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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จำแนกตามเพศ อาย ุและระดับการศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 113 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการ

วิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ (Percentage) คาตัวกลางเลขคณติ (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ Independent t-test  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ครูที่มีเพศ

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกัน (3) ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไป

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม

ไมแตกตางกัน (4) ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: การบริหารงานท่ัวไป ความคิดเห็นของครู 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the level of opinions of teachers towards 

general administration in secondary school under secondary educational service area office 9 in 

Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province. 2) to compare the level of opinions of teachers towards 

general administration in secondary school under secondary educational service area office 9 in 

Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province, classified by gender, age and education level. 
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 This research was a survey research. The population consisted of 113 people who were teachers 

in secondary school under secondary educational service area office 9 in Nakhonchaisri District Nakhon 

Pathom Province. Methods of conducting research consist of 4 steps: (1) study research problems (2) 

research design (3) data collection and analysis data (4). write research paper. The statistics used for 

data analysis were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test. 

 Major Finding: (1) the opinions of teachers towards general administration in secondary school 

under secondary educational service area office 9 in Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province 

was in a high level. (2) the opinions of different genders teachers towards general administration in 

secondary school under secondary educational service area office 9 in Nakhonchaisri District Nakhon 

Pathom Province were different. (3) the opinions of different age teachers towards general administration 

in secondary school under secondary educational service area office 9 in Nakhonchaisri District Nakhon 

Pathom Province were not different. (4) the opinions of different education level teachers towards 

general administration in secondary school under secondary educational service area office 9 in 

Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province were different. 

Keywords: General administration, Opinions of teachers  

 

บทนำ  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนดหลักการ

จัดการเรียนรู ดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและ

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องกำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การกระจายอำนาจจะทำใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอสิระ 

คลองตัว สามารถบริหารและจัดการ ศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักการการกระจายอำนาจและ

การบริหารจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 9) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 มาตรา 35 ท่ีกำหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 34  เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลผลจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ประกาศใชสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตามแนว

ทางการปฏิรูประบบราชการที่มุงหวังจะเห็นการจัดการศึกษาจะเอื้อตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพสรางความพึงพอใจแก

ประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 10)  

 ดังนั้น เพื่อใหการศึกษาเกิดผลดีและมีคุณภาพตามความมุงหมายที่ตั้งไว จึงขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการและ

ดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งถือวาโรงเรียนนั้นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญในการนำนโยบายทางการศึกษา และนำ

หลักสูตรไปปฏิบัติเพ่ือใหบังเกิดการศึกษาท่ีมีคุณภาพแกผูเรียนไดโดยตรง โรงเรียนท่ีจะประสบผลสำเร็จมกัจะมีผูบริหารท่ี

มีความสามารถในการเปนผูนำและรูจักการมอบหมายงาน ผูบริหารมีบทบาทในการกระจายอำนาจ สนับสนุนใหบุคลากร

ในโรงเรียนมีความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน และชักจูงใหทุกคนมีสวนรวมในงานของโรงเรียน (บุญมี เณรยอด, 2546: 20) การ

บริหารจัดการเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของทำหนาท่ีอำนวยการสงเสริมสนับสนุน ประสานงานนิเทศ 

ควบคุม กำกับ ติดตามประเมิน แกไข พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือกิจกรรมตางๆ ในระบบ ทั้งการวางแผน การ
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บริหารงานวิชาการ งานธุรการ การเงิน งานบริการตางๆ และงานอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบาย

เปาหมายและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามบทบาทหนาท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 1)  

 การบริหารงานทั่วไปเปน 1 ใน 4 งานสำคัญ โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและอำนวย

ความสะดวกตางๆ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัด

การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยที่ผานมายังไมเคยมีการศึกษาความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานและแนวทางการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนที่รับผิดชอบตองานบริหารทั่วไปใน

สถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุง 

แกปญหา และนำมาพัฒนาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนแตกตางกัน 

 2. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนแตกตางกัน 

 3. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนแตกตางกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาขอบขายหนาท่ีในการบริหารงานท่ัวไปของ

โรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 72-73) ไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานทั่วไปไว 22 ดาน และจากการ

สัมภาษณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เฉพาะในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใน

ประเด็นการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนดานใดท่ีมีผลตอโรงเรียนมาก เมื่อผูวิจัยสรุปผลโดยการเรียงน้ำหนักคะแนนแลว

ไดคัดเลือก 5 ดานแรกท่ีมีผลสูงสุดตอการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียน มากำหนดเปนตัวแปรใน การวิจัย คือ 1) ดานงาน

สารบรรณ 2) ดานงานประชาสัมพันธ 3) ดานงานยานพาหนะ 4) ดานงานโสตทัศนศึกษา และ 5) ดานงานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอม 
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 158 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 113 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอร

แกน (วาโร เพ็งสวัสดิ,์ 2551) แลวดำเนินการสุมโดยวิธี ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

3 . ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของครู จำแนกออกเปน 

  1)  เพศของครู ประกอบดวย  (1) เพศชาย  (2) เพศหญิง 

  2)  อายุของคร ูประกอบดวย (1) อายุต่ำกวา 35 ป (2) อายุตั้งแต 35 ปข้ึนไป 

  3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย  (1) ปริญญาตรี (2) สูงกวาปริญญาตร ี

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานทั่วไปของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำแนก

ออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานงานสารบรรณ 2) ดานงานประชาสัมพันธ 3) ดานงานยานพาหนะ 4) ดานงานโสตทัศน

ศึกษา 5) ดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

 4. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม  แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใน 5 ดาน รวมท้ังหมด 34 ขอ  

 5. สถิติในการวิจัย 

5.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

5.1.1 การหาความเที ่ยงตรงของแบบสอบถาม ใชด ัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ

วัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence: IOC) 

5.1.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s 

Alpha Coeffcient) 

5.2 สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

คารอยละ (Percentage) 

5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาทีแบบ Independent t-test  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 72-

73) ซึ่งไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานทั่วไปไว 22 ดาน โดยผูวิจัยกำหนดประเด็นการบริหารงานทั่วไปของ

โรงเรียนดานที่มีผลตอโรงเรียนมาก  5  ดาน  มากำหนดเปนตัวแปรในการวิจัย คือ 1) ดานงานสารบรรณ 2) ดานงาน

ประชาสัมพันธ 3) ดานงานยานพาหนะ 4) ดานงานโสตทัศนศึกษา  และ 5) ดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม และ

สามารถเขียนกรอบความคิดในการวิจัยไดดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูใน

ระดับมาก 

 2. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน

เพราะ (1) ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม โรงเรียนมีการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการใชอาคารสถานท่ี การใชน้ำใชไฟ 

การปรับซอมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ การบำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยู

ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย สวยงาม สะอาด เปนระเบียบอยูเสมอ (2) ดานงานโสตทัศนศึกษา มีการซอมแซม บำรุงรักษา 

อุปกรณ และครุภัณฑเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอนและการบริหารงานทุกประเภท (3) ดานงานสารบรรณปฏิบัติ

ตามคูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการรับ-สงหนังสือราชการ (4) ดานงานประชาสัมพนัธ มี

การเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยประสานความรวมมอืกบับุคลากร ชุมชน องคกร และในทองถิ่น (5) ดานงานยานพาหนะ 

โรงเรียนมีแนวทางการควบคุม ดูแล จัดทำทะเบียน ใหบริการดานยานพาหนะ และเบิกจายตามกำหนด 

สถานภาพของครู 

1) เพศของครู ประกอบดวย 

   (1) เพศชาย 

   (2) เพศหญิง 

2) อายุของครูประกอบดวย 

    (1) อายุต่ำกวา 35 ป 

    (2) อายุตั้งแต 35 ปข้ึนไป 

3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย 

   (1) ปริญญาตร ี

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไป 

1) ดานงานสารบรรณ 

2) ดานงานประชาสัมพันธ 

3) ดานงานยานพาหนะ 

4) ดานงานโสตทัศนศึกษา 

5) ดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
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 2. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง 

 3. ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ   

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการศึกษาไปใช 

1.1 ดานงานสารบรรณ โรงเรียนควรมีการทำลายหนังสือหรือเอกสารทางราชการที่มีอายุนานเกินกำหนด 

และมีการดำเนินการงานสารบรรณโดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา   

1.2 ดานงานประชาสัมพันธ โรงเรียนควรมีการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ เชน 

การจัดทำวารสารโรงเรียน คูมือนักเรียน แผนพับ ฯลฯ และมีการกำกับดูแลอุปกรณการกระจายเสียงทุกช้ินใหอยูในสภาพ

การใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 ดานงานยานพาหนะ โรงเรียนควรมีพัฒนาการใหบริการดานยานพาหนะกับงานตางๆ ตามคำขอใช อีก

ทั้งควรมีการควบคุมการขอใชยานพาหนะใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการมีการตรวจสอบสภาพรถโรงเรียนให

พรอมใชงานตลอดเวลาทุกวัน ดำเนินการปรับซอมบำรุง ดูแลรักษาใหพรอมใชอยูเสมอ 

1.4 ดานงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนควรมีการซอมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ และครุภัณฑเทคโนโลยีท่ีใชใน

การเรียนการสอนและการบริหารงานทุกประเภท  

1.5 ดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โรงเรียนควรมีการกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของ

พนักงานลูกจางใหมีการทำความสะอาดอาคารและบริเวณตางๆใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่ม ีตอการบริหารงานทั ่วไปของโรงเร ียน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารและครูที ่สงผลตอความสำเร็จในการบริหารงานทั่วไปของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

บรรณานุกรม 

กรมสามัญศึกษา. (2546). การพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 

กรมสามัญศึกษา. (2546ก). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง

แบงสวนราชการ. กรุงเทพฯ: องคกรรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ. 

กรมสามัญศึกษา. (2546ข). คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: คุรสุภา. 

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, สำนักงาน. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: พริกหวาน

กราฟฟค. 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร. (2540). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมกรุงเทพฯ. 

ธงชัย สันติวงษ. (2528). หลักการบริหาร คิดและทำอยางผูจัดการใหญ. กรุงเทพฯ : เอเชียเพลส. 



310 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

บุญเก้ือ ควรหาเวช. (2542). การประชาสัมพันธ (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยเูคช่ัน. 

ยุพิน โตสารเดช.(2549). สภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาลพบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ. คม. มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี. ลพบุรี.  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2550). แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให

คณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย. 

สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2548). ศักยภาพในการ

จัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา 

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). แนวทางการบริหารและการจดัการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน. 

กรุงเทพฯ: พิมพดี. 

Cronbach Lee Joseph. (1974). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row 

Publishers. 

Simon, H.A. (1961). Administrative Behavior. New York: Macmillan. 

 




