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การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 217 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบความ
แตกต่างโดยการทดสอบที (t – test แบบ Independent samples) และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F–test 
แบบ One-way ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและมีอาชีพเกษตรกร 
 2. ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สูงสุดในด้านทักษะ                    
ด้านมนุษย์ และรองลงมาได้แก่ทักษะด้านเทคนิค และต่ าสุดในด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด 
 3. การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามเพศและอาชีพโดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ค าส าคัญ :   การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร , ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียน 
 
ABSTRACT 
 The research purpose was to study the school administration of administrators according 
to view of Thawaranukul School student parents under the jurisdiction of Secondary Educational 
Service Area Office 10. The sample was the 217 Thawaranukul School student parents under the 
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jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 10. The research instrument was the 
questionnaire with reliability 0.05. The data analysis statistics were the frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test (Independent samples) and one-way Analysis of Variance.  
           The research findings were: 
              1. Most of the respondents were male and farmers. 
              2. The opinion on the school administration of administrators according to view of 
Thawaranukul School student parents under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area 
Office 10, overall was at high operation level; the highest mean was the human skills aspect, followed 
by the technical skills aspect, and   the lowest mean was the conceptual skills aspect  
              3. The school administration of administrators according to view of Thawaranukul School 
student parents under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 10, classified by 
gender and occupation found they were different with statistics significance level .05. 
Keyword :   School Administration of Administrators , View of Student Parents 
 
ความส าคัญและที่มาของงานวิจัย 
 ปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียด 
ความกระวนกระวาย การต่อต้าน และความขัดแย้ง ความขัดแย้งเกิดขึ้นท่ีใดมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีความสัมพันธ์ต่อ
กัน (อรุณ รักธรรม, 2542) ซึ่งความจริงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในหน่วยงาน หรือในองค์การ             
ทุกประเภท ทุกระดับชั้น ความรุนแรงของความขัดแย้ง จะมากน้อยมีความแตกต่างกันออกไปตามเหตุการณ์และสภาพ
ขัดแย้ง (ประชุม รอดประเสริฐ, 2553) ในเมื่อไม่สามารถหลีกหนีความขัดแย้งได้จึงควรรู้จักและเข้าใจความขัดแย้ง 
แปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดการ
กับความขัดแย้งเหล่านั้นให้คลี่คลาย เป็นไปในทางที่ดีที่สุด การจัดการกับความขัดแย้งจึงเป็นภารกิจที่ยากที่สุดอย่าง
หนึ่งของผู้บริหาร เพราะความขัดแย้งมิใช่ตัวการที่ก่อให้เกิดความสับสนหรือความเสียหายแก่องค์การโดยตรง แต่เกิด
จากการที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความขัดแย้ง (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2543)  
            การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม  ความมีประสิทธิภาพของงานเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้
ได้มาส าหรับองค์การของตนเองอย่างยิ่ง แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติแล้วอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงตามที่ผู้บริหาร
ต้องการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีปัญหาและอุปสรรค์ หรือเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์การมีผลกระทบต่อองค์การ และ
ความขัดแย้งอาจท าให้องค์การไม่เจริญมีความเสื่อมหรือความขัดแย้งอาจท าให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้าย่อมขึ้นอยู่
กับวิธีการบริหารความขัดแย้ง โอเวนส์ (Owens.1987: อ้างในจรรยา เสี่ยงเทียนชัย, 2544) แสดงให้เห็นว่าความ
ขัดแย้งท าให้องค์การเสื่อมลง ถ้าความขัดแย้งนั้นได้รับการตอบสนองในทางลบย่อมท าให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เหมาะสม 
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การขู่เข็ญ คุกคาม ความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้น  จนเป็นความขัดแย้งในทางท าลาย 
ซึ่งจะส่งผลให้องค์องค์การเสื่อมลงในท่ีสุด (พรนพ พุกกะพันธ์, 2542)  
            โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งในสังคมที่มีการท างานร่วมกันระหว่างคนหลายบทบาทหน้าที่ปัญหา หรือความ
ขัดแย้งในโรงเรียนย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ในปัจจุบันการบริหารงานเป็นลักษณะกลุ่มโรงเรียนมีโรงเรียนในกลุ่มหลาย
โรงเรียนปัญหาและความขัดแย้งก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้และมากมายตามจ านวนโรงเรียน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นความ
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ขัดแย้งระหว่างบุคคล อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ที่แตกต่างกันมีค่านิยมที่แตกต่างกันและ
ผลประโยชน์ขัดกัน ความขัดแย้งที่พบบ่อยในโรงเรียนคือ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เช่นระหว่างผู้บริหารกับผู้ปกครอง
นักเรียน หรือระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ความขัดแย้งเหล่านี้หากเกิดขึ้นในโรงเรียนและกลุ่ม
โรงเรียน ย่อมท าให้ประสิทธิภาพของงานลดลงได้ (พนัส หันนาคินทร์ , 2542) ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องไวในการรับรู้ถึง
สัญญาณบอกเหตุ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งในองค์กร และหาทางแก้ไขก่อนท่ีจะปล่อยให้บุคลากรในองค์กรท างานด้วย
ความคับข้องใจ (ถวิล เกื้อกูลวงศ์, 2530) ซึ่งความเผชิญกับความขัดแย้งในการท างานและไม่สามารถจัดการกับความ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมจะส่งผลท าให้เกิดความเครียดในการท างานงานมากข้ึน ประสิทธิภาพในการลดลงได้ เมื่อการ
ท างานลดลง เป็นผลให้ขาดการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และสังคม เกิดความด้อยไม่ภาคภูมิใจท าให้เหนื่อย หมด
แรงใจในการท างานและอาจส่งให้เกิดความแตกร้าวมากยิ่งขึ้นจนไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตาม
ทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  10  มีปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารอยู่อีกมาก ประกอบกับในสภาพปัจจุบัน สถานศึกษาที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ จึงสนใจที่ศึกษา สภาพ
ปัญหาการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนของผู้บริหารว่าส่วนมากใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งวิธีใด และมีระดับ
พฤติกรรมในกลุ่มใด เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการเลือกวิธีการ
บริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของการบริหารที่ดีเพื่อน ามาพัฒนาสถานศึกษาให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามเพศ และอาชีพ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ และมีอาชีพต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะ
ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 แตกต่างกัน 
  
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้บรหิารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรยีนโรงเรยีน
ถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดของทักษะการบริหาร  แคทซ์ 
(Katz 1995 : 33 –42 อ้างอิงใน ชนิตา ยินดีสุข 2550) ประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical  
Skills) 2) ทักษะด้านมนุษย์ (Human  Skills) และ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual  Skills) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  10 จ านวน 509 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 509 คน ซึ่งได้มาโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 217 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา เอกสารต ารา  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และอาชีพ 
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List)   
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค 
(Technical  Skills) 2) ทักษะด้านมนุษย์ (Human  Skills) และ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual  
Skills) โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดย
ก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินค่าดังนี ้
   5  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ ในระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติในระดับน้อย 

1 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open  End) เพื่อถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 3. การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี  
  1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและทักษะการบริหารตามแนวคิดของแคทซ์ (Katz 
1995 : 33–42 อ้างอิงใน ชนิตา ยินดีสุข 2550) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม 
  2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scalea) มี 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert)   
  3. สร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดประเด็นของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และนิยามศัพท์
เฉพาะของตัวแปรที่วิจัย 
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  4. น าแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง สมบรูณ์ของ
แบบสอบถาม 
  5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วน าเสนอ ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหา ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ก าหนดค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 
  6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับครู
โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ประชากรจ านวน 30 คน แล้วน าไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 
  7. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี ้
  1. จัดเตรียมจ านวนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
  2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  10 ที่เป็นประชากรในการตอบแบบสอบถาม โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีการ
ตอบแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง  
  3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม ตรวจความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 217 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ที่ตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และตรวจ        ให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาชีพ โดยการหาค่าความถี่  (Frequency)  
ค่าร้อยละ  (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางและแปรผลด้วยการบรรยาย 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อและโดยภาพรวมทั้ง 3 ทักษะ  แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ในการ
แปล ความหมายค่าเฉลี่ยดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  
    4.51 - 5.00  หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
    3.51 - 4.50  หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 
    2.51 - 3.50  หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
    1.51 - 2.50  หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อย 
    1.00 - 1.50  หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามเพศโดยใช้ค่า t-test 
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for Independent Samples และอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance) 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 ตามล าดับความถี ่
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่  
   1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of congruence : IOC)  
   1.2 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

  2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  การแจกแจงความถี่ (Frequency : f) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)  
  3. สถิติสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples) การทดสอบค่าเอฟ  (F 
- test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ         ทาง
เดียว  (One - way Analysis of Variance) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน 
 โรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายด้าน 

การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  10 
X̅ S.D. ระดับ ล าดับที ่

1. ทักษะด้านเทคนิค 4.25 .44 มาก 2 

2. ทักษะด้านมนุษย์ 4.38 .47 มาก 1 

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 4.09 .46 มาก 3 

รวม 4.24 .45 มาก  

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X̅ = 
4.24; S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
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ดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ (X̅ = 4.38; S.D. = .47) ทักษะด้านเทคนิค (X̅ = 4.25; S.D. = .44) ทักษะด้านเทคนิค (X̅ = 
4.09; S.D. = .46)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จ าแนกตามเพศ และอาชีพ 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน Mean S.D. t Sig. 
ชาย 117 4.38 .46 

2.850 .046 
หญิง 100 4.06 .45 
รวม 217     

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุ
กูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จ าแนกตามอาชีพ 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2 .324 .162 10.950 

 
.010 

 ภายในกลุ่ม 6 .089 .015 
รวม 8 .412    

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10 โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับการศึกษาของ
จ าเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี โดยรวมและรายด้าน ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษย์ และด้านความคิดรวบยอด อยู่ในระดับมาก และ วิโรจน์ 
ยี่ขอ (2551) ได้ศึกษา เรื่อง ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
 2. การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีระดับทักษะการ
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บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยกร หอมเพชร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง  ทักษาการบริหาร
กับผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง  พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีระดับทักษะการบริหารที่
แตกต่างกัน 
 3. การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมพบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน  มีระดับทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาพร  รัตน์น้อย 
(2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ถาวรานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกัน    มีระดับทักษะการ
บริหารทีแ่ตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าต าแหน่งพนักงานราชการมีระดับทักษะการบริหารที่ต่ ากว่าข้าราชการครู 
ดังนั้น จึงควรแจกจ่ายงานให้เท่าเทียมกันเพื่อได้เรียนรู้งานหลายๆแบบ  และมีการเสริมทักษะเช่น การอบรมสัมมนา 
เป็นต้น 
  1.2 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ที่อาชีพต่างกันมีระดับทักษะการบริหาร ดังนั้น จึงควรมีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้คนกลุ่มนี้เช่น การประชุมท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง เป็นต้น 
  1.3 เมื่อพิจารณารายข้อใน ด้านทักษะด้านเทคนิค ต่ าสุด คือผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นปัจจุบันดังนั้นผู้บริหารควรศึกษาข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ถ่องแท้ และ น ามาปรับใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ 
  1.4 เมื่อพิจารณารายข้อใน ด้านทักษะด้านมนุษย์ ต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาปรับตัวเข้ากับบุคคล
อื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมผู้บริหารที่ดีควรเข้าใจสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
  1.6 เมื่อพิจารณารายข้อด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด ต่ าสุด คือ ผู้บริการสถานศึกษามอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชา  ตามล าดับสายการบังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสมดังนั้นผู้บริหารจึงควรพิจารณา
ความสามารถความเช่ียวชาญของผู้ปฏิบัติงาน และมอบหมายงานท่ีเหมาะสมให้  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรเพิ่มประชากรให้มากกว่านี้เพื่อให้เกิดความหลากหลายของข้อมูล 
  2.2 ควรจะมีการศึกษาคุณลักษณะในด้านอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อให้มองเห็นทัศนะได้ในหลายๆแง่มุม 
  2.3 ควรมีการกระจายตัวของประชากรให้มากกว่านี้ 
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