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ความคดิเห็นของครูเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

อ าเภอบันนังสตา สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา 

ซูนีตา เฮงดาดา* 

 

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษา

ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ตามความ

คิดเห็นของครู  จ าแนกตามวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครู

ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2561 

จ านวน  162  คน  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชต้าราง  Krejcie  และ  Morgan  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั  .827 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา 

จ าแนกตามวฒิุการศึกษา วเิคราะห์โดยค่า  t-test  แบบ Independent   ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยใช้

ค่า  One - way analysis  of  variance  เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่  (Scheffe/ Post hoc Comparison) 

 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอ

บนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา มีดงัน้ี  

   2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 

.05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ  ไม่พบความแตกต่าง 

  2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา โดยภาพรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 



ค าส าคญั 

 ความคิดเห็นของครู, การบริหารสถานศึกษา 

 

บทน า 

การศึกษา ความเจริญ และการพฒันาชาติมีความสมัพนัธ์ต่อกนัอยา่งแยกไม่ออกโดยเฉพาะในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีได้

ใหค้วามส าคญักบัความรู้ อิสลามเป็นศาสนาท่ีใหค้วามส าคญักบัความรู้เป็นอยา่งมาก อิสลามจึงไม่เพียงแต่จะสอนใหม้นุษย์

มีความรักต่อความรู้ แต่อิสลามยงัเรียกร้องใหทุ้กคนแสวงหาความรู้ ไม่วา่เขาจะอยูท่ี่ใด จะอยูใ่นยามท่ีคบัขนัหรืออยูใ่น

ภาวะศึกสงครามก็ตาม เพราะความรู้นั้นเป็นพ้ืนฐานของการพฒันามนุษย ์เป็นกญุแจของความเจริญทางวฒันธรรมและ

อารยธรรม ดงันั้น ส่ิงท่ีมีค่ายิง่ในปัจจุบนัจึงมิใช่ทุนทางวตัถุ แต่เป็นความรู้ของมนุษย ์เพราะความรู้ การสร้างสรรค ์และ

ความสามารถของมนุษยใ์นการใชส้ารสนเทศจากเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่จะเป็นท่ีมาของความมัง่คัง่และความ

มัน่คงในทุก ๆ ดา้น ความรู้มีความส าคญัในทุกขั้นตอนของการมีอยูข่องมนุษย ์ความรู้เท่านั้นท่ีจะท าใหม้นุษยรู้์จกัตวัเอง 

รู้จกัจกัรวาล และรู้จกัผูอ้ภิบาลผูท้รงสร้าง 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายการศึกษาฉบบัแรกของ ประเทศไทยในการปฏิรูป

การศึกษาโดยเฉพาะมาตรา 39 ไดบ้ญัญติัใหก้ระทรวงกระจ่ายอ านาจ การบริหารและการจดัการศึกษาทั้ง ดา้นวชิาการ 

งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีโดยตรง และมาตรา 40 ก าหนดใหมี้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี และใหมี้คณะกรรมการ 

สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมี ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น

กรรมการและเลขานุการเพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ ของสถานศึกษาร่วมกบัตวัแทนครูตวัแทน

ผูป้กครองตวัแทนศิษยเ์ก่าตวัแทนองคก์รชุมชน ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตวัแทนผูท้รงคุณวฒิุเขา้ไปมี

บทบาทในคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใหส้ถานศึกษามีความอิสระคล่องตวัเกิดประสิทธิภาพ ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและ  

เป็นการรองรับการกระจายอ านาจสู่ สถานศึกษาโดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหารโรงเรียนเป็นฐานอนัจะก่อใหเ้กิด

โรงเรียนคุณภาพในอนาคต 

การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลกัของการผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งก าหนดแบบแผนวธีิการและขั้นตอนต่าง ๆ ใน

การปฏิบติังานไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพราะถา้ระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบต่อส่วนอ่ืน ของหน่วยงาน นกับริหารท่ีดี

จะตอ้งรู้จกัการเลือกวธีิการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน เพ่ือท่ีจะใหง้านนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ี

ไดว้างไว ้การบริหารงานนั้น จะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผูบ้ริหาร

จะกระท าเพียงล าพงัคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วนท าใหง้านนั้นประสบความส าเร็จและการบริหาร

การศึกษาในสถานศึกษานั้น ปัจจยัส าคญัต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือระบบการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ซ่ึงตรงตามมาตรา 22 วา่ดว้ยเร่ืองการจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามะธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในฐานะ

ผูน้ าหลกั ซ่ึงมีภาระหนา้ท่ีส าคญั คือ เป็นผูน้ าทางการศึกษา มีความรับผิดชอบในการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง



สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553 มาตรา 39 ไดก้ าหนดใหมี้การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นวชิาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการสถานศึกษาและส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเป็นความสามารถของผูบ้ริหารและครู

ในโรงเรียนท่ีท างานร่วมกนั จนสามารถท าใหน้กัเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี , 2553: 14) 

จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าว จึงท าใหผู้ว้จิยัเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาความคิดเห็นของ

ครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา เน่ืองจากการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีบริบทท่ีแตกต่างกบับริบทการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทัว่ไป มีความตอ้งการและทิศทางการพฒันาบางประการท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยอ่มอยูภ่ายใตบ้ริบทและโลกทศัน์แบบอิสลาม ตอ้งบริหารและจดัการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบับริบทของการจดัการศึกษาท่ีมีทั้งหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลกัสูตรอิสลามศึกษา ภายใตบ้ริบทของ

การจดัการศึกษาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามจึงมีความส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนและน าไปสู่การพฒันาการศึกษาของประเทศ

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการท างาน 

 

สมมุตฐิานการวจิยั 

 ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ท่ีมีวฒิุ

การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารแตกต่างกนั 
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 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สังกดัส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ในปีการศึกษา 2561 จ านวนรวม  280 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิสุ่มโดยใชต้าราง 

Krejcie และ Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 162 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนท่ีสมบูรณ์และสามารถน ามาใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 162 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 



 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาคา่ความตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาคา่ดชันีความา

สอดคลอ้ง (Index of Congruence :IOC) และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิ

ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .827 โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  

2. เน้ือหาท่ีจะท าวจิยั  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี  หาค่า 

ร้อยละ 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยใช ้t-test  

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ใชก้าร

วเิคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวธีิของเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 

 

ผลการวจิยั 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 162 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน 

ใหญ่มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  และมีประสบการณ์ในการท างาน

มากกวา่ 5 – 10 ปี มากท่ีสุด และรองลงมาไดแ้ก่ประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี 

2.     ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอ

บนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

3.     ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมและ

รายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการบริหารงานวชิาการและดา้นการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกนั 

 

 



4.     ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน 

ศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั โดย

ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

 

อภิปรายผล 

จากการวจิยัเร่ืองความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา พบวา่มีประเด็นควรน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

1.  ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอ

บนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารไดมี้

การพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะความเป็นผูน้ าของตนเองจนสามารถน าความรู้ไปก าหนดวสิยัทศัน์ และมีการ

บริหารงานตามแผนงานท่ีชดัเจน พร้อมมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานในแต่ละฝ่าย โดยมีการน าเทคโนโลย ีเขา้มา

เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยบริหารงานในทุกดา้น งานวจิยัของอรุณี ทองนพคุณ. (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาบทบาทการ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอศันีย ์  สุพรรณนนท ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอแม่สรวย สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอ

แม่สรวย ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สามารถน ามาอภิปราย

ได ้ดงัน้ี  

 ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารงานวชิาการ พบวา่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ในดา้นการบริหารงาน

วชิาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้นองความตอ้งการของ

ผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน และมีการส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยอียา่งหลากหลายเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคาว ี  เจริญจิตต ์(2557) ไดศึ้กษา การศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารวชิาการของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง พบวา่ การบริหารวชิาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยันิเพา

ซาน วาบา (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานี พบวา่ ระดบั

ปฏิบติัในการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานี พบวา่ภาพรวมและรายดา้น มีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมมาก 

 

 ดา้นท่ี 2 ดา้นการบริหารงบประมาณ พบวา่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ในดา้นการบริหาร

งบประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก  ผูบ้ริหารมีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย ์การจดัหารายได้



และผลประโยชนข์องสถานศึกษา และสถานศึกษามีการศึกษา วเิคราะห์การจดัและพฒันาการศึกษาในการจดัสรร

งบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตามความตอ้งการของสถานศึกษา และให้

คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของลดัดาวลัย ์ ใจไว (2558) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนใน

กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ ดา้นการบริหารงบประมาณโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของยกุตนนัท ์  หวานฉ ่า (2555) ไดศึ้กษา การบริหารสถานศึกษากบั

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ ดา้น

การบริหารงบประมาณโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

 ดา้นท่ี 3 ดา้นการบริหารงานบุคคล พบวา่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ในดา้นการบริหารงาน

บุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีการวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคนกบัภารกิจของ

สถานศึกษา และมีการแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ผูบ้ริหารมีการ

ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเทพรัตน์    ดาวเรือง (2560) ได้

ศึกษา การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอยะหา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุเทพ    เท่งประกิจ (2557) ไดศึ้กษา การ

บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบวา่ระดบั

การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบวา่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ในดา้นการบริหารงาน

ทัว่ไป  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากพบวา่ ผูบ้ริหารมีการจดัการศึกษาตามความเหมาะสมของทอ้งถ่ินและ

ตามศกัยภาพของสถานศึกษา  และมีการส่งเสริมสนบัสนุน ประสานการจดัการศึกษาของบุคคลชุมชน องคก์ร หน่วยงาน

อ่ืน  ผูบ้ริหารมีการพฒันาระบบบริหารจดัการภายในสถานศึกษาใหท้นัสมยัมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมนตรี   ดวงสิน (2553) ไดศึ้กษา การความพึงพอใจของครู ท่ีมีต่อการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 

1 ตลาดเก่า สงักดัเทศบาลเมืองกระบ่ี  พบวา่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของนุรฮานี    หยาหลี (2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารงานกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล พบวา่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา จ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่โดยภาพรวมและราย

ดา้นไม่มีความแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการบริหารงานวชิาการและดา้นการบริหารงานบุคลากร แตกต่างกนั ครูท่ีมีวฒิุ



การศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัวฒิุการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ในดา้นการ

บริหารงานวชิาการและดา้นการบริหารงานบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีไดต้ั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในการพฒันาสถานศึกษา และพฒันาการจดัการเรียนการสอน สูงกวา่ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงท าให้

ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธิพงษ ์    

หลิกแกว้ (2560) ไดศึ้กษา ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ตามทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 พบวา่ ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ตามทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาสูงกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ในดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไป 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมูฮมัมดั   อาเซ็งบาราแม  (2557) ไดศึ้กษา กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัยะลา พบวา่ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

อิสลามจงัหวดัยะลาจ าแนกตาม ประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาท่ีมีความ แตกต่างกนั พบวา่

ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษา และปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความ คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ ครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

อ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดั

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การพฒันาตนเองโดยการเขา้ร่วมประชุม อบรม 

การสมัมนาทางวชิาการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่ายต่างๆ และมีความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นในการศึกษาต่อในระดบั

ท่ีสูงข้ึน ส่งเสริมหรือใหโ้อกาสครูทุกคนในการใชค้วามคิดริเร่ิม สร้างสรรคเ์พ่ือพฒันางานหนา้ท่ีการงานใหมี้ประสิทธิภาพ

โดยไม่แบ่งแยกวา่มีประสบการณ์มากหรือนอ้ย จึงส่งผลใหค้รูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา 

สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นไม่มี

ความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเยาวดี  ดวงอินทร์ (2556) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มเข่ือนหว้ยศาลา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั คือกลุ่มประสบการณ์สอนนอ้ยกวา่ 10 ปี และกลุ่มประสบการณ์ 10 

ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาการบริหารงานในแต่

ละดา้น ก็พบวา่ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวราภรณ์  สุวรรณวงศ ์(2555) ไดศึ้กษา ปัญหาการ



บริหารงานในโรงเรียนเอกชนสามญั อ าเภอเมืองยะลา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา พบวา่ ตวัแปร

ประสบการณ์ในการท างานโดยรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

     จากการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

1.1 ดา้นการบริหารงานวชิาการ ควรมีเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิท่ีหลากหลาย

และเหมาะสมกบัผูเ้รียน และมีการส่งเสริมใหมี้ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 

1.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ ควรมีการจดัตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาและการจดัระบบ 

สวสัดิการของสถานศึกษาและใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยทุธ์ในการจดัสรรงบประมาณ 

1.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล ควรมีการแจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณ 

วชิาชีพ เกณฑก์ารประเมินผลงานแก่ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา 

1.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ควรมีการประสานงานและจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาละพฒันาเครือข่ายการศึกษา ใหส้ามารถน าขอ้มูลมา

ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรท าวจิยัเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา  

2.2 ควรท าวจิยัเร่ืองบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา 

2.3 ควรท าวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

อิสลามอ าเภอบนันงัสตา สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2542. พระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพคุ์รุสภา. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (ม.ป.ป). แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้.  

              (ออนไลน์). สืบคน้จาก : http://planning.pn.psu.ac.th/Devplan/13_Eduplan%2052- 55.pdf.  

(12 กนัยายน 2561).  

กระทรวงศึกษาธิการ. (ม.ป.ป). พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554.  

(ออนไลน์). สืบคน้จาก : http://www.opec.go.th/than-khxmul-sch.  

(15 สิงหาคม 2561). 

คาว ี  เจริญจิตต.์ (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการ-

 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขา- 

                การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี. 

เทพรัตน์    ดาวเรือง. (2560). การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอยะหา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี-                     

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2. การศึกษาคน้ควา้อิสระครุศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา. 

นิเพาซาน วาบา. (2555). การบริหารงานวชิ าการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดั ปัตตานี. วทิยานิพนธ์ศึกษา-  

                  ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิ าการบริหารการศึกษา.มหาวทิ ยาลย ัหาดใหญ่. 

นุรฮานี    หยาหลี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร-   

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัสตูล. สารนิพนธ์ศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัหาดใหญ่. 

มูฮมัมดั   อาเซ็งบาราแม. (2558).  กระบวนการบริหารงานตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวดั-

 ยะลา.วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต.สาขาวชิาการบริหารและการจดัการศึกษาอิสลาม.   

                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

มนตรี ดวงสิน. (2553). การความพึงพอใจของครูท่ีมต่ีอการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่าสังกัดเทศบาลเมือง- 

               กระบ่ี. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏั-

 บา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 

ยกุตนนัท ์  หวานฉ ่า. (2555). การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงาน-

 เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร- 

                บริหารการศึกษา,  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

เยาวดี  ดวงอินทร์. (2556). ความพึงพอใจของครูท่ีมต่ีอการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเข่ือนห้วยศาลา-

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3.  สารนิพนธ์ศึกษาศาสตมหาบณัฑิต. สาขาการ-

 บริหารการศึกษา,  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ. 



ลดัดาวลัย ์ ใจไว. (2258). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1- 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. งานนิพนธ์ศึกษามหาบณัฑิต. สาขาวชิาการบริหาร-

การศึกษา,  มหาวทิยาลยับูรพา. 

วราภรณ์  สุวรรณวงศ.์ (2555). ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนเอกชนสามญั อ าเภอเมืองยะลา สังกัดส านักงานการศึกษา-

 เอกชนจังหวดัยะลา. การศึกษาคน้ควา้อิสระครุศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา. มหาวทิยาลยั-

 ราชภฏัยะลา. 

สุเทพ    เท่งประกิจ. (2557). การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา- 

ประถมศึกษายะลา เขต 2. การศึกษาคน้ควา้อิสระครุศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, บณัฑิต

วทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา.  

สุทธิพงษ ์    หลิกแกว้. (2560). ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต-

 พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา.  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี. 

สุไรยา จินารง. (2554). การศึกษาทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการตามกระบวนการPDCA ของผู้บริหารโรงเรียน-

 เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวดัยะลา. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต. การบริหารการศึกษา. บณัฑิต- 

วทิยาลยั. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.(2531). รายงานการวิจัยเร่ืองการกระจายด้านการบริการและทรัพยากรทางการ-

 ศึกษาของการศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร: ส านกังานนายกรัฐมนตรี. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี.2553. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553.  

กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.  

อศันีย ์สุพรรณนนท.์ (2553). ความคิดเห็นของครูท่ีมต่ีอการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส-  

อ าเภอแม่สรวย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2.วทิยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต. การบริหาร-

 การศึกษา. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

อรุณี ทองนพคุณ. (2558). การศึกษาบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา- 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต. การบริหารการศึกษา. มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพ-

 พรรณี. 

 

 

 


