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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครู โดยศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่  การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และการบริหารงานหอนอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 ประกอบไปด้วยผู้บริหารจ านวน 3 คน ครู
จ านวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการจัดการในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและ
ครู มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการจัดการในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครู อยู่ในระดับน้อย 3) เปรียบเทียบสภาพการจัดการในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) เปรียบเทียบปัญหาการจัดการใน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพบปัญหารายข้อเกี่ยวกับบุคลากรขาดความรู้ในการท าแผนงบประมาณ บุคลากรมีปัญหาทางการเงิน 
และนักเรียนมีปัญหาด้านชู้สาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อปัญหาการจัดการ พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ มีปัญหาเกี่ยวกับครูสอนไม่ตรงตามรายวิชา 
ด้านการบริหารงบประมาณ มีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการออกแผนงบประมาณและงบประมาณไม่เพียงพอ  ด้าน
การบริหารงานบุคคล มีปัญหาเกี่ยวกับขาดงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและบุคลากรมีภาระงานมาก 
ด้านการบริหารทั่วไป มีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการดูแลอาคารสถานท่ีน้อย ด้านการบริหารงานหอนอน มีปัญหา
เกี่ยวกับบุคลากรดูแลหอนอนมีประสบการณ์น้อยและบุคลากรลาออกบ่อย 
ค าส าคัญ: บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  การบริหารโรงเรียน  
 
Abstract 
 The research aimed to study and compare the condition and problems of Queen College 
management as perceived by administrators and teachers. in study 5 aspects condemning the 
administrators and management of Queen College as investigates the Academic Administration the 
Budget management the personnel management the general management and the Dormitory 
Management. The population at study consisted 3 administrators and 69 teachers of Queen College 
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in the academic year 2014. The instrument used for collecting the data was the questionnaires 
rating 5 scale. The reliability of the questionnaire was 0.81. The statistical formulae used for 
analyzing the data was percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 Results of the Study 1) The Condition of Queens College management as perceived by 
administrators and teachers. Have been performed at a high level. 2) The problems of Queens 
College management as perceived by administrators and teachers. Have performed at low level. 3) 
The Compare Condition of Queens College management as Perceived by administrators and 
teachers. The overall difference is statistically significant level. 05. 4) The Compare problems of 
Queens College. Perceived by administrators and teachers. The overall difference is statistically 
significant level. 05. And the problem of item about the lack of knowledge in the budget plan. 
Personnel have financial problems and Students have love affair problems. Not significantly 
different statistically. 05. 5) More reviews of administrators and teachers. On management issues in 
Queens College. The Academic Administration There is a problem with the teacher does not meet 
the course. The Budget management there are problems with delays in the budget plan. And 
insufficient budget. The personnel management there is a problem with the lack of funding to 
improve the quality of personnel and Overloaded. The general management there are problems 
with the budgets. The Dormitory Management there are problems with less experienced personnel 
and personnel often resign. 
Keywords: Queen College, School Administration 
 
บทน า 

กระบวนการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนช้า แต่มีผลกระทบรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากคุณภาพของคน นักอนาคตวิทยา และนักคิดพยายาม
คาดการณ์มนุษย์ในอนาคต เพื่อรุกสถานการณ์ในอนาคตให้สามารถจัดการให้โลกอยู่อย่างสันติสุขให้ได้ ในความเป็นไป
ของโลกยุคทางด่วนด้านข้อมูลข่าวสาร อันมีกระแสของการพึ่งพากันท่ัวโลก โดยปลดมิติของพื้นที่ออกไป แม้จะอยู่ส่วน
ใดของโลก หากมีปรากฏการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นย่อมกระทบถึงกัน อีกทั้งมิติของเวลาก็หาได้พ้นจากการโยงใยใน
ความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ล้วนโยงใยสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เมื่อจะปฏิรูปการศึกษา โดย
มุ่งเน้นท้ังวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จอย่างสูงสุด จึงจ าเป็นต้องมองภาพกว้างในระดับสังคมโลกว่า มนุษย์
ในอนาคตมีแนวโน้มเป็นอย่างไร หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้น ามาบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2542 แแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553) พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะน าไปสู่ความเจริญงอก
งามของบุคคล และสังคมโดยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาทุกรูปแบบที่ครอบคลุม 
และต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เกิดโครงสร้างกระทรวงใหม่ เป็นเหตุให้มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารและจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปมากขึ้น และด าเนินได้อย่างคล่องตัวโดยเฉพาะกฎหมาย
ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐที่สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าให้สถานศึกษาสามารถจัดหารายได้
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ผลประโยชน์ และระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้มากขึ้น จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม แฉบับที่2) พ.ศ.2545 ซึ่งให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา การกระจายอ านาจดังกล่าวท าให้สถานศึกษามี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School Based 
Management SBM) จากแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลโดยได้ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
ในมาตรา 35 โดยแบ่งขอบข่ายและภาระกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาไว้ 4 กลุ่มงาน คือ 1. การบริหารวิชาการ   
2. การบริหารงานบุคคล 3. การบริหารงบประมาณ 4. การบริหารทั่วไป โดยแต่ละกลุ่มงานมีขอบข่าย ภารกิจ ตาม
คู่มือบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล แต่เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี เป็น
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงพิเศษ ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนกิน นอน ในหอพักของโรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางโรงเรียน
จึงได้ก าหนดขอบข่ายงานและภารกิจขึ้นมา คือ งานกิจการหอนอน เพื่อแยกระบบงานให้เด่นชัด โดยการบริหารงานจะ
ไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไป อันเนื่องมาจากครูต้องดูแลนักเรียนประจ า 24 ช่ัวโมง จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย
ในฐานะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี เห็นว่าการจัด
การศึกษาจะส าเร็จตามจุดมุง่หมายหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับโรงเรียน น่ันหมายถึงผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานวิชาการในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน    
การบริหารงานต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย       
ตามทัศนะของผู้บริหารและครู เพื่อให้ทราบข้อมูลและน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ระหว่างทัศนะของผู้บริหาร
และครู 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ระหว่างทัศนะของ
ผู้บริหารและครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ระหว่างทัศนะของผู้บริหารและคร ูเพื่อให้การศึกษาด าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกับประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นผู้บริหาร 3 คน ครู 69 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครู จ าแนกเป็น 4 ตอนดังน้ี  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบ เป็นแบบ
ส ารวจรายการ แCheck list) ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 
ระดับ ตอนที่ 3 ปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ตอนที่ 4 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของผู้บริหารและครเูกี่ยวกับปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็น
แบบปลายเปิด เขียนบรรยาย โดยเนื้อหาของแบบทดสอบครอบคลุมการบริหารงาน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารงานหอนอน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติต่าง ๆ 
ดังนี ้
 1. การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น แReliability Analysis) 
 2. สถิติพรรณนา แDescriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ แPercentage) ในการอธิบายข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แStandard Deviation) ค่าเฉลี่ย แMean) ในการอธิบายข้อมูลการจัดการ
บริหารงานแต่ละด้าน 
 3. การทดสอบค่าที แt-test) ส าหรับเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ระหว่างทัศนะของ
ผู้บริหารและครู 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครู สรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประชากรที่ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ านวน 72 คน เป็นเพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.4 เป็นเพศหญิง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 โดยรวมจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ส าหรับการพิจารณาตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาอีกอายุระหว่าง 
51-60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และอันดับสุดท้ายอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 
ส าหรับการพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาคือสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.7 และต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 

ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครู  โดย
การศึกษาสภาพการจัดการ 5 ด้านได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไป การบริหารงานหอนอน สภาพการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ระหว่างทัศนะของผู้บริหาร
และครู ใน 5 ด้าน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้านและทุกด้าน พบว่า 
ผู้บริหารและครูมคีวามเหน็ว่าสภาพการบริหารงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย =3.73 อยู่ในระดับมาก แลรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมากตามล าดับดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ย =3.97 ด้านการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ย =3.76 
ด้านการบริหารงานหอนอนมีค่าเฉลี่ย =3.70 ด้านการบริหารงบประมาณมีค่าเฉลี่ย =3.63 ด้านการบริหารทั่วไปมี
ค่าเฉลี่ย =3.57 

ตอนท่ี 3 ศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครู  ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้านและทุกด้าน พบว่าผู้บริหารและครูมี
ความเห็นว่าปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย =2.08 มีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย และแต่ละด้านมีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยตามล าดับปัญหาด้านการบริหารงานหอนอนมีค่าเฉลี่ย 
=2.33 การบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ย =2.19 การบริหารทั่วไปมีค่าเฉลี่ย =2.01 การบริหารงบประมาณมีค่าเฉลี่ย 
=2.00 การบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ย =1.86 

ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครู  
ครู โดยแบ่งผลการเปรียบเทียบออกเป็น 5 งานได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 332 

บุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารงานหอนอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทุกด้าน พบว่าผู้บริหาร และครู มี
ความเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในภาพรวมผู้บริหารมีความเห็นต่อสภาพการบริหาร
สูงกว่าครู โดยผู้บริหารมีค่าเฉลี่ย =4.10 และในภาพรวมครูมีค่าเฉลี่ย =3.71 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพบว่าผู้บริหารมีความเห็นต่อสภาพการบริหารงานเท่ากันใน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานหอนอน มีค่าเฉลี่ย =3.17 

ตอนท่ี 5 เปรียบเทียบปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครู 
โดยแบ่งผลการเปรียบเทียบออกเป็น 5 งาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารงานหอนอน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทุกด้าน พบว่าผู้บริหาร และครู 
มีความเห็นต่อปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในภาพรวมผู้บริหารมีความเห็นต่อปัญหาการ
บริหารสูงกว่าครู โดยผู้บริหารมีค่าเฉลี่ย =2.37 และในภาพรวมครูมีค่าเฉลี่ย =2.07 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย ระหว่างทัศนะของผู้บริหารและครู ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารและ
ครู ต่อปัญหาการบริหารงานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยเรียงล าดับปัญหาจากความถี่มากไปหาน้อย ใน 5 
ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบปัญหามากสุดคือ บุคลากรสอนไม่ตรงตามรายวิชา บุคลากรที่ไปราชการ
ไม่มีคนสอนแทน และบุคลากรส่งเอกสารทางวิชาการล่าช้าไม่ตรงตามเวลา 

 2. ด้านการบริหารงบประมาณ พบปัญหามากสุดคือ มีความล่าช้าในการออกแผนงบประมาณ งบประมาณ
รายหัวที่ได้จากภาครัฐไม่เพียงพอ และขาดการประชาสัมพันธ์และช้ีแจงเกี่ยวกับงบประมาณ 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบปัญหามากท่ีสุดคือ ขาดงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การเก็บ
ข้อมูลบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบัน และบุคลากรมีภาระงานมาก 
 4.ปัญหาด้านการบริหารทั่วไป พบปัญหามากที่สุดคือ งบประมาณในการดูแลอาคารสถานที่น้อย บุคลากร
ขาดความรู้ในด้านการช่างซ่อมบ ารุง ขาดระบบการจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงาน และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
การเรียนยังไม่ทั่วถึง 
 5. ปัญหาด้านการบริหารงานหอนอน พบปัญหามากที่สุดคือ  บุคลากรดูแลหอนอนมีประสบการณ์น้อย 
บุคลากรดูแลหอนอนยังไม่สามารถควบคุมนักเรียนได้ดีพอ ครูประจ าหอพักไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จึงมี
การเปลี่ยนแปลงและลาออกบ่อย และขาดการนิเทศติดตามผล 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครู 
ในครั้งนี้พบว่า ในภาพรวมเป็นไปตามสมมตฐิานของการวิจัย ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่างๆ  ท่ีพบมาอภิปรายผลในภาพรวม 
5 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก ตรง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ปัญหาด้าน
การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย พิจารณาประเด็นที่มีปัญหามากสุด คือ บุคลากรละทิ้ง
ผู้เรียนในเวลาสอน อาจเนื่องมาจากบุคลากรต้องท างานหลายหน้าที่ หรือมีภาระงานอื่นเข้ามานอกเหนือจากเวลาสอน 
สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ แ2546 : 17) กล่าวว่า ปัญหาการใช้ครูอาจารย์ไปท าหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการจัดการ
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เรียนการสอนมีค่อนข้างมาก ท าให้กระทบกระเทือนต่อคุณภาพนักเรียนและหลายโรงเรียนประสบปัญหาบุคลากร
เกษียณก่อนอายุราชการ 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
ตามแนวคิดของ รุ่ง แก้วแดง แ2546: 61) ที่กล่าวว่า การกระจายอ านาจด้านงบประมาณจะท าให้สถานศึกษาสามารถ
ตัดสินใจใช้เงินเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย พิจารณาประเด็นที่มีปัญหามากสุด คือ งบประมาณภายในไม่เพียงพอ อาจเนื่องมาจากทาง
โรงเรียนได้งบจัดสรรมาน้อย ประกอบกับมีรายจ่ายจ าเป็นต้องใช้มาก การวางแผนใช้จ่ายยังไม่ดีพอ สอดคล้องกับ รุ่ง 
แก้วแดง แ2546: 121-122) ทีก่ล่าวว่า ในการบริหารงบประมาณและการเงินแบบใหม่นั้น โรงเรียนต้องให้ความส าคัญ
กับการวางแผนและก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของการใช้เงินให้ชัดเจน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า มีการพัฒนาข้าราชการครู ตามภาระงานที่รับผิดชอบ คือการสนับสนุน
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรัฐ ศิลป
อนันต์ แ2545: 19) ที่กล่าวว่า เราต้องได้คนมีคุณภาพอย่างใหม่และมีคุณภาพระดับใหม่ คือมาตรฐานระดับโลก การ
สร้างวินัยและการรักษารักษาวินัย และ การวางแผนอัตราก าลัง ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย พิจารณาประเด็นที่มีปัญหามากสุด คือ บุคลากรมีปัญหาหนี้สิน เงินเดือนไม่พอใช้จ่าย อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายเงิน หรือก็มีความต้องการทางปัจจัย 4 สูงขึ้น สอดคล้องกับ กันต์ อินทุ
วงศ์ แ2552: บทคัดย่อ) ซึ่งท าวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พบว่า 
ข้าราชการครูเริ่มมีหนี้สินหลังจากเข้ารับราชการ เนื่องมาจาก 3 สาเหตุ ดังนี้ 1. ซื้อหรือผ่อนรถยนต์หรือจักรยานยนต์ 
2. การน าไปใช้จ่ายเพื่อด ารงชีพในปัจจุบัน 3. ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 

4. ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า อาคารสถานท่ีเพียงพอต่อการจัดการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ รุ่ง แก้วแดง แ2546: 28) ที่กล่าวว่า การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นสิ่งมีค่า สามารถสนับสนุน
การศึกษาได้ในเรื่องแนะน า ความคิดเห็น ภูมิปัญญา สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ และอีกมากมาย มีการพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ ส่วนปัญหาด้านการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย พิจารณาประเด็นที่มีปัญหา
มากสุด คือ ขาดงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานประกอบกับเป็นโรงเรียนประจ า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธวัติ นันทวาส แ2547: บทคัดย่อ) ที่ท า
วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในกลุ่มขุนแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พบว่า ปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคือขาดงบประมาณ การระดมทุนเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอ
ต่อการแก้ปัญหา ชุมชนและผู้ปกครองยังเห็นความส าคัญของการศึกษาน้อย 

5. ด้านการบริหารงานหอนอน พบว่า มีแผนด าเนินการหอพักนักเรียน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ แผน
กลยุทธ์ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย กลยุทธ์ที่2 การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สนองตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษา แภายนอก) มาตรฐานที่13 ตัวบ่งช้ี13.1 งาน
หอนอนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียนภายในหอนอน   งานหอนอนต้องมีการพัฒนาหอนอน
ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานและเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่นักเรียนทุกคน รองลงมาคือ หอพักนักเรียนเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ปัญหาด้านการบริหารงานหอนอน โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
พิจารณาประเด็นที่มีปัญหามากสุด คือ นักเรียนมีปัญหาในทางชู้สาว อาจเนื่องมาจากการที่เป็นโรงเรียนประจ า มีทั้ง
นักเรียนชายและหญิงจ านวนมาก การดูแลของครูไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับนักเรียนมัธยมเริ่มเข้าสู่
วัยรุ่นมีความต้องการทางอารมณ์สูง เช่น ต้องการความรักจากคนรอบข้าง ต้องการความสนใจ ซึ่งพบได้กับนักเรียนใน
โรงเรียนทั่วไป แต่ส าหรับโรงเรียนประจ าต้องหาแนวทางป้องกันและดูแลอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับ ปิยวร กุมภิรัตน์ 
แ2546: บทคัดย่อ) กล่าวว่า สังคมที่น าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้แก่ปัจจัยทางด้านเพื่อน โดยอิทธิพลด้านการท า



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 334 

ตามแบบอย่าง ปัจจัยด้านการมีคู่รัก ปัจจัยด้านสื่อที่ให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการอบรมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องการจัดท าแผนงบประมาณ 
2. ควรมีการช้ีแจงงบประมาณคงเหลือของโครงการที่จัดท าเป็นรายเดือน 
3. ควรศึกษาหาแนวทางป้องกันปัญหานักเรียนด้านชู้สาว 
4. ควรมีการนิเทศครูดูแลนักเรียนหอนอนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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