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รายงานการวิจยั 
  

การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 

General management in basic education 
ofLopburi Primary Educational Service Area Office 2 

 
                                                                                                                       เบ็ญจม์  ค าเมือง1 

ศิริกาญจน์  ไกรบ ารุง2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานทั่วไป
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต  2 
จ าแนกตามเพศและขนาดของสถานศึกษา
กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ศึ กษ า  คื อ  ค รูผู้ ส อนใน
สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 297 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.967 
และค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 0.67 – 1.00 
สถิติที่ ใช้ ในการ วิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่ าที  ( t-test แบบ 
independent samples) การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (F-test แบบone-way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 

 

ผลการวิจัย พบว่า 
 1. การด าเนินงานการบริหารงานทั่วไป
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 พบว่า 
การด าเนินการในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้าน
การประชาสัมพันธ์การศึกษา ด้านที่มี  การ
ปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
ทั่ วไปในสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและ
รายด้านมีการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน   

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ ยวกับการบริหารงานทั่วไปใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุ รี  เขต 2 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านงานเทคโนโลยีและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศและด้านการส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียนปฏิบัติแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคั ญ : การบริหารงานทั่ วไป ,                  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
Abstract 
 This research aims 1) to general 
management in basic education schools under 
the jurisdiction of the County Elementary 
District 2 and 2) to compare the general 
administration. In basic education Under the 
jurisdiction of the Elementary County District 2 
in the opinions of teachers by gender and size of 
the study sample was a teacher in the school, a 
total of 297 people used in research 
questionnaires. scale estimation A conviction 
0.967 statistics used in Data analysis were 
frequency, percentage, average, standard 
deviation. T test (t-test for independent samples) 
tests, ANOVA (F-test and one-way ANOVA) 
and test the difference in pairs by Scheffe 
(Scheffe /). 

The research found that 
1. The general management of basic 

education schools under the jurisdiction of the 
2nd district of Lopburi Primary find general 
management in basic education schools under 
the jurisdiction of the County Elementary 

District 2 overall. perform at a high level on the 
criterion. A condition that the operation is in 
compliance with the highest public relations 
education at the lowest of the internal control 
unit, respectively as income found. 

2. Comparison of general management 
in basic education. Primary Educational Service 
Area Office 2 Lop county overall and by sex, by 
the practice. not different 

3. Comparison comment about 
personnel management in basic education. 
Primary Educational Service Area Office 2 Lop 
county by size of school. Overall, there is no 
practical difference. Considering the income 
found The technology and information networks 
and the promotion of student affairs practices 
are significantly different at the statistical level. 
05. 
 
Keywords : General management, basic 
education 
 
บทน า 

การบริหารสถานศึกษาจะบรรลุผล
ส า เ ร็ จตามจุ ดมุ่ งหมายได้ ดี นั้ นผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาจะต้องบริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพซึ่งก็รวมถึงการบริหารทั่วไปด้วย 
ทั้ งนี้ เพราะการบริหารทั่ วไปเป็ นงานที่
ให้บริการแก่สายการสอนและสายบริการ
นักเรียนถ้ามีความผิดพลาดในการด าเนินงานก็
จะ เป็ นที่ ประจั กษ์ ชั ดกว่ าด้ านการสอน  
นอกจากนี้การบริหารทั่ วไปยั งเป็นงานที่
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เกี่ ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ
ให้บริการการบริหารงานอ่ืนๆบรรลุตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้
โดยมีบทบาทหลักในการให้บริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ การบริหารทั่วไปเป็นกระบวนการ
ส าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้
การบริหารงานอ่ืนๆบรรลุตามมาตรฐาน
คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีบทบาท
หลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกต่างๆในการให้บริการทาง
การศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตามบทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึ กษา  ตลอดจนการจั ดให้บ ริการ
การศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืน  

บทบาทตามภารกิจการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามกรอบภารกิจการ
บริหารและจัดการสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
ได้แก่การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไปแนวทางการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ เป็นนิติบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ์
หน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายคือเป็นส่วนราชการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้สถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบตามที่
ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา

โดยตรงเช่นเดียวกับสถานศึกษาที่ ไม่ เป็น
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้สถานศึกษา
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการปกครอง
ดูแลบ ารุงรักษาใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษาที่เป็นราชพัสดุตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สิน
อ่ืนรวมทั้ งจั ดหารายได้ จากการบริหาร
สถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมสถานศึกษาที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายวัตถุประสงค์และ
ภารกิจหลักของสถานศึกษาสถานศึกษาที่เป็น
นิติบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว
นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้ถือปฏิบัติแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ด าเนินกิจการหรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป
ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดย
ใช้ โรง เ รี ยนเป็ นฐาน (School Based 
Management) และหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)ที่
ยึดทั้งหลักนิติบุคคล หลักคุณธรรม หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุ้มค่า เคร่ืองมือในการน าวิสัยทัศน์และนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานทั่วไป      
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
ทั่ วไปในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
จ าแนกตามเพศและขนาดของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของปัญหา 
 การวิจั ยค ร้ังนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ศึกษา  การ
บริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
งานเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร 
ให้การบริหารทั่วไป 10 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
ด าเนินงานธุรการ 2) ด้านงานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ด้าน
งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
4) ด้านการจัดระบบการบริหารและการ
พัฒนาองค์กร 5) ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหาร
ทั่วไป 6) ด้านการดูแลและอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 7) ด้านการจัดท าส ามะโน
ผู้เรียน 8) ด้านการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
9) ด้านการประชาสัมพันธ์การศึกษา และ 10) 
ด้ า นก า ร จั ด ร ะบบก า รควบคุ ม ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1 .ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย  คื อ 
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ านวน 1,341 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie;&Morgan)  จากนั้น
ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ านวน 297 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 

ตอน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check list) และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2เป็น
ลักษณะค าถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.967 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ใ นก า ร วิ จั ย  จ า ก กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง โ ด ยส่ ง
แบบสอบถ ามพ ร้อมหนั งสื อขอคว าม
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยจากวิทยาลัยนครราชสีมาไปยังโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 297 ชุด และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจ านวน 297 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่
ต อ บ แบบสอบถ า ม โ ด ยห า ค่ า ค ว า ม ถี่  
(Frequency)  แ ล ะค่ า ร้ อ ยล ะ  (Percentage) 
วิ เคราะห์สภาพการบริหารงานทั่วไปใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทั้ง
โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหา
ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความหมาย ดังนี้   
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานการ
บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึ กษาลพบุ รี  เ ขต  2 พบว่ า  ก าร
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมมีการ
ด าเนินการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพการด าเนินการอยู่ใน
ด้ านที่ มี ก า รปฏิบั ติ สู งสุ ด  คื อ  ด้ านก าร
ประชาสัมพันธ์การศึกษารองลงมา คือด้าน
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้าน
การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
ทั่ วไปในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม
และรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1.ผลการศึกษาการบริหารงานทั่วไป
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
พบว่า ภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาทุกแห่ง
มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา สอดคล้อง
กับส านักงานปฏิรูปการศึกษาการบริหาร

ทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานอ่ืนๆ
บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ต่างๆในการให้บริการทางการศึกษาทุก
รูปแบบทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาท
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
ตลอดจนการจัดให้บริการการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคม
อ่ืน  ไ ด้ ท า ก า รวิ จั ย เ ร่ื อ ง ก า รศึ กษ าก า ร
ปฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า การ
ปฏิบัติงานด้ านการบริหารงานทั่วไปใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บ ริหารสถานศึกษาและครูธุรการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
การปฏิบัติสูงสุดคือด้านการประชาสัมพันธ์
การศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาทุก
แห่งมีการประชาสัมพันธ์การท ากิจกรรม
ต่างๆ อย่ างต่อเนื่อง  ได้ท าการวิจัย เ ร่ือง
การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทั่ ว ไปในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
พบว่า การปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ทั่ ว ไปในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูธุรการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 10 ด้าน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้าน
งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ด้านการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ด้านการ
ด าเนินงานธุรการ ด้านการจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงาน ด้านการประชาสัมพันธ์
การศึกษา ด้านงานเลขานุการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดระบบการ
บริหารและการพัฒนาองค์กร ด้านการจัดท า
ส ามะโนผู้ เ รี ยน  และด้ านก ารส่ ง เส ริ ม
สนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไปเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครูธุรการเกี่ยวกับการศึกษา
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ดีผลการวิจัยนี้พบว่ามีการ
ด าเนินรายข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าสุด 
คือ ด้านการจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรใน
สถานศึกษาขาดทักษะในด้านการจัดระบบ
การควบคุมภายในหน่วยงาน ตลอดจน
สถานศึกษายังไม่ได้ให้ความส าคัญการพัฒนา
งานที่ต่อเนื่อง สถานศึกษาควรเร่งพัฒนา
บุคลากรและปรับปรุงการด าเนินงานดังกล่าว
ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน ควรด าเนินการ
เ ร่ง รัดพัฒนาบุคลากรและตรวจสอบให้
สถานศึกษาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

2. การเปรียบเทียบการบริหารงาน
ทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุ รี เขต 2 จ าแนกตามเพศ พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุก
ด้าน ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการ
บริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานทั่วไป ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การ ศึกษาชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
จัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
รองลงมาคือ ด้านการดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม และด้านงานเทคโนโลยี และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตามล าดับ 2) 
สภาพการบริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ชั ยภู มิ  ต ามคว ามคิ ด เห็ นของผู้ บ ริห า ร
สถานศึกษาและครูธุรการ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
ทั่ วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุ รี  เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม่
แตกต่างกันการวิจัยเร่ืองการศึกษาปัญหางาน
บริหารทั่วไปในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า 
ปัญหางานบริหารทั่วไปในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
โดยรวมมีปัญหาอยู่ ในระดับกลาง  เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
4 ด้ าน ด้ านที่มีค่ า เฉลี่ ยมากที่สุดคือด้ าน
ประส าน ง าน เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า แล ะ
หน่วยงานอ่ืนรองลงมาคือการดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม ส่วนด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุดคือ  การส่ ง เส ริมและการ
ประสานงานจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัยและมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง 15 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ส่งเสริมกิจการนักเรียนรองลงมือคืองาน
เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การส่งเสริมการ
ประสานงานจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน
องค์ ก รหน่ ว ย ง านและสถาบัน อ่ืนที่ จั ด
การศึกษาและด้านงานบริการสาธารณะส่วน
อีก 6 ด้าน ที่เหลือไม่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1.1  ผู้บ ริหารสถานศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัดควรสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารงานทั่วไปโดยเฉพาะด้านการจัดระบบ
การควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการ

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ซึ่ง
ผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า ยังมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับต่ าสุด 

1.2 หน่วยงานต้นสังกัดควร
ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อที่จะให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกันมีการปฏิบัติต่างกัน 

1.3 หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดให้
มีการส่ ง เส ริมงานกิจการนัก เ รียนอย่ าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการปฏิบัติ
ต่างกัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาการด าเนินงานการ
บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาและแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
  2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขพัฒนาระบบงานการ
บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และเขตอ่ืนๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบับพเิศษ  “ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2 ของวิทยาลยันครราชสีมา”     . 
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