างๆ ของโรงเรียนที่สมบูรณ์  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
     

23 มีการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา และ
จัดท าระเบียบปฏิบัติในการบริหารงานทั่วไปอย่างชัดเจน 

     

24 มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างครบวงจร
ภายในเวลาที่ก าหนด 

     

25 มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมทุกด้าน 

     

26 มีการบริหารงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานทะเบียนนักเรียน  
ระเบียนนักเรียน  เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่
คล่องตัวและสนับสนุนการเรียนรู้ 

     

27 มีแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้งกิจกรรมนอก
หลักสูตรและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 

     

28 มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการใช้อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และยานพาหนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

     

29 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการประสานประโยชน์
ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา 

     

30 มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมระบบภายในสถานศึกษา
เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุตามเจตนารมณ์ของทางราชการ 

     



ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

1. ด้านบริหารงานวิชาการ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านบริหารงานงบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ด้านบริหารงานบุคคลากร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านบริหารทั่วไป  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ค ำชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างแต่ละข้อที่ตรงกับ ความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที่ รายละเอียดความพึงพอใจ 

คะแนนความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
การบริหารงานวิชาการ 
1 มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการโดยวิธีที่

เหมาะสมตามความต้องการในการใช้งานที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 2 มีการจัดท าแผนงานทั้งระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการ
บริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  การน าไปใช้   
การนิเทศติดตาม  การประเมิน การรายงานการ
ประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและการจัดการการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและการจัดการศึกษาพิเศษ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5 มีการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 มีการส่งเสริมการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่หลาก 

หลายสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7 มีการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อความ
ต้องการของครู และนักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 มีการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 



ข้อที่ รายละเอียดความพึงพอใจ 

คะแนนความเห็น
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

คนที่ 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
การบริหารงานงบประมาณ 
10 มีการจัดท าแผนการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 11 มีการด าเนินงานทีเ่กี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบและมีแนวทางปฏิบัติทีช่ัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

12 มีการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและการจัดการการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและการจัดการศึกษาพิเศษ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13 มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยจัด
ประเภทเป็นหมวดหมู่และมีคณะท างานตรวจสอบ
การใช้เงิน การจัดท าบัญชีรายรับรายจา่ยอย่างถูกต้อง 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14 มีการจัดหาและควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อ 
สร้าง การตรวจรับ การรายงาน การจ าหน่ายวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
ต่อการจัดการศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

15 มีการประเมินและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อต้นสังกัดอย่างสม่ าเสมอ ถูกต้อง และทันเวลา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การบริหารงานบุคคล 
16 มีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง

เป็นไปตามมาตรฐานและเพียงพอต่อภาระงาน 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

17 มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามความ
ต้องการของสถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 



ข้อที่ รายละเอียดความพึงพอใจ 

คะแนนความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
18 มีแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรให้
เป็นครูมืออาชีพ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

19 มีการประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคลและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตาม
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

20 มีการวางระบบเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

21 มีการด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรอย่าง
เป็นธรรม 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การบริหารงานทั่วไป 
22 มีการสร้างระบบและพัฒนาระบบเครือข่าย

สารสนเทศด้านต่างๆ ของโรงเรียนที่สมบูรณ์  
ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

23 มีการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการบริหาร
สถานศึกษา และจัดท าระเบียบปฏิบัติในการ
บริหารงานทั่วไปอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

24 มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและมีการปฏิบัติ
ตามแผนอย่างครบวงจรภายในเวลาที่ก าหนด 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

25 มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

26 มีการบริหารงานธุรการ  งานสารบรรณ  งาน
ทะเบียนนักเรียน  ระเบียนนักเรียน  เอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนที่คล่องตัวและสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

- 



ข้อที่ รายละเอียดความพึงพอใจ 

คะแนนความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
27 มีแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้ง

กิจกรรมนอกหลักสูตรและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

28 มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการใช้อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม 

  และยานพาหนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

29 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการ
ประสานประโยชน์ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมเพ่ือ
การศึกษาในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

30 การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมระบบภายใน
สถานศึกษาเพ่ือให้การบริหารงานบรรลุตาม
เจตนารมณ์ของทางราชการ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามเพี่องานวิจัย 
เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

----------------------------------------------------------------------- 

ข้อ Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1 119.47 156.602 0.401 0.929 
2 119.43 157.495 0.368 0.929 
3 119.07 157.099 0.407 0.929 
4 119.37 156.378 0.384 0.929 
5 119.60 153.697 0.524 0.928 
6 119.87 153.706 0.617 0.927 
7 119.67 155.333 0.469 0.928 
8 119.83 151.385 0.589 0.927 
9 119.67 145.540 0.683 0.926 
10 119.23 154.599 0.584 0.927 
11 119.43 154.392 0.565 0.927 
12 119.47 157.775 0.305 0.930 
13 119.50 149.362 0.607 0.927 
14 119.53 151.016 0.600 0.927 
15 119.47 150.533 0.569 0.927 
16 119.73 156.064 0.474 0.928 
17 119.50 154.810 0.526 0.928 
18 119.33 149.609 0.712 0.925 
19 119.43 153.013 0.559 0.927 
20 119.47 152.257 0.543 0.928 
21 119.67 152.644 0.586 0.927 
22 119.63 155.068 0.465 0.928 



 

ข้อ Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
23 119.40 150.110 0.708 0.925 
24 119.33 152.575 0.552 0.927 
25 119.23 150.530 0.681 0.926 
26 119.50 152.603 0.572 0.927 
27 119.43 155.633 0.446 0.929 
28 119.37 156.378 0.416 0.929 
29 119.40 153.628 0.597 0.927 
30 119.37 156.033 0.478 0.928 

 

Reliability Statistics = 30 
N of Case  = 30 
N of Items  = 30 
Cronbach's Alpha = 0.93 
 

 



ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นายศรีวิชัย  สีทน     
วัน เดือน ปี เกิด    15  พฤษภาคม  2518 
สถานที่เกิด    อ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   26  ถนน เฉลิมพระเกียรติ์ ร.9 ซอย 68 
     แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 
     10250 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  รับราชการครู (ครู คศ.1) 
                                                    โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) 
ประวัติการศึกษา    
 พ.ศ. 2543   ศาสนศาตรบัณฑิต (ศน.บ.) (ภาษาอังกฤษ) 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2548   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  (มัธยมศึกษา - ภาษาไทย) 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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