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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั  งนี มีวัตถุประสงค์เพื  อศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที เป็นผู้บริหารและครูของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เขต   จํานวน     คน โดยใช้แบบสอบถามเกี ยวกับการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      และที แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที   ) พ.ศ.      ใน   ประเด็น
สําคัญที เกี ยวกับการศึกษาขั  นพื นฐาน ได้แก่ การปฏิรูปการเรียนรู้ การกระจายอํานาจในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  
การพัฒนาบุคลากร การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื  อการศึกษา สถิติที ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และ t-test โดยนําไปทดลองสอบถาม (try-out) กับกลุ่มทดลองสอบ 
จํานวน    คน เพื  อหาค่าสัมประสิทธิ  สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื  อมั  นของการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั  ง   ด้าน เท่ากับ 0.98  
 ผลการวิจ ัย พบว่า  

1. การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติในระดับมาก (X = 3.85, S.D. = 0.42) เมื  อพิจารณา
สถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่าการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X = 3.  , S.D. = 0. 2) และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก (X =  .  , S.D. = 0.  )  

2. การเปรียบเทียบค่ามัชฌ ิมเลขคณิตการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก (X =  .  ) และขนาด
ใหญ่ ( X =  .  ) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   

3. ประเด็นป ั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั  ง   
ด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่  ) การปฏิรูปการเรียนรู้  ) การพัฒนาบุคลากร  ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา  ) การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ) การกระจายอํานาจในสถานศึกษา และ  ) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื  อการศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study an educational administration and management of secondary schools under the 
Office of Bangkok Education Service Area 1, from the 748 samples of secondary school administrators and teachers using a 
questionnaire concerning the administration and management of the school, by following National Education Act 1999 as 
amended (No. 2) Act 2002 on 6 key issues related to basic education: The reform of learning, decentralization in education, 
quality control, personal development, resource mobilization and investment for education, and using information technology to 
education. The statistics used to analyze data composed of frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test by 
bringing to trial inquiry (try-out) group test (78 peoples) to find the correlation Alpha Coefficient as how can the Cronbach 
reliability of educational administration and management of secondary schools under the Office of Bangkok Education Service 
Area 1 equal 0.98. 

 The results revealed that: 
1. The administration and management of the educational practice was at a high level ( X = 3.85, S.D. = 

0.42). For administration and education of small schools performed at a moderate level ( X = 3.  , S.D. = 0. 2) and of large schools 
performed at a high level ( X =  .  , S.D. = 0.  ).  

2. A comparison of mean, management and education of small schools and large schools was statistically 
significant different at the .05 level.  



 

3. For suggestions of problems and solutions or ways to improve management and education of the six topics, 
from the highest to the lowest were: 1) the reform of learning, 2) human resource development, 3) resource mobilization and 
investment for education, 4) quality control, 5) decentralization in education, and 6) using information technology to education. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ความเจรญิก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกยุคป ั จจุบ ัน ก่อให้เกิดการเปลี  ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมโลกอย่างต่อเนื  องและรวดเร็ว ส่งผลกระทบไปทั  วทั  งโลกด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ และ
ประเทศไทยต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ  งของการเปลี  ยนแปลงอย่างหลีกเลี  ยงไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศแต่สภาพของคนในชาติซ ึ  ง
ปรับตัวไม่ทันต่อความเจริญก้าวหน้าและมีคุณลักษณะที  ไม่เอื อต่อการพัฒนาประเทศการก้าวสู่เวทีโลกต้องเผชิญความจริงกับป ั ญหาเรื  อรัง
ในบ้านเมือง ซ ึ  งมีป ั ญหามากมายที  จะต้องร่วมมือกันแก้ไข จึงมีความจําเป็นอย่างยิ  งที  รัฐต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั  งความรู้ ความสามารถ 
เจตคติ พฤติกรรม ทักษะที  เหมาะสม สามารถช่วยเหลือตนเองและร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าและแข่งข ันประชาคมโลกได้
อย่างเหมาะสม ทัดเทียม และยั  งยืน โดยการวางแผนการจัดการศึกษา ซ ึ  งเป็นที  ยอมรับแล้วว่าการศึกษาเท่านั  นที  เป็นเครื  องมือพัฒนาคน 
และมีความสําคัญที  สุดต่อการพัฒนาที  ยั  งยืนของประเทศ ป ั จจุบ ันนี ถ้าหากมีการกล่าวถึงเรื  องการศึกษาแล้วหน่วยงานที  ปฏิบัติงานโดยตรง
เกี  ยวกับการจัดการศึกษาที  ถูกจับตามองมากที  สุด คือ โรงเรียน เพราะฉะนั  นโรงเรียนจําเป็นที  จะต้องได้รับการพัฒนาและพัฒนาตัวเองให้
ทันต่อการเปลี  ยนแปลงของโลกการศึกษาอยู่ตลอดเวลา (อุทัย บุญประเสริฐ.     ) 
 การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที  สําคัญ กล่าวคือ เป็นเครื  องมือในการพัฒนาประเทศ ทั  งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาขั  นพื นฐานเป็นการศึกษาที  รัฐจ ัดขึ นสําหรับทุกคน โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ สามารถคิดและแก้ป ั ญหา เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และสามารถนําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ ในการจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าว องค์ประกอบสําคัญที  เอื ออํานวยให้บังเกิดผลได้ คือ การบริหารงานวิชาการเพราะงานวิชาการ คือ หัวใจของการจัด
การศึกษา เป็นตัวกําหนดทิศทางจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน อีกทั  งเป็นตัวนําในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เพื  อพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพ (ทิศนา แขมมณี.     ) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      และที  แก้ไขเพิ  มเติม (ฉบับที    ) พ.ศ.      ได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการ ใน
การจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื  อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษาต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื  อง โดยมีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาที  เน้น
การมีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื  นที  การศึกษาและสถานศึกษา มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั  งพัฒนาครู
อย่างต่อเนื  อง มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ดังนั  น บทบาทของสถานศึกษาในการบริหารและการจัดการศึกษา จึงต้องปรับเปลี  ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      และที  แก้ไขเพิ  มเติม (ฉบับที    ) พ.ศ.      ใน   ประเด็นสําคัญ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ (หมวด  ) 
การกระจายอํานาจในสถานศึกษา (หมวด  ) การประกันคุณภาพการศึกษา (หมวด  ) การพัฒนาบุคลากร (หมวด  ) การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนทางการศึกษา (หมวด  ) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด  ) 
 ผลจากการประชุม “สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล   ปี การปฏิรูปการศึกษา” จ ัดโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
ณ โรงแรมสยามซ ิตี  กรุงเทพมหานคร เมื  อวันที      สิงหาคม      โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานได้มี
ผลสรุปจาก   หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และกลุ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที  สอดคล้องกันว่า หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      เป็นระยะเวลา
ครบรอบ   ปี แล้วการปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไม่ได้ปรับเปลี  ยนไปในทิศทางที  เป็นที  พอใจในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะในการปฏิรูปด้านการเรียนรู้
ซ ึ  งเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา เห็นได้จากค่าเฉลี  ยของผลการสอบระดับชาติ ระดับ ป. , ม.  และ ม.  รวมถึงคะแนนเฉลี  ยผลการสอบ 
TOFEL อยู่ในระดับตํ  าและความสามารถทางการวิเคราะห์ สังเคราะห ์การมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที  ต้องปรับปรุง ส่วน
คุณภาพของครูผู้สอน พบว่า ครูย ังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมทั  งการจัดกิจกรรม
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จ ักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สมศ. ได้รายงานว่าครูสามารถจัดกิจกรรมที  กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จ ักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
คิดแก้ป ั ญหาและตัดสินใจมีคุณภาพในระดับดีเพียงร้อยละ   .   ของสถานศึกษาทั  งหมด จํานวน   ,    แห่ง ที  เข้ารับการประเมินภายนอก 
โดยเฉพาะผลการประเมินของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี ให้เห็นว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะการจัดการเรียนการสอนมากกว่าโรงเรียนขนาดอื  นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ.     ) 
 อย่างไรก็ตาม จากการรายงานการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื  นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   (    ) โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกที  ผ่านการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ



 

ประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   จํานวน    โรง มีระดับ
คุณภาพมาตรฐานในภาพรวมทุกมาตรฐาน (   มาตรฐาน) และทุกด้าน (ด้านบริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน) อยู่ในระดับดี สําหรับ
คุณภาพรายมาตรฐาน พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดับดี ยกเว้นมาตรฐานที     ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที  จําเป็นตามหลักสูตรและ
มาตรฐานที     ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิส ัยทัศน์ มีค่าเฉลี  ยพอใช้ 
โดยมาตรฐานที     เป็นมาตรฐานที  มีค่าเฉลี  ยตํ  าที  สุด คือ มีค่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ขณะที  มาตรฐานที      ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที  ดี มีค่าเฉลี  ยสูงที  สุดโดยมคี่าเฉลี  ยเท่ากับ  .   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี  ยผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมของสถานศึกษา
ในสามประเด็น คือ เปิดสอนระดับชั  นที  ต่างกัน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ได้รับการประเมินในปี พ.ศ. ที  ต่างกัน (พ.ศ.      –      
และ พ.ศ.      –     ) และมีขนาดแตกต่างกัน (ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ) พบว่า โดยภาพรวม ระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษาในสามประเด็นไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื  อเปรียบเทียบสถานศึกษาที  มีขนาดต่างกันตามรายงานมาตรฐาน พบว่า 
สถานศึกษาที  มีขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเฉลี  ยมาตรฐานที     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที  พึงประสงค์ สูงกว่าสถานศึกษาที  มีขนาด
ใหญ่ และมาตรฐานที      สถานศึกษามีหลักสูตรที  เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ  นมีสื  อการเรียนการสอนที  เอื อต่อการเรียนรู้ สูงกว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและความสามารถในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   ว่ามีคุณภาพดีและคุณภาพของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งไม่แตกต่างกัน แต่เมื  อพิจารณาคุณภาพรายมาตรฐานเห็นได้ว่า สถานศึกษาที  มีขนาดแตกต่างกันจะมีความแตกต่าง
กันในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที  พึงประสงค์ของผู้เรียนและการพัฒนาหลักสูตรและสื  อของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม 
สถานศึกษาส่วนใหญ่จําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื  อให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สูงขึ นอย่างต่อเนื  อง 

นอกจากนี  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      และที  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที    ) พ.ศ.      ใน
หลายมาตราได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนซ ึ  งเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษาระดม
ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้หรือต้นทุนทางสังคม (Social Capital) เพื  อช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเด็ก (Coleman.     ) 
โดยเฉพาะอย่างยิ งผลการวิจ ัยทั  งในประเทศและต่างประเทศชี  ให้เห็นว่า ครอบครัวมีความสําคัญอย่างยิ งเพราะมิได้มีเพียงช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ  
ทางการเรียนของเด็กเท่านั  น แต่ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพทัศนคติในการเรียน ศักดิ  ศรีในตนเอง และทักษะการดําเนินชีวิตและ
สังคมให้แก่เด็กด้วย (อภิญญา เวชยชัย.     ) อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมี
ข้อจํากัดในหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ  ง ผู้บริหาร ครู และพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่มีความเข้าใจอย่างพอเพียงถึงความสําคัญและความจําเป็น
ของการให้พ่อแม่ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั  น การมีส่วนร่วมของเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในสถานศึกษาหลายแห่งจึงเน้น
เพียงรูปแบบมากกว่าการส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง และพ่อแม่ผูป้กครองส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนที  แท้จริงในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั  น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองกับคุณภาพของผู้เรียน จึงเป็นประเด็นสําคัญที  จะช่วย
ชักชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษามากขึ น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.     ) ถึงแม้ว่าคุณภาพ
โดยรวมของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   อยู่ในระดับดีดังได้กล่าวไว้แล้ว แต่ทว่าในเรื  องการมีส่วน
ร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะหุ้นส่วนที  สําคัญของสถานศึกษาในการจัดการศึกษายังมีความจํากัด นอกจากนี สังคมทั  วไปโดยรวมทั  งพ่อแม่
ผู้ปกครองในเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   ได้ประเมินว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพแตกต่างกันมากตามขนาดของ
สถานศึกษาและยิ  งถ้าเชื  อมั  นว่าสถานศึกษาใดมีคุณภาพสูงกว่าซ ึ  งมักจะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่กว่าก็จะได้รับการยอมรับโดยส่งบุตรหลานไป
เรียนในสถานศึกษานั  น ขณะที  สถานศึกษาใดที  พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินว่ามีคุณภาพตํ  าซ ึ  งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กกว่าจะไม่นิยมส่งบุตรหลานไป
เข้าเรียน (ปองพล อดิเรกสาร.     ) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้สถานศึกษาในเขตพื  นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   เกิดป ั ญหาการรับ
นักเรียนในช่วงต้นปีการศึกษาที  สถานศึกษาบางแห่งมีนักเรียนมาสมัครมากเกินจํานวนที  รับได้ ขณะที  สถานศึกษาบางแห่งรับนักเรียนได้น้อยกว่า
จํานวนที  ต้องการ 
 การศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   ใน
ครั  งนี จะช่วยให้ผู้ที  เกี  ยวข้องทุกฝ ่ ายรับรู้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามความเป็นจริง เพื  อร่วมกันวางแผนพัฒนา
คุณภาพให้ดียิ งขึ น อีกทั  ง เพื  อเป็นการปรับเปลี  ยนเจตคติของพ่อแม่ผู้ปกครองให้ไว้วางใจในการส่งบุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษาใกล้
บ้านที  สุด เพื  อจะได้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิดและทั  วถึง อีกทั  งพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนจะได้มีโอกาสใกล้ชิด
สถานศึกษาในชุมชนมากยิ งขึ นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของชุมชนตลอดไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื  อศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   
2. เพื  อเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที  มีขนาดแตกต่างกัน 

 



 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจ ัยเรื  อง การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต   เป็นการวิจ ัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื  อศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   และเพื  อเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายที  มีขนาดแตกต่างกัน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 748 คน การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ทั  งผู้บริหารสถานศึกษาและครูตามสัดส่วน โรงเรียนขนาดใหญ่เป็นผู้บริหารและ
ครู จํานวน 466 คน และโรงเรียนขนาดเล็กเป็นผู้บริหารและครู จํานวน 282 คน เครื  องมือที  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ข้อมูล
ทั  วไปเป็นแบบเลือกตอบ ข้อมูลด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศกึษา เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ
แบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended) เป็นข้อมูลเกี  ยวกับป ั ญหาหรืออุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแนวทางแก้ไข
ป ั ญหาหรือพัฒนา ซ ึ  งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน     ฉบับ ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั  ง   ด้านสภาพการ
ปฏิบัติงานคํานวณหาค่ามัชฌ ิมเลขคณิต ส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที  มีขนาดแตกต่างกัน ด้วยสถิติ t – test แบบ independent ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติในระดับมาก (X = 3.85, S.D. = 0.42) เมื  อพิจารณา
สถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง (X = 3.  , S.D. = 0. 2) และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ พบว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก (X =  .  , S.D. = 0.  )  

2. การเปรียบเทียบค่ามัชฌ ิมเลขคณิตการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก (X =  .  ) และขนาดใหญ่ 
( X =  .  ) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   

3. ประเด็นป ั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั  ง   ด้าน
เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้แก่  ) การปฏิรูปการเรียนรู้  ) การพัฒนาบุคลากร  ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา  ) การประกัน
คุณภาพการศึกษา  ) การกระจายอํานาจในสถานศึกษา และ  ) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื  อการศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   ปีการศึกษา      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน    โรงเรียน เฉพาะเนื อหาที  เป็นองค์ประกอบ
เกี  ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาอันเป็นจุดเน้นตามที  กําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      และที  แก้ไขเพิ  มเติม 
(ฉบบัที   ) พ.ศ.      ซ ึ  งมี   ด้าน คือ  ) การปฏิรูปการเรียนรู้  ) การกระจายอํานาจในสถานศึกษา  ) การประกันคุณภาพการศึกษา  ) การ
พัฒนาบุคลากร  ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา และ  ) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื  อการศึกษาเปรียบเทียบตามขนาด
สถานศึกษาที  แตกต่างกัน   ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก ซ ึ  งมีจํานวนนักเรียนไม่เกิน  ,    คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที  มีจํานวน
นักเรียนตั  งแต่  ,    คน ขึ นไป จากผลการวิจ ัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และเพิ มเติมในส่วนของข้อเสนอแนะที  เกี  ยวข้องได ้ดังนี  
 วัตถุประสงค์ข้อที    เพื  อศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต   จากการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาที  ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที  เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจ ัยพบว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีสภาพการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติอยู่ระดับมาก (X = 3.85, S.D. = 0.42) เมื  อจําแนกพิจารณาเฉพาะสถานศึกษาที  มีขนาดเล็ก พบว่าการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีสภาพการดําเนินงานหรือการปฏิบัติในระดับปานกลาง (X = 3.  , S.D. = 0. 2) แต่สําหรับสถานศึกษาที  มีขนาด
ใหญ่ พบว่า การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีสภาพการดําเนินงานหรือการปฏิบัติในระดับมาก (X =  .  , S.D. = 0.  ) เมื  อ
พิจารณาในแต่ละด้านย่อยพบว่าทั  งสถานศึกษาที  มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีสภาพการดําเนินงานหรือการปฏิบัติในระดับมากเท่ากัน จํานวน   
ด้าน ได้แก่  ) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้  ) ด้านการกระจายอํานาจในสถานศึกษา  ) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ  ) ด้านการพัฒนา
บุคลากร ยกเว้น   ด้าน คือ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื  อการศึกษา ที  การบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที  มีขนาดเล็ก มีสภาพการดําเนินงานหรือการปฏิบัติในระดับปานกลาง ( X = 3.  , S.D. = 0. 2 และ X = 
3.  , S.D. = 0.   ) แต่สถานศึกษาที  มีขนาดใหญ่มีสภาพการดําเนินงานหรือการปฏิบัติในระดับมาก (X = 3.  , S.D. = 0.   และ X = 
3.  , S.D. = 0.  ) ซ ึ  งสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านการบริหารของ วรินธร กาจนระวีกุล (    ) ที  ศึกษาเรื  อง การใช้แบบภาวะผู้นําของผู้บริหาร
โรงเรียนกับระดับวุฒิภาวะของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีภาวะผู้นํา แตกต่าง
จากผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ และพบว่า ครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีวุฒิภาวะอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ในขณะที  ครูในโรงเรียนขนาด



 

ใหญ่มีวุฒิภาวะอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับรายงานการวิจ ัยเกี  ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของ อุทัย บุญประเสริฐ (    ) พบว่า การกระจายอํานาจการศึกษาลงสู่สถานศึกษาที  ประสบความสําเร็จ มีป ั จจ ัยที  เอื อต่อ
ความสําเร็จ   ประการ ซ ึ  งประการสําคัญประการหนึ  งคือการเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที  เหมาะสม (Select the Right Principal) ในที  นี ควร
เหมาะสมกับขนาดของสถานศึกษาด้วยเพราะสถานศึกษาที  ประสบความสําเร็จในการกระจายอํานาจทางการศึกษานั  น ผู้บริหารมักมีหลายบทบาท 
เช่น เป็นทั  งผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ผู้นํา (Leader) ผู้สนับสนุน (Supporter) ผู้นํานวัตกรรม (Innovations) และผู้ริเริ  มบุกเบิก 
(Spearheaded) ที  ผลักดันให้การปฏิรูปทางการศึกษาก้าวหน้า โดยเฉพาะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื  องให้
ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีม ให้ขวัญและกําลังใจแก่ผู้ ร่วมงานอย่างเหมาะสมและให้โอกาสผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมทางการศึกษาอย่าง
แท้จริง 
 วัตถุประสงค์ข้อที    เพื  อเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที  มีขนาด
แตกต่างกันคือสถานศึกษาขนาดเล็กที  จําแนกโดยใช้จํานวนนักเรียนไม่เกิน  ,    คน ก ับสถานศึกษาขนาดใหญ่ที  จําแนกโดยใช้
จํานวนนักเรียนมากกว่า  ,    คน ผลการวิจ ัยพบว่า การเปรียบเทียบค่ามัชฌ ิมเลขคณิตในการดําเนินงานของสถานศกึษาที ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก ( X =  .  ) และการดําเนินงานของสถานศึกษาที  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดใหญ่ ( X =  .  ) แตกต่างกันอย่างมีนยัสําค ัญทาง
สถิติที  ระด ับ .   และเมื  อพิจารณาเปรียบเทียบรายด้าน ทั  ง   ด้าน คือ  ) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้  ) ด้านการกระจายอํานาจใน
สถานศึกษา  ) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ) ด้านการพัฒนาบุคลากร  ) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา  ) 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื  อการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   ทุกด้านเช่นกัน สอดคล้องกับ
รายงานของลําเนา (    ) การดําเนินงานในโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย เมื  อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วมีข้อแตกต่างที  สําคัญ 
คือ ขาดความพร้อมด้านป ั จจัยต่างๆ เช่น จํานวนครูไม่เพียงพอ ขาดแคลนสื  อ วัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสื  อและเทคโนโลยีที  ทันสมัย  
และสอดคล้องกับรายงานการวิจ ัยของสมชาย ใจเที  ยง (    ) ที  ศึกษาสภาพและป ั ญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า โรงเรียนมีการดําเนินการใน
ระดับมากทุกองค์ประกอบและพบว่า ป ั ญหามีอยู่ในระดับน้อยทุกองค์ประกอบ แต่ปริมาณงานและป ั ญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที  มีขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกันโดยสถานศึกษาขนาดใหญ่กว่ามีการดําเนินงานมากกว่าและมีป ั ญหาน้อยกว่าสถานศึกษาที  มีขนาด
เล็กกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที  ได้จากการศึกษาวิจ ัยครั  งนี  ทําให้เราทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต   ใน   ประเด็น คือ  ) การปฏิรูปการเรียนรู้  ) 
การกระจายอํานาจในสถานศึกษา  ) การประกันคุณภาพการศึกษา  ) การพัฒนาบุคลากร  ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา และ 
 ) การใช้เทคโนโลยีเพื  อการศึกษา ดังนี  

1. การปฏิรูปการเรียนรู้ หน่วยงานต้นสงักัดควรจัดให้มีการประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านทักษะกระบวนการสอน เพื  อให้
ครูเปลี  ยนพฤติกรรมการสอน และควรลดจํานวนนักเรียนในแต่ละห้อง เพื  อให้ครูสามารถใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้ทุกๆ 
ด้านอย่างทั  วถึง 

2. การกระจายอํานาจในสถานศึกษา ควรเน้นการพัฒนาบุคลากรทั  งสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบกระจายอํานาจ โดยเฉพาะผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาในประเด็น
เกี  ยวกับการมีวิส ัยทัศน์กว้างไกล ความรู้ความสามารถในเชิงการบริหารและการจัดการที  มีประสิทธิภาพและการมีภาวะผู้นํา เป็นต้น 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของตนอย่างชัดเจนถึง
ความสําคัญและความจําเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามการดําเนินการต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื  อง 

4. การพัฒนาบุคลากร หน่วยงานต้นสังกัดควรมีแผนการจัดอบรม/สัมมนาที  ชัดเจนและแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่าง
เหมาะสม และควรเป็นการจัดอบรมในช่วงวันหยุดหรือวันปิดเทอมซ ึ  งไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดอบรมไม่ควรให้ครู
ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

5. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา หน่วยงานต้นสังกดัควรจัดทําแนวปฏิบัติที  เอื อต่อการดําเนินการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษาของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความต้องการจําเป็นของโรงเรียน  

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื  อการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดการอบรมให้ความรู้และทักษะพื นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ที  เกี  ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนจนครูสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และจัดสรร



 

งบประมาณเพื  อการจัดซ ื อและซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ พร้อมทั  งเครื  องมือเทคโนโลยีอื  นๆ ให้มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวน
ผู้เรียน  
 ข้อเสนอแนะเพื อการทําวิจ ัยครั  งต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับประถมศึกษา ที  มีขนาดต่างกัน 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที  มีสภาพอื  นที  แตกต่างกัน เช่น โรงเรียนที  

ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองในระดับมาก กับความนิยมจากผู้ปกครองในระดับน้อย  
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที  มีรูปแบบเฉพาะอื  น เช่น โรงเรียนที  สอน

สองภาษา โรงเรียนในฝ ั น โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นต้น  
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