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สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จานวน 356 คน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ สภาพการบริหารทั่วไป มีค่าความเชื่อมั่น 0.939 ปัญหาการบริหารทั่วไป มีค่าความเชื่อมั่น
0.976 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test)
การทดสอบค่าเอฟ (F – test) ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2. สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน
จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็ นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารทั่วไป
พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน
จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป พบว่า
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณารายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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5. สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน
จาแนกตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป
พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
6. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาสภาพและแก้ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั งหวั ด นครพนม 4 ด้ าน คื อ ด้ านการบริ ห ารและธุ รการ
ด้านทรัพยากรและอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลสาสนเทศ ด้านกิจการนักเรียน
คาสาคัญ: การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน, สภาพและปัญหา
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ABSTRACT

The purposes of this research were to study and compare conditions and problems of
general administration in schools under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational
Service Area. The samples consisted of administrators, heads of general administration, teachers
in charge of general administration, and teachers, yielding a total of 356 participants working in
schools under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area, in the academic
year 2018. The stratified sampling was employed for a sample size selection. The research
instrument was a 5 -rating scale questionnaire, which divided into two parts aspects: conditions
and problems of general administration. The reliability values were determined for each part
ranging respectively at 0.939, and 0.976. The statistics for data analysis were percentage, means,
standard deviation, t-test and One-Way ANOVA.
The findings were as followed:
1. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by administrators, heads of general
administration, teachers in charge of general administration and teachers, as a whole were at a
high level, whereas the problems were at a moderate level.
2. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by participants, classified by position as a
whole and each aspect were not different. The problems as a whole were not different. When
considering each aspect, there were statistically significant differences at the level of .05
3. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by participants, classified by work
experience, as a whole and each aspect were not different. The problems as a whole and each
aspect were not different.
4. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by participants, classified by school sizes,
as a whole and each aspect were not different. The problems of general administration, as a
whole were statistically significant difference at the level of .01. When considering each aspect,
there was statistically significant difference at the level of .05.
5. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by participants, classified by the Office of
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area, as a whole and each aspect were not
different. The problems as a whole and each aspect were not different.
6. n this research, the researcher has proposed the guidelines for improving conditions
and problem solving on general administration in schools under the Office of Nakhon Phanom
Primary Educational Service Area, including four aspects: Administration and Clerical Work,
Resources and Building, Networking and Information Technology, and Student Affairs.
Keywords: School General Administration, Conditions and Problem
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บทนา
กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 ด้านการบริหารทั่วไป ไว้ดังนี้ การพัฒนาระบบ และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบ
การบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิ าน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการดาเนินงานธุรการ
การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทาสามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา การทั ศ นศึ ก ษา งานกิ จ การนั ก เรี ย น การประชาสั ม พั น ธ์ งานการศึ ก ษา
การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการ
ควบคุ ม ภายในหน่ ว ยงาน แนวทางการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ในการลงโทษนั ก เรี ย น (คู่ มื อ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550: 105 - 121)
ภารกิจของโรงเรียนตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พอสรุปได้ดังนี้ จัด การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรี ยนและ
สังคมให้บรรลุความมุ่งหมายที่กาหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนปกติ นักเรียน
พิการ นักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบ คือ
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามความเหมาะสม ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทาง ที่กาหนดไว้
เช่น จัดตามธรรมชาติ และศักยภาพของนักเรียน แต่ละวัยและแต่ละคน จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
ตลอดทั้งจัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลางให้
เหมาะสมกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ ของท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน จัดระบบกระบวนการเรียนรู้ ชีวิตให้แก่
ประชาชนในชุมชน โดยให้การศึกษาอบรมตามความจาเป็นและความเหมาะสม จัดให้มีการวิจั ยเกี่ยวกับการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการ ตลอดทั้งส่งเสริมให้ได้กระบวนการวิจัยโรงเรียน บริหารจัดการโรงเรียนตามการ
กระจายอ านาจการบริ ห ารทั้ งด้ า นวิ ชาการ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ และด้ า นการบริห ารงานทั่ ว ไป
สอดคล้องกับหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเต็มที่ จัดการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด พัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรอื่น เพื่อจัดการเรียน การสอนได้สอดคล้องกับแนวทาง หลักการที่กาหนดตามการปฏิรูปการศึกษา แสวงหา
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (ธีระ รุญเจริญ, 2550:
257)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้รับผิ ดชอบเป็นหัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปรวมถึงแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม เพื่อนา
ผลการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจาก
การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นสารสนเทศทางการบริหาร และได้แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมต่อไป

คาถามของการวิจัย
1. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และ
ครูผู้สอน อยู่ในระดับใด
2. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
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3. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและ
ครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
4. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็ นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิ บัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน จาแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
5. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็ นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิ บัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน จาแนกตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
6. แนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมที่เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิด เห็ น ของผู้ บริห าร หั วหน้ างานบริห ารงานทั่ วไป ครูผู้ป ฏิบั ติงาน
บริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานทั่ วไปของโรงเรีย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั งหวัด นครพนม ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร หั วหน้ างานบริห ารงานทั่ ว ไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอนจาแนกตามสถานภาพแตกต่างกัน
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานทั่ วไปของโรงเรีย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาประถมศึ ก ษาในจั งหวัด นครพนม ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห าร หั วหน้ างานบริ ห ารงานทั่ วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานทั่ ว ไปของโรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั งหวัด นครพนม ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร หั วหน้ างานบริห ารงานทั่ ว ไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จาแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน
5. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานทั่ ว ไปของโรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั งหวัด นครพนม ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร หั วหน้ างานบริห ารงานทั่ ว ไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จาแนกตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างกัน
6. เพื่อหาแนวทางพัฒนาสภาพและแก้ปัญ หาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

สถานภาพ
1. ผู้บริหาร
2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
3. ครูปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป 4. ครูผู้สอน
ประสบการณ์ในตาแหน่ง
1. น้อยกว่า 10 ปี 2. ระหว่าง 10-20 ปี
3. มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
ขนาดของโรงเรียน
1. ขนาดเล็กนักเรียน1-120 คน 2. ขนาดกลางนักเรียน121300 คน
3. ขนาดใหญ่ นักเรียน 301 ขึ้นไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ตัวแปรตาม

สภาพและปัญหาการบริหารงานทัว่ ไปของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหาร และธุรการ
2. ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
3. ด้านทรัพยากร และอาคารสถานที่
4. ด้านงานกิจการนักเรียน
5. ด้านการประสานงานจัดการศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนาสภาพและแก้ปัญหาการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
1.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ทั่วไป และครูผู้สอน ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2561 จาก
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย อาเภอปลาปาก อาเภอเรณู
นคร อาเภอวังยาง อาเภอนาแก อาเภอเมืองนครพนม อาเภอธาตุพนม และจากโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย อาเภอบ้านแพง อาเภอนาทม อาเภอโพนสวรรค์ อาเภอนา
หว้า อาเภอศรีสงคราม อาเภอท่าอุเทน จานวนประชากรทั้งสิ้น 4,777 คน จาแนกเป็นผู้บริหาร 452 คน บุคลากร
ครู 4,325 คน จากทั้งหมด 452 โรงเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ทั่วไป ครูผู้สอน ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยกาหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 356 คน
ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ของอาเภอ และโรงเรียน แต่ละขนาด โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย
(Sample Random Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้อาเภอ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม ดังนี้ โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แก่ อาเภอปลาปาก อาเภอเรณูนคร อาเภอวัง
ยาง มีโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 31 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 12 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน
3 โรงเรี ย น โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 ได้ แ ก่ อ าเภอ
นาทม อาเภอท่าอุเทน อาเภอบ้านแพง มีโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 25 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 15
โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 3 โรงเรียน
2.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1
สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบรายการ (Check List) ประกอบด้วย สถานภาพ ประ
ประสบการณ์ในตาแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอนที่ 2 สอบถาม สภาพและปัญหา
การบริหารงานทั่วไป
ผู้วิจัย นาแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนไปทดลองใช้กับ โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม จานวน 17 โรงเรียน จานวน 68 ชุด พบว่าด้าน
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สภาพการบริหารทั่วไป มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.301-0.699 และมีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.939 ด้านปัญหา
การบริหารงานวิชาการ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.261-0.894 และมีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.976
3.
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถึงผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม นาแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตให้เก็บข้อมูล
ไปขอความร่วมมือและคาแนะนาวิธีการรวบรวมข้อมูลให้ ทราบ และขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมู ลใน
โรงเรียน
4.
สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบ น มาต รฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test( One way ANOVA) และวิเคราะห์ที(t-test)ชนิดกลุ่มทั้งสองเป็นอิสระ
ต่อกัน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา ระดับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนพบว่า
1.1 สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มาก
1.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. ผลการเปรีย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการบริห ารงานทั่ วไปของโรงเรีย นที่ มี ส ถานภาพการด ารง
ตาแหน่งแตกต่างกัน สรุปผลได้ดังนี้
2.1 สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่สถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
2.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่สถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านงานกิจการนักเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ย วกับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ตามประสบการณ์การทางาน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกต่างกัน ด้านสภาพโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง ด้านปัญหา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 พิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
ของผู้ บริห าร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ ปฏิ บัติ งานบริหารงานทั่ วไป ครูผู้ สอน ตามสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่ างกัน ด้านปัญ หาการบริห ารงานทั่ วไป พบว่าโดยรวมและรายด้ านไม่
แตกต่างกัน
6. แนวทางการพัฒนาสภาพและแก้ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม มี 4 ด้าน คือด้านการบริหารและธุรการ ด้านทรัพยากรและอาคาร
สถานที่ ด้านเทคโนโลยี เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และด้านกิจการนักเรียน

154

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Online)
Journal of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (Online)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม – เมษายน 2563
ISSN 2697-5270

อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม สามารถแยกอภิปรายได้ดังนี้
1.1 สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็ นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิ บัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่ส อดคล้องกับสมมติฐาน เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรของ
โรงเรียนแสดงบทบาทตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติของโรงเรียนให้บุคลากรใน
โรงเรียนและสาธารณชนทราบและการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
เขตพื้นที่ ชุมชน และสังคม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล และโรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานต่างๆ ของบุคลากร
ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรืองานวิจัยของโรงเรียนให้กับบุคลากรในโรงเรียนและสาธารณชนทราบ ส่วนที่
เกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียนได้ดาเนินการงานธุรการเป็นไปตามระบบที่กาหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็ว
สอดคล้อ งกั บ สกุล กลั่ น นุ ช (2550, บทคั ด ย่ อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อ ง สภาพการบริห ารทั่ วไปของโรงเรีย น สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า 1) สภาพการบริหารทั่วไปของโรงเรียน ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน
1.2 ปัญหาการบริหารงานทั่ว ไปของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเนื่องจากครูมีภารกิจมากหรือโรงเรียนอาจดาเนินการในการ
ประชาสัมพันธ์ประชุมในจานวนที่น้อยครั้งประกอบกับไม่ค่อยได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโรงเรียน
การพัฒนานักเรียนให้ผู้ปกครองทราบและโรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจากัดจานวนบุคลากรและความทันสมัยในด้านการ
ใช้เทคโนโลยีข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศซึ่งผลสรุปที่ได้ สอดคล้องกับ ชุติกาญจน์ ปฐมพงศ์ชวลิต (2554: 73-74) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ในอาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและครูผู้ รับผิ ดชอบงานบริห ารทั่ วไป มีค วามคิ ดเห็ น เกี่ย วกับ ปั ญ หาการบริห ารทั่ วไปของ
สถานศึกษาในอาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่าอยู่ในระดับน้อย
2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกัน
สามารถ อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังนี้
2.1 สภาพการบริหารบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่ง แตกต่างกั น โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ โรงเรียนโดย
ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันในการดาเนินงานกิจการนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย งาน
กิจการให้บริการ กิจการส่งเสริมและกิจการสร้างความสัมพันธ์และโรงเรียนมีการกาหนดเขตบริการที่ชัดเจน จัดทา
สามะโนผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการและมีการวางแผนในการบริหารเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียน ต้องส่งเสริม
ให้ มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาตลอดจนการผลิ ต เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ วี ร ะศั ก ดิ์ ศรี อุ ด ร (2553,
บทคัดย่อ) พบว่าสภาพการบริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูธุรการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกัน
พิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่ละโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น อาจเกิดจากการที่ผู้บริหาร
และครูผู้สอนได้ร่วมกันดาเนินการตามที่ผู้วิจัยได้นาเสนอในข้อ 2.1 จึงทาให้ผู้บริหารและครูผู้สอนประสบปัญหา
ต่างๆ ในการทางานในลักษณะเดียวกันจึงทาให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาไม่แตกต่างกัน
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สอดคล้องกับชุติกาญจน์ ปฐมพงศ์ชวลิต (2554: 73-74) พบว่าได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษา ในอาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า 2) ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั ญ หาการบริ ห ารทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาในอ าเภอปากท่ อ จั งหวั ด ราชบุ รี โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น กั บ ครู
ผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
ของ ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ใน
การทางาน
3.1 สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในตาแหน่ง แตกต่างกัน สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะทางานมา
นานมากน้อยเพียงใด ต้องได้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถและสามารถศึกษา
วิเคราะห์ โครงสร้างภารกิจ ปริมาณ การดาเนินการและสภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของรุจิรัตน์ มานะพระ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่ า 2) ข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานทั่วไปในด้านต่างๆ ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็ นของผู้บริหาร หั วหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิ บัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในตาแหน่งแตกต่างกัน ปัญหาการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไป ครูผู้สอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไม่
ว่าจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากน้อยแตกต่างกันเพียงใดได้ประจักษ์ว่า โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ขาดการจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนขาดการศึกษา
วิเคราะห์ การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุพิน โตสารเดช (2550: 154-155)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุ รี เขต 2 ผลการศึ กษาพบว่า ปั ญ หาการบริห ารทั่ วไปของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานสังกัด สานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานพบว่า ในภาพรวมเป็นปัญหาที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
4. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน
สามารถอภิปรายแยกย่อยได้ ดังนี้
4.1 สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ป ฏิ บัติงานบริห ารงาทั่ วไป ครูผู้สอน ที่มี ขนาดโรงเรียนแตกต่างกั น โดยรวมและรายด้านทุ กด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ไม่ว่าโรงเรียนขนาดใดก็ตามมี
การด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปตามขอบข่ า ยของงาน คื อ ทั้ ง 22 ขอบข่ า ยงานและต้ อ งด าเนิ น การให้ มี
ประสิ ท ธิภ าพและเกิด ประสิ ท ธิผ ล สอดคล้ อ งกับ การวิจัย ของ เบ็ ญ จม์ ค าเมื อง (2558, บทคั ด ย่ อ) ได้วิ จัย การ
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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ด้านงานเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสารสนเทศ และด้านงานส่งเสริมงานกิจการนักเรียนปฏิบัติแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็ นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิ บัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ปัญหาการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ทั่วไป ครูผู้สอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะโรงเรียนมีการสารวจข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาและมีการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยยึดหลักความคุ้มค่า มั่นคง และปลอดภัยต่อผู้เรียนและ
สถานศึ กษาที่ มีขนาดต่างกันจะส่ งผลถึงงบประมาณต่างๆ ที่ ภ าครัฐจะให้ก ารสนั บสนุน โดยเฉพาะงบประมาณ
ทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุพิน โตสารเดช (2550: 154 ) ได้ศึกษา เรื่อง สภาพ
และปั ญ หาการบริห ารงานทั่ ว ไปของสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาลพบุ รี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบปัญหาการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จาแนกขนาดของสถานศึกษา พบว่าในภาพรวมเป็นปัญหาที่ไม่แตกต่างกัน
5. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน จาแนกตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายแยกย่อยได้ ดังนี้
5.1 สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็ นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิ บัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่ างกัน สภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิ บัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในแต่ละแห่ง
ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันผู้ที่รับผิดชอบคือ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนใหญ่แล้วมี
การประชุมร่วมกันเพื่อรับนโยบายและกากับติดตามการทางานของโรงเรียนในสังกัดทาให้สานักงานแต่ละแห่งมี
ความเคร่งครัดในการกากับติดตามงาน จึงทาให้โรงเรียนแต่ละแห่งในแต่ละสานักงานเขตพื้นที่ต้องทางานอย่างเต็ม
ศัก ยภาพของโรงเรียนจึ งท าให้ ส ภาพการดาเนิ น งานไม่ แตกต่ างกัน ของพิ ศุ ท ธิ์ กิ ติ ศรี วารพั น ธุ์ (สัม ภาษณ์ , 12
สิงหาคม 2562) ผู้อานวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ที่ให้สัมภาษณ์ ว่า ทุกโรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมต้องปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตามภาระกิจของงานที่กาหนดไว้ในโครงสร้าง
การบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ทาให้ทุกโรงเรียนมีสภาพการดาเนินงานที่เหมือนกัน จึง
ทาให้ทุกโรงเรียนมีสภาพการบริหารงานทั่วไปโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับประสงค์ สุภา
(สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2562) ซึ่งเป็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ที่ให้
สัมภาษณ์ว่า โรงเรี ยนทุกขนาดที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมมีกรอบการ
บริหารงานทั่วไปที่ กาหนดภาระงานและกิ จกรรมที่ หน่ วยงานต้นสังกัดกาหนดจึงท าให้ ทุกโรงเรียนมีสภาพการ
บริหารงานทั่วไปโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
5.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็ นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิ บัติงานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้สอน ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างกัน ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจาแนกตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สานักงานเขตพื้นที่มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยมีกลุ่มการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร ซึ่งจะมีคณะกรรมการมาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ อย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอ และโรงเรียนมี
สื่อและเครือข่ายที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการกาหนดเขตบริการที่ชัดเจน จัดทาสามะโนผู้เรียนในเขตพื้นที่
บริการ มีการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องจึงมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ ของ พิศุท ธิ์ กิติศรีวรพัน ธุ์ (สัมภาษณ์ , 12 สิงหาคม 2562) ผู้อานวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมที่ ให้
สัมภาษณ์ว่า ในปัจจุบันทุกโรงเรียนมีการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน ที่สามารถช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้น
สังกัด คือสานั กงานเขตพื้นที่ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอและจึงทาให้แต่ละโรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานทั่วไปของทุกโรงเรียนอยู่ในระดับปาน
กลางและไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1.

ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยที่ พบว่า สภาพการบริหารงานทั่วไปตามความคิดเห็ นของผู้ บริหาร หั วหน้างาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
(4.18) คือด้านการบริหารและธุรการโรงเรียนควรจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของเขตพื้นที่ ชุมชน และสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล และควรเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน เช่น การศึกษา
หรืองานวิจัยของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนและสาธารณชนทราบ ส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรการควรดาเนินการงาน
ธุรการตามระบบที่ กาหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่านอกจากนี้แล้วโรงเรียนควร
จัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนโดยให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของ
เขตพื้นที่การศึกษา และเชื่อมโยงกับโรงเรียนอื่น และส่วนกลาง ควรเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรใน
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2 ปั ญ หาการบริ ห ารงานทั่ ว ไปตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (2.86) คือ ด้าน
กิจการนักเรียนโรงเรียนควรมีการกาหนดเขตบริการที่ชัดเจน จัดทาสามะโนผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการ มีการจัดทา
แผนการรับนักเรียนตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
มีการวางแผนกาหนดแนวทาง การส่งเสริมงานกิจการนักเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีการดาเนินงานกิจการ
นักเรียนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกิจกรรมให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมและกิจกรรมสร้าง
ความสัมพั นธ์ มีการจัดกิจกรรมให้ บริการ เช่น อาหารกลางวัน แนะแนว ทุ นการศึกษา และบริการสุขภาพ จัด
กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ เช่น ทั ศนศึกษา ต้องให้ความสาคัญ กับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และการบาเพ็ ญ
ประโยชน์โดยยึดนโยบายโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น การติดตามผลการเรียนของนักเรียน
จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ยกย่องชมเชยศิษย์เก่าที่ทาประโยชน์ต่อโรงเรียน
2.
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัย ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีก ารศึกษาเกี่ย วกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ สภาพและ ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
2.2 ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนในทุกสังกัดของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ควรศึกษาการทาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
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