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บทคัดยอ 
 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 และเปรียบเทียบปญหาการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  จําแนกตามตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และเกณฑจํานวนครู

ในสถานศึกษา  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  69  คน  และครู  จํานวน  171  คน  รวม  240  คน  
ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
แบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามปญหา
การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  ใน  4  ดาน  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
5  ระดับ  และตอนที่  3  เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  

สถิติท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  คารอยละ  คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยใชการทดสอบคาที  (t-test)  และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  
(One Way ANOVA)   

 สรุปผลการวิจัย  พบวา  
  1.  ปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยรวมอยูในระดับนอย เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก  
ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารทัว่ไป  และดานการบริหารงานบุคคล   
  2.  การเปรียบเทียบปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน  และเกณฑจํานวนครูในสถานศึกษา  พบวา  โดยรวมและทุกรายดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คําสําคัญ : ปญหาการบริหารงาน, สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, สถานศึกษาขนาดเล็ก 
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ABSTRACT 
 
 The  objectives  of  this  research  were  to  investigate  the  administrative problems  of 
the  small  size  basic  education  schools  under  the  Office  of  Chachoengsao  Educational  Service 
Area 2, and  to  compare  those  administrative  problems  as  classified  by  position, work experience 
and  teacher  criteria  of  school. The  samples  consisted  of  69  school  administrators  and  171 
teachers  in  small  size  basic  education  schools  under  the  Office  of  Chachoengsao  Educational  
Service  Area 2. The  research  instrument  used  for  collecting  data  was  a  set  of  5 – item  rating  
scale  questionnaire.  Percentage, mean, standard  deviation,  t - test  and One Way ANOVA  were  
employed  for  data  analysis. 
 The  findings  of  research  were  as  follows ; 
  1.  The  administrative  problems  of  the  small  size  basic  education  schools  under  the 
Office  of  Chachoengsao Educational  Service Area 2 as  a  whole  was  at  a  low  level, ranking 
by  the  mean  scores, there  were  academic  administration, budgeting  administration, general 
administration  and  personnel  administration. 
  2.  Comparison  of  the  administrative  problems  of  the  small  size  basic  education 
schools  under  the  Office  of  Chachoengsao  Educational  Service  Area 2 as  classified  by position, 
there  was  not  significant  difference. When  classified  by  work  experience  and teacher  criteria  
of  school, were  found  significantly  differences at .05  level. 
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