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1.1  ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 
   โรงเรียนเปนองคการที่ทําหนาที่จัดการศึกษาอยางมีระบบใหแกปวงชนไดเรียนรู 
ตลอดชีวิต และนับตั้งแตป 2524  เปนตนมา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
ไดจัดใหมีการคัดเลือกโรงเรียนดีเดนของแตละจังหวัดขึ้น  เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนา
โรงเรยีนประถมศึกษา  โดยกําหนดเกณฑการประเมินไว  6  ดาน  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน  10  คะแนน  คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน 10 คะแนน  พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียน  50  คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 15 คะแนน  ขวัญและกําลังใจของครู  
10  คะแนน  และความพึงพอใจของชุมชน  5  คะแนน  สวนใหญมุงวัดระดับความมาก-นอย  
ของพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนตามโครงสรางของงาน  6  งาน (จันทรานี  สงวนนาม,  2533,  
หนา 2)   ดังนั้น โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดน  ยอมชี้ใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียน
มีพฤติกรรมการบริหารและคุณลักษณะผูนําที่เหมาะสมตามเกณฑ  สามารถพัฒนาและยกระดับ 
คุณภาพของโรงเรียนใหอยูในเกณฑที่สูงกวาโรงเรียนอื่นๆ  ทําใหครูมีขวัญกําลังใจหรือแรงจูงใจ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดี  จึงถือไดวาเปนความสําเร็จในการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนและเปนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ  การที่โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
และประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมากนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางที่มา
สนับสนุน  แตส่ิงที่เปนพลังขับเคลื่อนที่แทจริงคือ  ผูบริหารโรงเรียน  (พระมหาจรรยา  สุทธิญาโณ,  
2542,  หนา  5)  จะตองสามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน  ตัดสินใจไดวางานอะไรเปนงาน
สําคัญหรือไมสําคัญ  โดยเลือกปฏิบัติไปยังงานสําคัญกอน และยึดหลักการปฏิบัติตอผูรวมงาน 
เปนสิ่งสําคัญเพราะวาผูบริหารไมสามารถที่จะทํางานไดสําเร็จบรรลุเปาหมายโดยลําพังคนเดียว   
จะตองใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในขณะนั้นถาผูบริหารมีผลสัมฤทธ์ิสูง  และผลงาน 
มีความสําคัญ  ก็ถือวาทํางานประสบความสําเร็จ 
 การบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้น  เนื่องมาจากความสามารถของผูบริหารในการนํา
เทคนิคและกระบวนการบริหารมาใชบริหารงาน   กระบวนการบริหารที่มีความสําคัญ 
ตอการบริหารงานทุกระดับทุกประเภทของหนวยงานหรือองคการ ไดแก  การวางแผน   
ซ่ึงการวางแผนเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนาการศึกษา  การวางแผนสามารถ
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บอกใหทราบถึงระดับของปญหาและโอกาสที่ปญหาจะเกิดขึ้นสามารถชี้เฉพาะใหเห็นทิศทาง   
คานิยม  และวัตถุประสงคในอนาคตของหนวยงานสามารถชวยใหบุคคลหรือแตละหนวยงาน 
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนไปและการวางแผนยังชวยใหผูบริหารมีความมั่นใจในอันทีจ่ะนาํ
ความอยูรอด ปลอดภัยมาสูองคการหรือหนวยงานนั้นดวย (ประชุม  รอดประเสริฐ, 2539,  หนา   
97-98)  นอกจากการวางแผน  การจัดองคการที่ดี ก็มีสวนสัมพันธกับความสําเร็จขององคการ 
เชนเดียวกัน  เพราะจะทําใหกลุมบุคคลมองเห็นความเปนไปของโครงสรางอยางชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามโครงสรางไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  การจัด 
องคการนี้ มีประโยชนมากแกผูบริหาร  เพราะเปนคูมือในการบริหารงานไดสะดวกขึ้น  มีหนาที่ 
ที่รับผิดชอบอยางชัดเจน  การปฏิบัติงานในโรงเรียนจะเปนไปตามวัตถุประสงค หรือบรรลุ 
วัตถุประสงคตามแผนที่วางไว  นอกจากจะมีการจัดองคการที่เหมาะสมแลวผูบริหารจําเปนตองมี
การอํานวยการ  และการควบคุมงาน  ซ่ึงเปนกระบวนการวินิจฉัยส่ังการของผูบริหาร  พรอมทั้ง
กํากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย  รวมทั้งการใหคําแนะนําหรือนิเทศงาน
ของผูบริหารดวย  ขณะเดียวกันสถานศึกษาซึ่งบุคลากร ประกอบดวย  ครู  นักการภารโรง และ 
นักเรียน  ครูนั้นแบงออกเปน  3  ฝาย  คือ  ฝายบริหาร  ฝายทําการสอน  ฝายสงเสริมและสนับสนุน
การสอน (นิพนธ  กินาวงศ,  2526,  หนา 12)  ซ่ึงการทํางานของบุคคลเหลานี้จะดําเนินไป 
อยางมีประสิทธิภาพนั้น  ก็ตองอาศัยการบริหารงานบุคคลเปนการจัดคนใหเขากับงานใหมี 
ความเหมาะสมกับงาน 
 ยุคของการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ  
เพื่อใหเกิดการพัฒนาตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  การที่จะเกิดการพัฒนา 
ตามเปาหมายดังกลาวได  บุคคลในหนวยงานตองมีความรักสามัคคี นอกจากนี้ทุกคนตองมี 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดวย  ความพึงพอใจในงาน  (Job  Satisfaction)  เปนเรื่องของบุคคล  
เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลในการทํางาน  เปนความรูสึกตองานที่เขากําลังทําอยูตอหนวยงาน  
ตอเพื่อนรวมงาน  และความคาดหวังทางจิตวิทยาในสภาพการทํางาน  คนจะรูสึกพอใจในงานที่ทาํ
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  เมื่องานนั้นไดผลตอบแทน 
ทั้งทางวัตถุและจิตใจ  ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นได  เฟรนซ  
(French, 1994,  p. 111)  ไดกลาววา  คนจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานได ถาสถานภาพ 
ของคนดี  ซ่ึงหมายถึง การบริหารงานดี  ทั้งน้ีเพราะลักษณะงานที่ดีจะกอใหเกิดสถานภาพ 
ทางสังคมสูง และทําใหบุคคลสามารถปรับบุคลิกภาพของตนใหเขากับสภาพของสังคม  ทั้งภายใน
และภายนอกองคการได  ปจจัยที่สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น  ไดแก  ความมั่นคง 
ในอาชีพ  เงินเดือนหรือคาจาง  ความเปนธรรม  มนุษยสัมพันธ  มีสวัสดิการ  และผลประโยชน
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เกื้อกูลสภาพการทํางานดี  มีความกาวหนา  มีโอกาสไดเล่ือนตําแหนง  เล่ือนขั้น  ขึ้นคาจางเงินเดือน 
และเพิ่มพูนคุณวุฒิ  งานที่ทําเปนงานอาชีพที่มีเกียรติในสังคม  ดังนั้นเมื่อบุคคลสามารถปรับตัว 
ใหเขากับสังคมภายในและภายนอกองคการได  ก็ยอมมีความพึงพอใจในการทํางาน  ซ่ึง สมพงศ  
เกษมสิน  (2526,  หนา 242)  กลาววา  ส่ิงตางๆ  เหลานี้จะเกิดขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับสภาพสังคม   
ชุมชน  ตลอดจนสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ  ที่จะเอื้ออํานวยตอการบริหารของโรงเรียน 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี  มีโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กกระจายอยูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง  3  เขต  จํานวน  71  โรงเรียน  โดยมี 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของโรงเรียนและ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 5  การบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรา 40  กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อทําหนาที่กาํกับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน   
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิ  โดย
กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา  โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา  ใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา  ใหการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ  ดาน
งบประมาณ  ดานการบริหารบุคคล  และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  ใหความเห็นชอบ
ร า ย ง า น ผ ล 
การดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  ซ่ึงจากการที่ผูบริหารตองมีการปฏิบัติหนาที่ตางๆ   
รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว  ผูบริหารจึงตองใชบทบาทของผูบริหาร 
ในการบริหารงานโรงเรียน  เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่วางไวเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ  ซ่ึงการบริหารงานนั้นจะตองอาศัยปจจัย   
คือ  คน  เงิน  วัสดุส่ิงของ และการจัดการ  แตจากสภาพความเปนจริงโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ  
ขาดแคลนครู  งบประมาณ  และสื่อการเรียนการสอน  โดยเฉพาะดานการขาดแคลนครู ทําใหครู   
1  คน  ตองรับภาระงานหลายดาน หรือตองสอนควบ  2  ชั้นเรียน  ในขณะที่งบประมาณที่จะใช
ดําเนินการดานตางๆ  ก็ไมเพียงพอทําใหครูเกิดความทอใจและหมดกําลังใจในการทํางาน   
ผูบริหารจําเปนตองใชกระบวนการบริหาร  และการสรางความพึงพอใจใหกับผูรวมงาน  เพื่อให
การดําเนินงานของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษา 
และจากปญหาตางๆ  ที่กลาวมา  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับ 
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การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  เพื่อนําผลของการวิจัยไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี 
 1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงาน ของผูบริหาร 
สถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามประสบการณในการดํารงตําแหนงและระดับ 
การศึกษาของครู 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย 
ไปปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และผูบริหารระดับสูงขึ้นไปใชเปนขอมูล 
ในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารและ 
การสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหกับครูผูสอนในสถานศึกษา  ซ่ึงสงผลใหการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิด กระบวนการบริหาร  5 ขั้น ตามแนวคิด 
ของ คูนตซ และโอดอนเนล  (Koontz & O’ Donnell, 1968,  p. 47-50)  ซ่ึงประกอบไปดวย 
การวางแผน (Planning)   การจัดองคการ (Organizing)  การจัดบุคลากรลงสูงาน (Staffing)   
การอํานวยการ (Directing) และการควบคุมงาน (Controlling)  โดยการนําตัวแปรดานประสบการณ
และระดับการศึกษามาใชในการศึกษาคนควา 
 จากแนวคิดดังกลาว  ผูวจิัยไดนํากรอบความคิดมาใชในการศึกษา การบริหารงานของ 
ผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  ดังแสดงไวในภาพ  1 
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             ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   
ตามกระบวนการบริหาร  5 ขั้น ตามแนวความคิดของ คูนตซ และโอดอนเนล  (Koontz &  

O’ Donnell, 1968,  p. 47-50)  ซึ่งประกอบไปดวย การวางแผน (Planning)   การจัดองคการ 
(Organizing)  การจัดบุคลากรลงสูงาน (Staffing)  การอํานวยการ (Directing) และการควบคุม
งาน  (Controlling)  

1.5.2 ประชากร  ไดแก  ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  
ปการศึกษา  2548  จํานวน 338  คน 

1.5.3 ตัวแปรที่จะศกึษา   
1) ตัวแปรตน  ไดแก ประสบการณในการดํารงตําแหนงของขาราชการครู   

แบงออกเปน  2 กลุม  ไดแก  ครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยและครูที่มีประสบการณ 
ในการทํางานมากและระดับการศึกษา แบงออกเปน 2  กลุม  ไดแก  ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือ 
เทียบเทาและสูงกวาปริญญาตรี 

1.  ประสบการณในการดํารง
ตําแหนง 
1.1 ต่ํากวา 10 ป 
1.2 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป 

2.  ระดับการศกึษา 
 2.1  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 2.2  สูงกวาปรญิญาตรี 

ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกบัการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ดาน 

- การวางแผน 
- การจัดองคการ 
- การจัดบุคลากรลงสูงาน 
- การอํานวยการ 
- การควบคุมงาน 
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2) ตัวแปรตาม  ไดแก  ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี  5  ดาน  คือ  การวางแผน (Planning)  การจัดองคการ 
(Organizing)  การจัดบุคลากรลงสูงาน (Staffing)   การอํานวยการ (Directing)  และ การควบคุมงาน  
(Controlling)  
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 
 ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงาน  ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  
จําแนกตามประสบการณในการดํารงตําแหนงและระดับการศึกษา  มีความแตกตางกัน 

 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
1.7.1  ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงาน หมายถึง ความรูสึก หรือเจตคติที่ดี

ของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่เอาใจใสตองานและตั้งใจปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ชลบุรี 

1.7.2  การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามบทบาท 
ของผูบริหารโรงเรียนในดานการวางแผน (Planning)  การจัดองคการ (Organizing)  การจัด
บุคลากรลงสูงาน (Staffing)  การอํานวยการ (Directing)  และ การควบคุมงาน (Controlling)   

1.7.3  การวางแผน  หมายถึง การกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุด  
เพื่อที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น พรอมดวยการวางแนวปฏิบัติกอนลงมือปฏิบัติ 

1.7.4  การจัดองคการ หมายถึง  การกําหนดโครงสรางของการบริหาร ระบุอํานาจและ
หนาที่ของบุคลากรในหนวยงาน ตลอดจนการกําหนดลักษณะและวิธีการสื่อสารในองคการ  
เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

1.7.5  การอํานวยการ หมายถึง การวินิจฉัย  การตัดสินใจ  หลังจากที่ไดวิเคราะหและ
พิจารณาโดยรอบคอบแลว รวมทั้งการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดวินิจฉัย 
ส่ังการไปแลว 

1.7.6  การควบคุมงาน หมายถึง  การควบคมุดูแล ประสานงาน การสรางความสัมพันธ
ระหวางหนวยงาน  การวางแผน  การควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบรัดกุม 
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1.7.7  การจัดบุคลากรลงสูงาน หมายถึง  การจัดวางตัวบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ 
ตามภาระงานของโรงเรียนหรืองานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยเหนือ 

1.7.8  โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียน ตั้งแต  120 คนลงมา 

1.7.9  ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่รักษาการในตําแหนง 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.7.10  ประสบการณในการดํารงตําแหนง หมายถึง ระยะเวลาที่มีประสบการณ 
ในการเปนผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้แยกเปน 2 กลุม คือ 

1)  ประสบการณนอย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ต่ํากวา  10  ป 
2)  ประสบการณมาก หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาตั้งแต 10  ปขึ้นไป 

 1.7.11  ครู  หมายถึง  ผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี เขต 1, 2 และเขต 3  
 1.7.12  ระดับการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาสูงสุดของครูผูสอน  ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้  
แบงเปนปริญญาตรีหรือเทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี 
 

  


