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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่ม 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูใน

โรงเรียนกลุ่ม 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 291 คน เคร่ืองมือในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนกลุ่ม 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนักนั เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกนัอย่าง มีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ค าส าคัญ: การบริหารงาน, มธัยมศกึษา  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: study and compare the administration of school 

administrators in group 2 under secondary educational service area office 1) classified by sex 

and education level. The samples include 291 teachers in group 2 Under the Office of the 

Secondary Educational Service Area office 1 The research instrument were 5-level 

questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation and t-test. 

The results showed that: 1) The administration of school administrators in group 2, 

under secondary educational service area office 1. The overall of the study were at high levels 

When considering each aspect. Descending order as follows; the general administration, 

personnel administration, budget administration and academic administration 2) The school 

teachers in group 2, under secondary educational service area office 1, with different sex. 

There were opinions about the administration of the school administrators, the overall were not 

different. When considering in each aspect educational found that the personnel management 

and the general administration were different at.05 level of significance 3) The school teachers 

in group 2, under secondary educational service area office 1, with different education level. 

There were opinions about the administration of the school administrators, the overall were not 

different. When considering in each aspect educational found that the academic administration 

and budget management were different at.05 level of significance 

 

Keywords: Administration, Secondary educational 

 
บทน า 

การด าเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ นัน้

ผู้ ที่มีบทบาทส าคัญต่อหน่วยงาน หรือองค์กร 

คือผู้ น า หรือผู้ บริหารองค์กรนัน้  ๆ ที่จะน า

อ ง ค์ ก า ร ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ  ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง า น มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพราะผู้บริหาร

เ ป็นผู้ มีบทบาทและอิทธิพลสูงสุด ต่อการ

เปลี่ ยนแปลง ด้าน ต่าง  ๆ  ของหน่ วยงาน 

โดยเฉพาะหน่วยงานการศึกษาผู้ บ ริหาร

หน่วยงานจะต้องมีศักยภาพและทักษะในการ

จดัการงานให้ประสบผลส าเร็จ พร้อมทัง้จดัให้มี

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สร้าง

ความชัดเจนในบทบาท และภาระงานของ
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ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มี

ผ ลิ ตภ าพสู ง ขึ ้น  ร ว มทั ้ง ป รั บป รุ ง ร ะบบ

บริหารงานบุคคลใ ห้ เ อื อ้ ต่อการส่ ง เส ริม

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ

ภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) 

 ทักษะที่ ส าคัญส าห รับผู้ บ ริ หา รที่

ประสบผลส าเร็จมี 3 ทักษะ คือ ทักษะด้าน

ความคิดรวบยอด ทกัษะทางด้านมนษุยสมัพนัธ์

และทักษะทางด้านเทคนิค การบริหารจัดการ

เป็นหน้าที่หลกัของผู้บริหารสถานศกึษา นบัเป็น

กลไกในการขบัเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานจน

บรรลเุปา้หมาย แต่จะบริหารและจดัการอย่างไร

จึงจะเกิดประสิทธิภาพนัน้ ผู้บริหารเป็นตัวจักร

ส าคัญที่สุดเพราะผู้ บริหารเป็นผู้ ก าหนดทิศ

ทางการท างาน ผู้ บ ริหารสถานศึ กษาที่มี

ประสิทธิภาพทัง้หลายเป็นผู้ ที่มี เป้าหมาย

ความส าเร็จที่ชดัเจนและมีความมุ่งมัน่ที่จะไปสู่

เป้าหมายนัน้ให้จงได้ ทุ่ม เทพลังกายและ

ความคิดอย่างเต็มก าลัง มีความเป็นผู้น าทาง

วิชาการสงู มีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน์รอบรู้เป็น

ที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้ มี

ความสามารถในการจัดการองค์กร บริหาร

จัดการให้มีครูสอนอย่างพอเพียง มอบหมาย

งานให้บุคลากรได้เหมาะกับศักยภาพ สอดรับ

กับภาระและปริมาณงาน ใช้หลักการกระจาย

อ านาจ และการมีส่วน ร่วมในการบริหาร 

ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่

เหมาะสมกับผู้ เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมการ

พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การ

พฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้าน

ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

สิ่งที่ ท้าทายความสามารถของผู้ บริหารอีก

ประการหนึ่ง คือ การท าให้บุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ที่

รับผิดชอบ แม้งานสอนจะเป็นงานหลกั แต่งาน

ในหน้าที่พิเศษที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้ เรียน

เป็นหน้าที่ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก

คนไม่อาจปฏิเสธได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

สถานศกึษาที่จะท าให้ครูทุกคนรักในงานสอน มี

กระบวนการท างาน และเก็บงานอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่มีความหมายและ

สามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายทันต่อ

เหตุการณ์ ผู้ บริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียน

จ าเป็นต้องมีทักษะและเทคนิคที่เหมาะสมกับ

การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา มี

การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกตลอดเวลา 

(แคทซ์, 1974) โรงเรียนกลุ่ม 2 สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งเป็น

โรง เ รียนที่ ตั ง้ อยู่ ใน เขตกรุง เทพมหานคร

ประกอบไปด้วย 14 โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียน

สต รีวิ ทยา  2) โ ร ง เ รียนสาม เสนวิทยาลัย  

3) โรงเรียนโยธินบูรณะ 4) โรงเรียนศรีอยุธยา  

5) โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยา 2  

6) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 7) โรงเรียน
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วัดบวรนิ เ วศ  8) โ ร ง เ รี ยนวัด ราชา ธิ ว าส  

9) โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 10) โรงเรียนโยธิน

บูรณะ2 (สุวรรณสุทธาราม) 11) โรงเรียนราช

วินิตมัธยม 12) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 

13) โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั 14) โรงเรียน

วดัน้อยนพคณุ แต่ละโรงเรียนย่อมมีผู้บริหารที่มี

วิสยัทัศน์และมุมมองการบริหารงานที่แตกต่าง

กนั สถานที่ตัง้ของโรงเรียนบริบทของโรงเรียนก็

แตกต่างกัน จ านวนนักเรียนมากน้อยแตกต่าง

กันผู้ ปกครองนิยมน าบุตรหลานเข้าเรียนใน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีความพร้อม ที่ผ่านมา

พบว่าโรงเรียนในกลุ่ม 2 มีปัญหาในหลายด้าน 

เช่นบุคคลากรในการจดัการเรียนการสอนยังไม่

ครบในทุกวิชา ครูสอนไม่ตรงกับคุณวุฒิ ครูมี

ภาระงานเยอะ สภาพแวดล้อมบางโรงเรียน

แออัด แคบไม่สะอาด เรียบร้อย ไม่มีสนามให้

เด็กนักเรียนได้ออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม 

อุปกรณ์การเรียนมีน้อยไม่ทันสมัย อาคารเก่า

ช ารุดทรุดโทรมปัญหาดงักล่าวเก่ียวข้องกับการ

บริหารของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ควบคุม ดูแลการ

จดัสรรบคุลากร งบประมาณ 

 จากที่ กล่ าวมาทั ง้ หมดใน ข้ า ง ต้น  

จะเห็นว่าผู้บริหารที่บริหารงานโรงเรียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ย่อมสง่ผลดีต่อครู นกัเรียน และ

บุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียน และผู้ปกครอง

นักเรียน เป็นผู้ ที่ เห็นผลลัพธ์จากการบริหาร

โรงเรียนผ่านทางบุตร ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะศึกษาการบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียน

กลุ่ม2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยนี จ้ ะ เ ป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่มี

ส่ วน เ ก่ี ยว ข้อง  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็น ข้อมูล ในกา ร

พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่ อศึกษาการบ ริหารงานของ

ผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 โดยจ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตของเนือ้หา ใช้แนวคิดจาก

จากพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชา ติ   

พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  

พ.ศ. 2553) ในมาตรา 39 ประกอบด้วย 4 ด้าน 

ไ ด้ แ ก่  1) ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร  

2) การบ ริหาร ง านบุคคล  3) การบ ริหาร

ง บป ร ะ ม าณ  4) ก า ร บ ริ ห า ร ง า นทั่ ว ไ ป 

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2546) 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู

ในโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จ านวน 1,198 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ครูใน

โรง เ รียนกลุ่ม  2 สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการก าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างด้วยตารางก าหนดขนาดของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970) แล้วด าเนินการสุ่มชัน้ภูมิ  (Stratified 

Random Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 291 คน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อวิจยัการบริหารงานของ

ผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้แนวคิดจาก

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39 

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหาร

งบประมาณ 4) การบริหารงานทัว่ไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546) 

 จากขอบข่ายดงักลา่วผู้วิจยัจึงน ามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัต่อไปนี  ้

                   ตวัแปรต้น                                                             ตวัแปรตาม 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนีใ้ช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา 

โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 

291 คน ซึง่ก าหนดด้วยตารางก าหนดขนาดของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

แ ล ะ สุ่ ม แ บ บ ชั ้น ภู มิ  ( Stratified Random 

Sampling) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับเป็นเคร่ืองมือหลักในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

อธิบายตัวแปรใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

อนมุานสถิติใช้ t-test 

การบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารสถานศกึษา
โรงเรียนสตรีวิทยา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ประกอบด้วย 4 ด้าน 
1. การบริหารงานวิชาการ  
2. การบริหารงานบคุคล  
3. การบริหารงบประมาณ  
4. การบริหารงานทัว่ไป 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกเป็น 

1. เพศ 
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

2. ระดบัการศกึษา  
-ปริญญาตรี  
-ตัง้แต่ปริญญาโทขึน้ไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทัว่ไป ด้าน

กา รบ ริหา ร ง านบุ คคล  ด้ านกา รบ ริห า ร

งบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 

 2. ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลและ

ด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 3. ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ที่มีระดบั

การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการ

และด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

อภปิรายผล 

 1. การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทัว่ไป ด้าน

กา รบ ริหา ร ง านบุ คคล  ด้ านกา รบ ริห า ร

งบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนกลุม่ 2 มี

การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ซึ่งกันและกันและให้

ความส าคัญกับการบริหารมีการประชุมหารือ

กนัเสมอเพื่อน าสิ่งที่โรงเรียนในกลุ่มบริหารงาน

ประสบผลส า เ ร็ จมาป รับใ ช้ ใน โ ร ง เ รี ยน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี  ทองนพคุณ 

(2558) วิ จัย เ ร่ื อง  การศึกษาบทบาทการ

บริหารงานของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา พบว่า บทบาทการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้บริหารตระหนัก

และเห็นความส าคัญของบทบาทในการ

บริหารงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รุจิรัตน์  มานะพระ (2559) วิจยัเร่ือง สภาพการ

บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาอ านาจเจริญ พบว่าความคิดเห็น

เ ก่ี ยวกับสภาพกา รบ ริหาร ง านทั่ ว ไ ป ใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี  เ ข ต  1  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมข้าราชการครูมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานทั่วไปใน
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สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 อยู่ในระดับ

มาก 

 2. ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า

ปัจจุบันเร่ืองเพศมีความเท่าเทียมกันทัง้ชาย

และหญิง สามารถท างานได้เหมือนกันด้วย

สงัคมได้เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกบังานวิจัย

ของรุจิรัตน์  มานะพระ (2559) วิจยัเร่ือง สภาพ

การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาอ านาจเจริญ พบว่า เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานที่มีต่อสภาพการบริหารงานทั่วไปใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 จ าแนกตาม

เพศ ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อสภาพการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในด้านต่าง ๆ ทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ เพราะการปฏิบติังานอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรจง  

อินทะหมอ (2550) วิจยัเร่ือง การศกึษาความพึง

พอใจของผู้ปกครองนกัเรียนและนกัเรียนต่อการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จงัหวดับุรีรัมย์ 

พบว่า เปรียบเทียบความพงึพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนและนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ที่เป็นเช่นนี ้

อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้สร้างพลงัขบัเคลื่อน

ให้โรงเ รียนมีระบบการบริหารจัดการที่ ดีมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรที่ท าให้

ผู้ เรียนได้พฒันาความรู้ความสามารถ 

 3. ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ที่มีระดบั

การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่าครูส่วนใหญ่จบการศึกษาทัง้ปริญญา

ตรีและสูงกว่าปริญญาตรีได้รับการศึกษาหรือ

ความรู้ที่ เ ก่ียวเนื่องทางด้านการศึกษาเช่น

กระบวนการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษาและกระบวนการอ่ืน ๆ  ซึ่ง

เก่ียวข้องด้านการศึกษาทัง้สิน้เมื่อจบการศึกษา

ก็มาท างานทางด้านการศึกษาเช่นกันดังนัน้

ความคิดหรือสิ่งที่ได้รับรู้จากการศึกษาย่อม

เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ 

พวกเชียงชา (2553) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและ

แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 พบว่า การเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง ค่า เฉลี่ ยรายคู่ ของการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด
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เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.1 โรงเรียนกลุม่ 2 สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรมี

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนา

วิชาการกบัหน่วยงานอ่ืนมากยิ่งขึน้ 

1.2 โรงเรียนกลุม่ 2 สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรมี

กา รส า ร วจสภาพอาคาร  และซ่ อมแซม 

บ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สภาพอาคาร

แข็งแรง มัน่คง ปลอดภยั และมีความสะอาด 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพการ

บ ริหารงานของผู้ บ ริหาร โรง เ รียนกลุ่ ม  2  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 

2.2 ค ว ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร

พัฒนาการบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียน 

กลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 
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