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ความคดิเห็นของครูทีม่ต่ีอการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน 

ในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 
กนกพร   จีระมะกร* 

  

บทคัดย่อ   

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูมีต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  โดย 

จาํแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทาํงาน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ครูในโรงเรียนใน

เขตคลองสามวา จาํนวน 140 คน   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 103 คน  ซ่ึงไดม้าจากการใชต้าราง

ของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie&Morgan)โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .934  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  (�̅�𝑥)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูมีต่อการ

บริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศ  วเิคราะห์โดยใชค้่าที 

(t test) แบบ  Independent samples สาํหรับประสบการณ์ในการทาํงาน วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA)  ผลการวจิยัพบวา่  1) ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขต

คลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  2)  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ทั้งภาพรวมและรายดา้น

ไม่แตกต่างกนั  3)  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของ

โรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ทั้งภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ  :  1)  ความคิดเห็น  2)  การบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน 

 

บทนํา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

ช่วยใหป้ระชาชนมีความรู้  ความสามารถ  และทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  ช่วยใหป้ระชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได ้ มี 

_____________________________________________________________________________________ 

 

* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
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คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ สามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและอยา่งมี

ศกัด์ิศรี  มีความสามารถในการพฒันาตนเอง  มีความรับผดิชอบ  และมีบทบาทในการพฒันาสังคมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม   

สถานศึกษานบัเป็นหน่วยงานสาํคญัของการบริหารจดัการศึกษา  เพราะมีความใกลชิ้ดผูเ้รียนและ

ชุมชนเป็นอยา่งมาก  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนท่ีระดบั

สถานศึกษาน้ีเอง  การจดัระบบบริหารงานในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระความ

รับผดิชอบเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารจดัการนั้น

ครอบคลุมกิจกรรมการดาํเนินการต่างๆ ทางการศึกษาไวห้มด  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของครูและบุคลากร 

นกัเรียน  หลกัสูตรและการเรียนการสอน  การจดัทาํนโยบายและแผนการประเมินผล   ระบบขอ้มูล

สารสนเทศ  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ดงันั้น  ถา้การ

บริหารจดัการไม่ดี  ไม่มีประสิทธิภาพ  ยอ่มส่งผลผลต่อคุณภาพการศึกษาได ้
การบริหารงานทัว่ไป  ยดึหลกัใหส้ถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจดัการศึกษา

ดว้ยตนเองมากท่ีสุด  โดยเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  ส่งเสริมสนบัสนุน  และประสานงานในเชิง

นโยบายใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มุ่งส่งเสริม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารงานท่ี

มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเนน้ความโปร่งใส  ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ ตลอดจนการมี

ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง มุ่งพฒันาองคก์รระดบัสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รสมยัใหม่

โดยนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม   

การบริหารจดัการสถานศึกษาในระดบัโรงเรียนหรือสถานศึกษา  นบัไดว้า่ยงัมีปัญหาและอุปสรรค

ค่อนขา้งมาก  เพราะผูบ้ริหารไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ  ทาํหนา้ท่ีเป็นเพียงตวัแทนของส่วนกลาง  เป็นผู ้

ประสานงานมากกวา่จะเป็นผูบ้ริหาร  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอาํนาจในการตดัสินใจเพียงนอ้ยนิด  ดา้น

หลกัสูตรและการเรียนการสอนนั้น  แนวทางการดาํเนินงานถูกกาํหนดมาจากส่วนกลางทั้งส้ิน  ดา้นอาคาร

สถานท่ี  อาคารของโรงเรียนจะตอ้งสร้างตามแบบท่ีออกโดยส่วนกลางเท่านั้น  ดา้นกิจการนกัเรียนและ

ความสัมพนัธ์ชุมชนนั้นถึงแมว้า่จะดาํเนินการโดยโรงเรียนเองแต่กิจกรรมก็ถูกกาํหนดโดยส่วนกลาง  

นอกจากน้ีดา้นบริหารการเงินก็ยงัตอ้งพึ่งงบประมาณจากส่วนกลางเกือบทั้งหมด   

จากขอ้มูลและสภาพปัญหาดงักล่าว   ผูว้จิยัจึงสนใจทาํวจิยัเร่ือง  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

บริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ตามสภาพการดาํเนินงานเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงาน

ทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวาใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลอง

สามวา  กรุงเทพมหานคร   จาํแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลอง 

สามวา   กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 

 2. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานทัว่ไปของ

โรงเรียนในเขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  ครูในโรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  

ปีการศึกษา 2559   จาํนวน  140  คน  กลุ่มตวัอยา่ง  103  คน  

 ตวัแปรท่ีศึกษา  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศและประสบการณ์ในการทาํงาน  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน  จาํนวน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  1) ดา้นกิจการนกัเรียน  2)  ดา้น

ความสัมพนัธ์ชุมชน  3)  ดา้นอาคารสถานท่ี  4) ดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน

ทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  แบ่งเป็น   2  ตอน  ดงัน้ี 

ตอนที ่ 1   สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  เพศ  ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน  มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ  (Check  list) 

ตอนที ่ 2   ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร    

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  มี  5  ระดบัคือ  มากท่ีสุด  มาก  

ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลตอนท่ี 1 วเิคราะห์โดยค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. ขอ้มูลตอนท่ี 2 วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย ( )X และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.  ขอ้มูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลอง 



129 
 

สามวา  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศ  วิเคราะห์โดยใชค้่าที  (Independent  Sample t- test)  

  4.  วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลอง 

สามวา  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน  ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One – way Analysis  of  Variance) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe′ Post hoc Comparison) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อทราบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน   สาํนกังานเขตคลอง

สามวา   กรุงเทพมหานคร   

2.  เป็นขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร  นาํไปพฒันาการบริหารโรงเรียนสาํนกังานเขตคลอง 

สามวา   กรุงเทพมหานคร   

3.  เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนสาํนกังานเขตคลองสามวา   

กรุงเทพมหานคร   

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

 1. ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

 2. ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา   

กรุงเทพมหานคร  ทั้งภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 3.  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน

ในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ทั้งภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

  

การอภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลอง

สามวา  กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นสาํคญัท่ีจะนาํมาอภิปราย  ดงัน้ี 

1. ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  เพราะการบริหารงานทัว่ไป  ถึงจะเป็นงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหนา้ท่ีหลกั  แต่ก็มี

ความสาํคญัต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษาในการใหบ้ริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของสถานศึกษาให้

สามารถดาํเนินไปตามจุดหมายท่ีตอ้งการหรือท่ีไดว้างไว ้ เป็นการจดัระบบบริหารองคก์ารใหบ้ริการงานอ่ืน 

ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีกาํหนดไวโ้ดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การประสานงาน 

ส่งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการการศึกษาทุกรูปแบบ  โดยมุ่งให้
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สถานศึกษามีการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม  ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง  องคก์รและชุมชนเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  

ควบคู่กบัการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและงานส่งเสริมประชาธิปไตยและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา  งานดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนงานบริการสาธารณะ

และประสานความร่วมมือกบัชุมชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  เสาวภาคย ์ ปฐมพฤกษว์งษ ์ ( 2558 )  

พบวา่  โรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน  

โรงเรียนมีการแจง้ข่าวสารจากโรงเรียนถึงผูป้กครองเป็นประจาํ  และมีการจดัทาํขอ้มูลนกัเรียนท่ีเป็น

ปัจจุบนัอยูเ่สมอ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จีรนนัท ์ เทศารินทร์ ( 2559 ) ผูบ้ริหารมีการส่งเสริม

สนบัสนุนใหค้รูร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆของชุมชน  ส่งเสริมใหบุ้คลากรนาํเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใช้

ในการพฒันางาน  จดัแบ่งงาน  หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบแก่บุคลากรในกลุ่มงานอยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะผูบ้ริหารเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยยดึโรงเรียนเป็นฐาน   

 สามารถอภิปรายผลเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1.1  ดา้นกิจการนกัเรียน พบวา่  ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลอง

สามวา  กรุงเทพมหานคร  ในดา้นกิจการนกัเรียน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เพราะการบริหารงาน

กิจการนกัเรียน   เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนแต่ละคน  เพื่อใหไ้ดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ

เฉพาะตนอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  งานบริหารกิจการนกัเรียนจึงมี

ภารกิจท่ีตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัตวันกัเรียนแต่ละคน  รวมไปถึงการจดับริการส่ิงต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียนใน

ดา้นต่างๆ  ดว้ยเช่นกนั  การบริหารกิจการนกัเรียนเป็นเร่ืองสาํคญัและจาํเป็นเร่ืองหน่ึงของการบริหาร

การศึกษา  ซ่ึงผูบ้ริหารควรจะใหค้วามสนใจเป็นพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ  ผูบ้ริหาร

จะตอ้งคาํนึงวา่ยงัมีส่วนสาํคญัท่ีเก่ียวกบันกัเรียนอยูอี่กหลายดา้น  เช่น  การจดับริการและสวสัดิการต่างๆ

ใหก้บันกัเรียน  การจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างชีวติของนกัเรียนในดา้นคุณธรรม  จริยธรรมใหส้มบูรณ์

ข้ึน  ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัจริง  คิดเป็น  ทาํเป็น  ส่งเสริมพฒันาเด็กในเร่ืองการแสดงออกใน

ท่ีสาธารณะอยา่งเหมาะสม  ดงันั้น การจดัประสบการณ์ใหก้บันกัเรียนนอกชั้นเรียนซ่ึงอยูใ่นขอบข่ายของ

งานกิจการนกัเรียนน้ี  เป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัซ่ึงสถานศึกษาและผูบ้ริหารจกัตอ้งขวนขวาย  จดัดาํเนินการ

ใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามทรัพยากรและโอกาสท่ีมีอยูใ่นสังคมประชาธิปไตย  จะใหค้วามสาํคญัของการจดั

งานดา้นกิจการนกัเรียนควบคู่ไปกบังานวชิาการ  เช่น  การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

ตอ้งคาํนึงถึงบริบทของโรงเรียน  ความถนดัและความแตกต่างของผูเ้รียนดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ วราภรณ์  บุญดอก ( 2559 )  พบวา่  ในดา้นการจดัสวสัดิการ  มีการจดับริการและสวสัดิการ

นกัเรียนต่าง ๆ เช่น  การรักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพนกัเรียน มีบริการปรึกษาหารือหรือแนะแนว  มีครู

ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะคอยใหค้าํปรึกษาและสวสัดิการต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ  ดา้นกิจกรรมร่วม

หลกัสูตร ผูบ้ริหารและครูเห็นความสาํคญัในการจดัตั้งสภานกัเรียนหรือคณะกรรมการนกัเรียน   และการจดั

กิจกรรมนกัเรียนสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยครูให้
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ความสนใจและร่วมมือในการจดักิจกรรมเป็นอยา่งดี   การดาํเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  

การคดัเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียนตามแนวระบอบประชาธิปไตยทาํใหน้กัเรียนเกิดความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสังคม  ตลอดจนมีการเชิญผูป้กครอง และบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

ของนกัเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  พระเสมียน  นาคินชาติ  ( 2556 ) พบวา่ ในดา้นการเรียนรู้ท่ีมุ่ง

พฒันาประชาธิปไตย  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีการสร้างจิตสาํนึกใหน้กัเรียน

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการไปเลือกตั้งส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและ

ความรับผดิชอบต่อกลุ่มร่วมกนั  มีการพฒันาระบบการทาํงานร่วมกนั  วางแผน  ดาํเนินการตามแผน  ทุกคน

มีส่วนร่วมสามารถแสดงความคิดเห็น 

1.2  ดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน  พบวา่ ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขต

คลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  ในดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เพราะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนถือวา่มีความสาํคญัเปรียบเสมือนฟันเฟือง  หรือนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีจะ

ทาํใหเ้คร่ืองยนตท์าํงานไดต้ลอดเวลา  ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะวา่โรงเรียนจะดาํเนินการโดยลาํพงัมิได ้ ตอ้งอาศยั

ความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่ ผูบ้ริหารและคณะครูจะตอ้งใชค้วามรู้

ความสามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  เพื่อประสานความร่วมมือร่วมใจใหเ้กิด

ประโยชน์และสัมฤทธ์ิผลแก่หน่วยงาน  การให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ความมีเหตุมีผล  ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนั

และกนั  ตราบใดก็ตามท่ีความสัมพนัธ์ระดบับุคคลมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองก็จะก่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือน

กระบวนการพฒันาโรงเรียน   เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาดาํเนินไปดว้ยดีและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้  

โดยการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของชุมชน ในรูปแบบ

กรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน  การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนอยา่งเปิดเผย  นาํไปสู่

การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ศุภรัตน์  ปุ้งขอ้  ( 2558 )   ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนั

ระบบการจดัการศึกษา และระบบบริหารงานภายในโรงเรียนจะประสบความสาํเร็จและไปสู่เป้าหมายท่ีตั้ง

ไวไ้ด ้ จะตอ้งอาศยัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงถือวา่เป็น

ตวัแทนของชุมชน จะตอ้งเขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัในดา้นการใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้าํปรึกษา  คอยสนบัสนุน

และส่งเสริมในการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนซ่ึงถือวา่เป็นผลผลิตท่ีสาํคญัท่ีสุด 

บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนการศึกษาของชาติ นัน่คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง  และอยูใ่นสังคมอยา่งมี

ความสุข  และใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตนตามหลกัค่านิยม 12 ประการ  ส่วนโรงเรียนก็จะตอ้งดาํเนินงานตาม

แผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจะตอ้งมีการ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล  ข่าวสาร  ผลงานนกัเรียน  ผลงานครู  ความเคล่ือนไหว ในการพฒันาโรงเรียน  

ตลอดจนมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนอยูเ่สมอยกตวัอยา่ง เช่น การจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาส

สาํคญั ๆ เช่น การประชุมผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อแจง้นโยบายของโรงเรียน  การจดักิจกรรมวนั

สาํคญั เช่น  วนัแม่แห่งชาติ  วนัพอ่แห่งชาติ  วนัเด็กแห่งชาติ  วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  พระเสมียน  นาคินชาติ ( 2556 ) ในดา้นการเรียนรู้โดยความร่วมมือของ
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ครอบครัวและชุมชน พบวา่  สถานศึกษามีการจดัประชุมและเชิญผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วมฟัง แสดงความ

คิดเห็น ตวัแทนชุมชน คณะกรรมการเป็นตวัแทนชุมชนเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนและประชุมวชิาการ ร่วม

เสนอความคิดเห็นในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ  แสดงใหเ้ห็นวา่สถานศึกษาไดมี้การพฒันาครู แลกเปล่ียน

เรียนรู้  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  นาํความรู้มาจดัการเรียนการสอน 

1.3  ดา้นอาคารสถานท่ี   พบวา่  ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลอง

สามวา   กรุงเทพมหานคร  ในดา้นอาคารสถานท่ี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เพราะการบริหารอาคาร

สถานท่ี  วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ และบุคคลในโรงเรียนจะตอ้ง

มีความสมบูรณ์ในส่วนประกอบทุกดา้น  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อชีวติได ้ อาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  นบัวา่เป็นส่วนประกอบหน่ึงในสถานศึกษา ซ่ึงมีส่วนสาํคญัยิง่ท่ีจะช่วยอาํนวย

ความสะดวกในการจดัการศึกษาหรือการเรียนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการศึกษาได ้ โดยจะตอ้ง

ใหก้ารดูแลเอาใจใส่อาคารสถานท่ีดว้ยการวางผงัใหเ้ป็นระเบียบเหมาะสมเป็นสัดส่วน สะอาด ร่มร่ืน 

สวยงาม  อนัจะส่งผลใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ช่วยในการส่งเสริมพฒันาการทาง

ความคิดและจิตใจ  ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมอนัพึงประสงคไ์ด ้ เพราะการบริหารงานอาคารสถานท่ี

เป็นการบริหารงานท่ีใหค้วามสะดวกแก่การดาํเนินงานหลกัของโรงเรียนคืองานวชิาการ  ส่งเสริมใหก้าร

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ของโรงเรียนเป็นไปโดยสะดวก  และมีประสิทธิภาพ  โดยมีการวางแผนการใชอ้าคาร

สถานท่ีใหเ้กิดประโยชน์ใชส้อยมากท่ีสุดต่อการเรียนการสอนโดยตรงและต่อการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนของ

นกัเรียนและชุมชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ราตรี  อิงมัน่  ( 2556 )  พบวา่  การจดัพื้นท่ีการเรียนการ

สอน  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  เหมาะสมกบัการเรียนแต่ละวชิา  บรรยากาศการเรียนช่วยเสริมแรงการ

เรียนของนกัเรียนใหดี้ข้ึน  แสงสวา่งในหอ้งเรียนและบริเวณโดยรอบอาคารเพียงพอต่อการจดัการเรียนการ

สอน  ทาํใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

1.4  ดา้นเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  พบวา่  ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน

ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ในดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เพราะ

การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการสนองตอบนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ีดีต่อการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น

สถานศึกษา  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อพฒันา

ทกัษะในการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้การประกนัคุณภาพของสถานศึกษา  รวมทั้งการพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความเจริญกา้วหนา้  ดว้ยเหตุน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศจึง

เป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัต่อสถานศึกษาเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารมีวธีิการบริหารจดัการการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดีก็นาํพาสถานศึกษาประสบความสาํเร็จไดไ้ม่ยาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

ทิพวลัย ์ นนทเภท ( 2559 )  ผลการศึกษาพบวา่  เน่ืองจากสถานศึกษามีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
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ดาํเนินงานธุรการ  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประสานและพฒันาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ   มีการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  

มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคก์ร

หน่วยงาน  และสถาบนัต่าง ๆ ท่ีจดัการศึกษามีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจดัเก็บขอ้มูลเพื่อจดัระบบการ

บริหารและพฒันาสถานศึกษา  มีการใชเ้วบ็ไซตข์องสถานศึกษาในการรับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลอง 

สามวา   กรุงเทพมหานคร    จาํแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทาํงาน  

2.1 ครูท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา   

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีเพศแตกต่างกนั

ปฏิบติังานในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเดียวกนั  จึงทาํใหค้วามคิดเห็นในการปฏิบติังานไม่

แตกต่างกนั  เพราะผูบ้ริหารใหค้วามเสมอภาคกนัทั้งเพศหญิงและเพศชาย  โดยไม่คาํนึงถึงเพศในการ

มอบหมายงาน  ภาระงานต่าง ๆ ใหก้บัครู  แต่กลบัมองในดา้นประสิทธิภาพในการทาํงานมากกวา่ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  มานนท ์ จนัทร์เจียม  ( 2558 )  อาจสืบเน่ืองมาจากครูไม่วา่เพศหญิงหรือเพศชาย

มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความรู้เท่าเทียมกนั จึงส่งผลใหค้รูท่ีมีเพศต่างกนั   มีความรู้ความเขา้ใจปฏิบติั

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และในส่วนของผูบ้ริหารก็ไดมี้การกระตุน้ 

เสริมแรงใหค้รูจดัการเรียนการสอนตามกฎหมายการศึกษาชาติ มีกระบวนการบริหารท่ีดี  มีการประเมินผล 

การบริหาร มีการเขา้รับการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  ใหค้วามเสมอภาคกนัทั้งเพศชาย และครู

เพศหญิง และจากนโยบายการกระจายอาํนาจสู่สถานศึกษาทาํใหเ้กิดความต่ืนตวัในการบริหารงาน

สถานศึกษา  รวมถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากครูในโรงเรียน  ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นคาํตอบหน่ึง  

ทราบวา่ ครูทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต ้ 

อาํเภอบ่อเกลือ  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.2   ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทัว่ไปของ

โรงเรียนในเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ครูท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนัมีกรอบการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเป็นแบบแผนตายตวัจึงทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ียดึ

แบบแผนไปในทิศทางเดียวกนั  จึงอาจส่งผลใหค้วามคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  เพราะผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญั

กบัครูอยา่งเท่าเทียมกนั  มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน ไม่เลือกปฏิบติักบัครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่าง

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  มานนท ์ จนัทร์เจียม  ( 2558 )  อาจสืบเน่ืองมาจาก โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือ

ใต ้ อาํเภอบ่อเกลือ  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาน่าน  เขต 2  ผูบ้ริหารมีความใกลชิ้ดกบั

ครูผูส้อนทาํใหเ้กิดภาพพจน์ท่ีชดัเจน เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนมีการส่งเสริมพฒันาครู  ไม่เลือกปฏิบติักบัครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานท่ี

แตกต่างกนั  ผูบ้ริหารจะใหค้วามสาํคญัเสมอกนั มีมาตรฐานการปฏิบติังาน   เวลาและวธีิการประเมินท่ี
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เหมือนกนั และครูไม่วา่จะมีประสบการณ์การปฏิบติังานต่างกนั  แต่ก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความ

รู้เท่าเทียมกนั  จึงส่งผลใหค้รูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั  มีความรู้ความเขา้ใจปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน  

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1.1 การบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  ดา้นการบริหารกิจการนกัเรียนในเร่ืองของการ

จดับริการตูน้ํ้ าเยน็  โดยผา่นเคร่ืองกรองท่ีไดม้าตรฐานให้แก่ครู  ผูบ้ริหารควรจดัระบบบริการอยา่งเพียงพอ

และไดม้าตรฐานเพื่อเป็นการส่งเสริมดา้นสวสัดิภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีให้แก่ครูและนกัเรียน 

1.2 การบริหารงานดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน  ในเร่ืองจดัค่ายสัมพนัธ์กบัชุมชน ผูบ้ริหารและครูตอ้ง

ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน  มีการประชุมกนั พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การ

ตดัสินใจต่างๆในโรงเรียนจาํเป็นตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และควร

มีการจดัค่ายความรู้ในดา้นต่างๆ  การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้  เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีแก่ชุมชนในดา้นต่างๆ 

1.3 การบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  ในดา้นอาคารสถานท่ี  ในเร่ืองของสนามเด็กเล่นมี

เคร่ืองเล่นท่ีเพียงพอและปลอดภยั      ผูบ้ริหารและครูตอ้งคอยกาํกบัติดตามการใชส้นามเด็กเล่น  เคร่ืองเล่น

ต่างๆ ใหป้ลอดภยัพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  หากพบวา่ชาํรุดใหด้าํเนินการแกไ้ขปรับปรุงหรืองดใชเ้พื่อความ

ปลอดภยัแก่นกัเรียน   

1.4  การบริหารงานทัว่ไป  ในดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  ซ่ึงนบัวา่มีส่วนช่วยใหก้ารจดัการศึกษา

เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  ในดา้น มีระบบเครือข่ายภายในองคก์ร (Intranet) เพื่อใชใ้นการบริหารงาน  

ผูบ้ริหารควรมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในองคก์ร (Intranet) ใหมี้ประสิทธิภาพในการใชง้านไดม้าก

ท่ีสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย 

 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ

บริหารงานทัว่ไปในทอ้งท่ีอาํเภออ่ืนๆ  หรือในพื้นท่ีเขตการศึกษาอ่ืนๆ ดว้ย 

2.2  ควรมีการเปรียบเทียบการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   และโรงเรียน

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

2.3  ควรมีการศึกษาสภาพ  และปัญหาการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั  

กรุงเทพมหานคร  โดยแยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง   และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
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