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ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ปีการศึกษา

: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร กับการบริหารโรงเรียนของโรงเรียน
มัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
: พรหมพิริยะ พนาสนธิ์ และกรปภา เจริญชันษา
: 2563

บทคัดย่อ
การวิจั ย เรื่ อ งความสั มพั น ธ์ระหว่ างมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ของผู้ บ ริห าร กับ การบริห ารโรงเรียนของ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนวัดสิงห์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชากรในการศึกษาคือ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 1 จำนวน
234 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้ตัวอย่างจำนวน 148 คน
เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation ) และทดสอบสมมติฐานโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นความความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง หมายความ
ว่าถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร สูง จะเป็นปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมให้การบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามไปด้วย
คำสำคัญ: มนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร, การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร
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ABSTRACT
This research, The relationship between of Administrator Human Relation and
Administrator’s Administration of Mathayom Wat Sing School under the Srcondary
Educational Sevice Area Office 1 had objectives was to study the relationship between the
human relations of the administrators and the school administration of Wat Sing School
under the Secondary Educational Service Area office 1. The population in education was 234
people who were teachers and educational personnel of Mathayom Wat Sing School under
the Secondary Educational Service Area Office 1. The sample were 148 teachers and
educational personnel of Mathayom Wat Sing School who were random by simple random
sampling method. The data were analyzed by statistics including Percentage, Mean, Standard
Deviation, and hypothesis testing by Pearson Product-Moment Correlation Coefficient.
The research results were found that the relationship between Human Relationships
of secondary School Administrators at Wat Sing School and the administrator’s administration
of Mathayom Wat Sing School was a high-level positive relationship. It means that if the
school administrators had a good human relationship, it will be a factor that contributes to
the school administration of the school administrators to have an opportunity to achieve
their goals.
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