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การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ 
การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 1 จำาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำานวน 306 คน  
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
70 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ 2) เมื่อเปรียบเทียบการบริหาร
ตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
จำาแนกตามเพศ ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหารเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 
สูงกว่าผู้บริหารเพศชาย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จำาแนกตามอายุ ในภาพรวม  
พบว่า ผู้บริหารอายุน้อยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมสูงกว่าผู้บริหารอายุมาก และ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จำาแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร 
ที่มีประสบการณ์น้อยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

Abstract

The research objectives were : 1) To study the administration according 
to Sappurisa-Dhamma (Good Governance) of school administrators of the Office of  
Secondary Education Area, Zone 1. and 2) To compare the aadministration according to 
Sappurisa-Dhamma of school administrators of the same office classified by sex, age 
and work experience. The sample were 306 administrators selected by simple random 
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sampling. The instruments used in the research were questionnaires, containing 5 rating 
scales, consisted of 70 questions. The statistics applied for data analyses were means, 
standard deviations, confidence values and t-test. 

  The research result was found that: 1) The administration according to 
Sappurisa-Dhamma (Good Governance) of school administrators of the Office of  
Secondary Education Area, Zone 1, in perspective scenario, was at the very much level. 
2) When administration according to Sappurisa-Dhamma (Good Governance) of school 
administrators of the Office of Secondary Education Area, Zone 1, had been compared, 
classified in term of sex in overall scenario, it was found that the female administrators 
had opinions about administration according to Sappurisa-Dhamma higher than the 
male administrators that was different with statistical significance level at .001. When  
classified by age as a whole scenario, it was found that younger school administrators 
had opinions about administration according to Sappurisa-Dhamma higher than the older 
administrators that was different with statistical significance level at .001. Similarly, when 
classified by their working experience in perspective scenario, the less experienced 
administrators had opinions about administration according to Sappurisa-Dhamma higher 
than the more experiences administrators that was different with statistical significance 
level at .001. 

คำาสำาคัญ: หลักสัปปุริสธรรม, การบริหาร

Keywords: Sappurisa-Dhamma, Administration

บทนำา

ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามกระแสวัฒนธรรมของโลกตะวันตก หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า กระแสโลกาภิวัตน์ ประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาการเมือง ปัญหา
ครอบครัว ทำาให้พฤติกรรมของมนุษย์เบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านการแสดงออกด้านจิตใจ 
และการดำาเนินชีวิต ค่านิยมด้านวัตถุถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญของสังคมมากกว่าค่านิยมด้านความ 
ดีงาม คุณธรรมและจริยธรรมถือว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการดำาเนินบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารที่ดี 
หากผู้บริหารขาดคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมจะทำาให้ผู้บริหารนั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
มองข้ามความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จึงทำาให้เกิดปัญหาความยากจน ยาเสพติด 
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมมีผลต่อพฤติกรรม
ทางจริยธรรม คือผู้คนห่างจากระบบจารีตเดิมมากขึ้น เห็นแก่ตัวมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวหากวิเคราะห์ให้
ลึกซึ้งถึงที่มาของปัญหา ซึ่งโดยมากแล้วก็พบว่าผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ไร้การศึกษา แต่กลับเป็นผู้มีโอกาสดีทางสังคมที่ได้รับการศึกษาในระดับสูง และเป็นถึงระดับผู้นำา
ที่คนในสังคมต่างยกย่องนับถือ จึงกลายเป็นแบบอย่างของคนในสังคมไป ดังพระพุทธพจน์ ที่ตรัสไว้ใน 
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ธัมมิกสูตรว่า “...ถ้าโคผู้นำาฝูงไปตรง โคเหล่านั้นย่อมไปตรงทั้งหมด ในเมื่อโคผู้นำาไปตรง ในหมู่มนุษย์ก็
เหมอืนกนั ผูใ้ดได้รับสมมตใิหเ้ปน็ผูน้ำา ถ้าผูน้ัน้ประพฤตธิรรม ประชาชนนอกนีย้อ่มประพฤตธิรรมเหมอืนกนั  
แว่นแคว้นทั้งหมดย่อมได้ประสบความสุข...” (พระไตรปิฎก เล่มที่ 21 ข้อที่ 70, 2555) สะท้อนให้เห็นถึง 
ภาวะของคุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับจากการศึกษา และการพัฒนาคนในสังคมไทยที่ยังขาดความสมดุล  
กล่าวคอื การศกึษามุง่เนน้การพฒันาคนใหเ้ปน็คนเกง่ ใหท้นัยคุสมยั แตข่าดการเอาใจใสด่า้นการพฒันาคน 
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างจริงจัง 

คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติที่สำาคัญที่ทำาให้ผู้บริหารสามารถได้รับการยอมรับ 
ความเชื่อถือ ตลอดจนความนับถือจากบุคคลต่าง ๆ ทั้งในองค์กรและในสังคมทั่วไป ดังพระบรมราโชวาท 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล  
วันที ่8 มถุินายน 2522 วา่ “...ผูท้ีม่วีชิาการแลว้จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมคีณุสมบตัใินตวัเองนอกจากวชิาความรูด้ว้ย  
จงึจะนำาตน นำาชาตใิหเ้จรญิได ้คณุสมบตัทิีจ่ำาเปน็สำาหรบัทกุคนนัน้ ไดแ้ก ่ความละอายชัว่กลวับาป ความซือ่สตัย ์
สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำา ความกตัญญูรู้คุณชาติบ้านเมือง และผู้มีอุปการะตัวมา ความไม่เห็น
แก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น หากแต่มีความจริงใจ มีความปรารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟื้อกันตามฐานะและหน้าที่…” 
(สำานักงานกองทนุการสร้างเสริมสขุภาพ, 2549: 129) พระบรมราโชวาทดงักลา่วสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วา่ “การจดัการศกึษาตอ้งเปน็ไป 
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (สำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ, 2545: 5) ตามทัศนะพระพุทธศาสนาถือว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติ
หลายอยา่ง โดยเฉพาะคณุสมบตัิเกีย่วกบัการครองตน ครองคน ครองงาน ไดแ้ก ่การรูจ้กัเหตุ การรูจ้กัผล  
การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักกาล การรู้จักชุมชน และการรู้จักบุคคล จึงจะทำาองค์กรหรือสังคม
ดำาเนินไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับ 
ตัวผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาว่าได้นำาเอาหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนมากน้อย
เพียงใด และเพื่อนำาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาต่อไป

ปัญหาการวิจัย

1. การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับใด

2. การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามสถานภาพของผูบ้รหิาร โดยจำาแนกตามเพศอาย ุและประสบการณ ์
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม

2. เพือ่เปรยีบเทยีบการบรหิารตามหลกัสปัปรุสิธรรมของผูบ้รหิารในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ตามสถานภาพของผูบ้รหิาร โดยจำาแนกตามเพศ อาย ุและ
ประสบการณ์ 

สมมติฐานของการวิจัย

1. การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

2. การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหาร โดยจำาแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำานวน 67 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนละ 15 คน รวม 1,005 คน

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ่ม 2 ครั้งดังนี้

  1.2.1. สุ่มโรงเรียนร้อยละ 50 จากจำานวน 67 โรงเรียน ได้จำานวน 34 โรงเรียน 

  1.2.2. สุ่มผู้บริหารร้อยละ 60 จากจำานวน 15 คน ได้จำานวน 9 คน

   รวมกลุ่มตัวอย่าง 34 โรงเรียน ๆ ละ 9 คน ได้จำานวน 306 คน ซึ่งสูงกว่าตารางการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608-609)

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

 ผู้วิจัย กำาหนดสาระสำาคัญของการศึกษาไว้ ดังนี้

 2.1 ด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาการบริหารโดยอิงหลักธรรมในพระพุทธ ศาสนา 
ทีเ่ปน็หวัใจของนกับรหิาร คอื สปัปรุสิธรรม 7 ประการ ในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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 2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

  ผู้วิจัยได้กำาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้

  2.2.1 ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอสิระ หมายถงึ สถานภาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่

   2.2.1.1 เพศ จำาแนกเป็น

    1)  เพศชาย 

    2)  เพศหญิง

   2.2.1.2  อายุ จำาแนกเป็น

    1) อายุน้อย (ต่ำากว่า 45 ปี)

    2)  อายุมาก (ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป)

   2.2.1.3 ประสบการณ์ทำางาน จำาแนกเป็น

    1) ประสบการณ์น้อย (ต่ำากว่า 10 ปี)      
     2) ประสบการณ์มาก (ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

  2.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่สปัปรุสิธรรม 7 ประการ (พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยตุโต), 
2548: 142-143) ดังนี้  

    2.2.2.1 ธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเหตุ)

   2.2.2.2 อัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักผล)

    2.2.2.3 อัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน)

    2.2.2.4 มัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ)

    2.2.2.5 กาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาล)

    2.2.2.6 ปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักชุมชน)

    2.2.2.7 ปุคคลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักบุคคล) 

วิธีดำาเนินการวิจัย

กลุ่มตวัอยา่ง ทีใ่ชใ้นการวจิยัคร้ังนี ้ผูว้จิยัใชว้ธิกีารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย  
(Simple Random Sampling) โดยการสุ่ม 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 สุ่มโรงเรียนร้อยละ 50 จากจำานวน 67 โรงเรียน ได้จำานวน 34 โรงเรียน 

 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มผู้บริหารร้อยละ 60 จากจำานวน 15 คน ได้จำานวน 9 คน
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รวมกลุม่ตวัอยา่ง 34 โรงเรยีน ๆ  ละ 9 คน ไดจ้ำานวน 306 คน ซึง่สงูกวา่ตารางการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608-609) และยอมรับได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้เปน็แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยั 
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยลกัษณะแบบสอบถามมุ่งการบริหารตามหลกัสปัปรุสิธรรมของผูบ้รหิารในโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูบ้รหิาร ไดแ้ก ่เพศ อาย ุและประสบการณ์
ในการทำางาน คำาถามมีลักษณะแบบเลือกตอบโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกทำาเครื่องหมาย Pลงใน £	
ที่ตรงกับความเป็นจริง

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม จำานวน 70 ข้อ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scales) 
ซึ่งแสดงระดับการปฏิบัติงานเป็น 5 ระดับ 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ

การสร้างเครื่องมือ

1. ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้  
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ

2. กำาหนดทฤษฎีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

3. นำาแบบสอบถามที่สร้างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง 
ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งตรวจสอบสำานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม

4. นำาแบบสอบถามทีส่รา้งแลว้นัน้ ใหผู้ท้รงคณุวฒิุจำานวน 4 ทา่นพิจารณาตรวจสอบความเทีย่งตรง 
เชิงเนื้อหา และด้านการวัด การประเมินผล

5.  นำาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้านการวัดและการประเมินผล 
มาแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำาไปทดลองใช้ 

6.  ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

7.  จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนังสือจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ออกหนังสือถึงผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมแบบสอบถามไปยังผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำานวน 67 โรงเรียน เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล

3. เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอ้มลูสถานภาพของผูบ้รหิารกลุม่ตวัอยา่งทำาการวเิคราะหข์อ้มลูโดยหา 
ความถี่ร้อยละ และนำาเสนอรูปแบบตารางประกอบความเรียง จำานวน 3 ข้อ

แบบสอบถามตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสภาพการบริหารการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหาร จำานวน 70 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยนำาคะแนนที่ได้มาคำานวณหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำาเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง แล้วนำาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยประยุกต์ 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ตามระดับการปฏิบัติ การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2542: 187)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาค่าความเชือ่ม่ันโดยใชส้ตูรการหาสมัประสทิธิอ์ลัฟา่ (Alpha Coefficient) ของ ครอนบคั  
(Cronbach, 1990: 202-204) 

2.  สูตรการหาค่าเฉลี่ย (X ) โดยใช้สูตร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553: 149) 

3.  สูตรการหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553: 163) 

4.  สูตรการหาค่าที t-test (independent) (วิรัช ณัถฤทธิ์, 2550: 84) 

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. สถานภาพทั่วไปของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จำาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การทำางาน พบว่า
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 เพศ ผูบ้รหิารเพศชาย จำานวน 164 คน คดิเปน็รอ้ยละ 53.60 และเพศหญงิ จำานวน 142 คน  
คิดเป็นร้อยละ 46.40

 อายุ ผู้บริหารอายุน้อย (ต่ำากว่า 45 ปี) จำานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และอายุมาก  
(ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป) จำานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50

 ประสบการณ์ ผู้บริหารมีประสบการณ์น้อย (ต่ำากว่า 10 ปี) จำานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ  
33.30 และมีประสบการณ์มาก (ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) จำานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70

2. ระดับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน  
พบว่า มีระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านมัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) 
ด้านอัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน) ด้านธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเหตุ) ด้านปริสัญญุตา (ความเป็น
ผูรู้จ้กัชมุชน) ดา้นปคุคลญัญตุา (ความเปน็ผูรู้จ้กับคุคล) ดา้นกาลญัญตุา (ความเปน็ผูรู้จ้กักาล) และต่ำาสดุ 
ได้แก่ ด้านอัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักผล) 

3. ระดับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหาร โดยจำาแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ ในภาพรวม จากการวิจัย พบว่า 

  3.1 จำาแนกตามเพศ ในภาพรวม ผู้บรหิารเพศหญงิมรีะดบัปฏบิตัติามหลกัสปัปรุสิธรรมสงูกวา่ 
ผู้บริหารเพศชาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในรายละเอียด พบว่า มีระดับ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติมาก โดยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมัตตัญญุตา  
(ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) ผู้บริหารเพศหญิงมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารเพศชาย และแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านกาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาล) ผู้บริหารเพศหญิงมีระดับปฏิบัติ 
สงูกวา่ผูบ้รหิารเพศชาย และแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 ดา้นปรสิญัญตุา (ความเปน็
ผู้รู้จักชุมชน) ผู้บริหารเพศหญิงมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารเพศชาย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ด้านอัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน) ผู้บริหารเพศหญิงมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหาร 
เพศชาย และแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 ดา้นปคุคลญัญตุา (ความเปน็ผูรู้จ้กับคุคล)  
ผู้บริหารเพศหญิงมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารเพศชาย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 
ระดบั .001 ดา้นธมัมญัญตุา (ความเปน็ผูรู้จ้กัเหต)ุ ผูบ้รหิารเพศหญงิมรีะดบัปฏบิตัสิงูกวา่ผูบ้รหิารเพศชาย  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และต่ำาสุด ได้แก่ ด้านอัตถัญญุตา (ความเป็น 
ผู้รู้จักผล) ผู้บริหารเพศหญิงมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารเพศชาย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 

 3.2 จำาแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารที่มีอายุน้อยมีระดับปฏิบัติตามหลัก 
สปัปรุสิธรรมสงูกวา่ผูบ้รหิารทีม่อีายมุาก และแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 ในรายละเอยีด 
พบว่า มีระดับปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  
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ด้านอัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน) ผู้บริหารที่มีอายุน้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุมาก และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านมัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) ผู้บริหาร 
ทีม่อีายุนอ้ยมรีะดบัปฏบิตัสิงูกวา่ผูบ้ริหารทีม่อีายมุาก และแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
ด้านกาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาล) ผู้บริหารที่มีอายุน้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุมาก และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักชุมชน) ผู้บริหารที่มี 
อายุน้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุมาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ด้านอัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักผล) ผู้บริหารที่มีอายุน้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุมาก และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเหตุ) ผู้บริหารที่ม ี
อายุน้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุมาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
และต่ำาสุด ได้แก่ ด้านปุคคลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักบุคคล) ผู้บริหารที่มีอายุน้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่า 
ผู้บริหารที่มีอายุมาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 3.3 จำาแนกตามประสบการณ์ พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารประสบการณ์น้อยมีระดับปฏิบัติ 
ตามหลักสัปปุริสธรรมสูงกว่าผู้บริหารประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ในรายละเอียดพบว่า มีระดับปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยเรียงลำาดับจาก 
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักชุมชน) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีระดับ
ปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้าน
มัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านกาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้ 
จักกาล) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกัน
อย่างมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .001 ด้านธมัมัญญุตา (ความเปน็ผูรู้จ้กัเหต)ุ ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณน์อ้ย
มีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
ด้านอัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านอัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้ 
จักผล) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และต่ำาสุด ได้แก่ ด้านปุคคลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักบุคคล)  
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตรวจสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้

1. ค่าเฉลีย่การบริหารตามหลกัสปัปริุสธรรมของผูบ้รหิารในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ซึ่ง ตอบรับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า  
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“ระดับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก”

2. การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 1 จำาแนกตามสถานภาพทางเพศของผูบ้รหิาร พบวา่ ผูบ้รหิารเพศหญงิมี
ระดบัปฏบิตัสิงูกวา่ผูบ้ริหารเพศชาย และแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิจำาแนกตามสถานภาพทางอายุ
ของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุน้อยมีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุมาก และแตกต่างกันอย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติ ิจำาแนกตามสถานภาพทางประสบการณข์องผูบ้รหิาร พบวา่ ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณน์อ้ย 
มีระดับปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ทั้งนี้ซึ่ง ตอบรับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า “ระดับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหาร 
โดยจำาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ”

สรปุผลการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณใ์นการทำางานมากควรมกีาร
ปฏิบัติงานที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานในระดับมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อย เพราะจะต้องเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ พร้อมกันนั้นต้องเป็นที่ปรึกษาในด้านประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริหารที่มี
ประสบการณใ์นการทำางานนอ้ยอกีดว้ย จงึจะทำาใหก้ารบรหิารงานโรงเรยีนประสบความสำาเรจ็เปน็ทีน่า่พอใจ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารไม่ว่าจะมีประสบการณ์ทำางานมากหรือน้อยก็ควรเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม อันเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการบริหาร เพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งตนเองและผู้อื่น ตลอดถึง
สังคม ประเทศชาติเป็นลำาดับไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางในการการศึกษาเรื่องการบริหารตามหลัก 
สปัปรุสิธรรมของผูบ้ริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดงันี้

1. จากผลการวิจัยการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเหตุ) ควรมีการให้อิสระ
ในการตดัสนิใจของบคุลากร หาวธิแีกป้ญัหาในสถานศกึษาโดยระดมความคดิเหน็จากบคุลากร มกีารรบัฟงั
ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ในการปฏิบตังิานของบคุลากร เปดิโอกาสใหค้ณะกรรมการศกึษาเขา้มามสีว่นรว่ม 
ในการวางแผนกำาหนดกรอบแนวนโยบายและเป้าหมายของการบริหารโรงเรียน เพื่อการกำาหนดทิศทางและ
เป้าหมายความสำาเร็จของการบริหาร

2. จากผลการวจิยัการบรหิารตามหลกัสปัปรุสิธรรมของผูบ้รหิารในโรงเรยีนมธัยม ศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านอัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักผล) ผู้บริหารควรม ี
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ความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน มีการมองเห็นคุณค่าความสำาคัญของงานที่รับผิดชอบ  
มีความพยายามที่จะนำาองค์กรสู่ความเป็นสากล เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้ได้
คณุภาพซึง่จะสง่ผลใหเ้กิดความพงึพอใจของใตบ้งัคบับญัชา และใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบคุลากรคร ู
ในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา

3. จากผลการวิจัยการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านอัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน) ผู้บริหารควรมี 
ความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีการประพฤติตนตามทำานองครองธรรม มีการวางตัวให้เหมาะสมกับ 
วุฒิภาวะของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้บริหารมีความรู้จักบริหารตนเองให้เข้ากับสภาวการณ์ในการทำางาน 
ร่วมกับคนอื่นโรงเรียนหรือสถานศึกษา

4. จากผลการวิจัยการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านมัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) ผู้บริหาร 
ควรมีการจัดงานระบบงบประมาณให้เป็นระเบียบแบบแผน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสม  
มีการบริหารงานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบหรือร่วมประเมินผลการ 
ดำาเนินงานของโรเรียนหรือสถานศึกษา

5. จากผลการวิจัยการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านกาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาล) ผู้บริหารควรมีการ
บริหารงานได้เสร็จทันเวลา มีการพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคปัจจุบัน มีการแสวงหาความรู้ในการบริหารงาน
ที่ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้น จึงควรมีการรู้จักกาลในทุก ๆ ด้าน

6. จากผลการวิจัยการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักชุมชน) ผู้บริหารควรมี 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา มีการสนับสนุนให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ 
กับชมุชน มกีารเขา้รว่มกจิกรรมสงัคมตามควรแกห่นา้ที ่ทัง้นี ้เพือ่การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งโรงเรยีน
และชุมชน มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น

7. จากผลการวิจัยการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ดา้นปคุคลญัญตุา (ความเปน็ผูรู้จ้กับคุคล) ผูบ้รหิารควรม ี
การส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานในหน้าที่เต็มความสามารถ มีการสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากรอยา่งทัว่ถงึ มกีารใหค้ำาปรึกษาแกบ่คุลากรอยา่งใกลช้ดิ ทัง้นี ้เพือ่ใหไ้ดบ้คุลากรในหนว่ยงานทีม่ี 
ความรู้ความสามารถในการทำางาน 
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ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป

จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำาหรับการวิจัยในครั้งต่อไปนั้น 
ควรทำาการวิจัย ดังนี้

1. ควรมีการวิจัยเรื่องปัญหาและขอบเขตการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแบบอย่างที่ดีของความสำาเร็จในการบริหารตามหลัก 
สัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
จากโรงเรียนที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูง

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของ 
ผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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