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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 32) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ าแนกตามอายุ  
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือครูที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 ปีการศึกษา 2560  จ านวน  314  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่า  IOC  ระหว่าง  0.67-1.00  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ
สมมติฐาน ด้วยการหาค่า t-test และ F-testวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

  ผลการวิจัย พบว่า 
1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากสูง
ไปหาต่ า ได้แก่ ด้านการบริหารงานงบประมาณรองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านที่มีระดับความคิดเห็น ต่ าที่สุด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ าแนกตามระดับการศึกษา อายุโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานส่วนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานทั้งโดยรวมและด้านการ
บริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้าน
การบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับผิดชอบในการเป็นผู้น าของครู 
ในด้านวิชาการ สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้  
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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ABSTRACT 

 
  The objectives of the research were 1) to study the performances of school 
administrator attached to the Office of Primary Education Service, Roi Et Area 3,  2) to 
compare the performances of the school administrators as mentioned, classified by age, 
education  and job experience,  and 3) to survey the suggestions proposed by the said 
respondents. The samples were teachers teaching in those schools during the academic 
year 2017, totally 312 in number. The device used for data collection was the five-rating 
scale questionnaire, with IOC of 0.67-1.00 and reliability of .92.The computer program 
was used for data analysis, and statistical tools were frequency, percentage, mean, S.D., 
t-test and f-test (One way ANOVA).  
    The research results were as follows: 
              1. The performances of the school administrators attached to the Office of 
Primary Education Service, Roi Et Area 3, were found, in both overall and individual 
aspects, to stand at the ‘MUCH’ level. The aspect that showed the highest mean was 
budget administration, followed by general administration and personnel administration. 
The aspect that stood at the bottom was academic administration. 
              2. The comparison of the performances of the administrators in the said area, 
classified by age and education was found, in both overall and individual  aspects, to 
show no statistically  significant difference, which did not meet with the syntheses set. 
The comparison by job experience was found, in both overall and individual aspects, to 
show no statistically significant difference, either, with exception to the aspects of budget 
administration, academic administration and general administration that showed the 
statistically significant difference at the same rate of .05. 
              3. The suggestions proposed by the respondents were the following : The 
administrators were recommended to take a role of academic leadership. The teachers 
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and education-related personnel should be provided with an opportunity to develop 
and upgrade their potentials in terms of both competency and intelligence and The 
administrators were required to take more responsibilities in boosting morale, 
appreciating and honoring the teachers as well as providing them with security and 
advancement in their profession.  
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ประกาศคุณูปการ 
  

สารนิพนธ์การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัย
มหามกุฏ-ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน 
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด  

ขอขอบพระคุณ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์,  ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี  ที่ท่านทั้งสองกรุณารับ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่
ผู้วิจัย    

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดร.กุศล  ศรีสารคาม อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนายเสถียร  
สุดหนองบัว ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือ
การวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์  

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาตรวจรูปแบบ ให้ค าแนะน า แก้ไขรูปแบบ และ 
รูปเล่ม จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้าน
การให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์   

ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว เพ่ือนๆ และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนและเป็นก าลังใจตลอดมา    
  

       ศิริพร  ศรีขาวรส 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 การพัฒนาประเทศโดยมุ่งคุณภาพการศึกษาของคนเป็นหลัก สามารถท าได้โดยเน้นที่การ  
พัฒนาการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาทุกระดับโดยยึดถือการประกันคุณภาพ ให้
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารอย่างต่อเนื่องและการปฏิรูปการศึกษาเป็นภารกิจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้ส าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี  
คุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ และเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในการจัดการศึกษาจะมุ่งพัฒนาที่ 
ตัวของผู้ เรียนเป็นหลัก ผู้ เรียนต้องมีคุณภาพ ต้องได้รับการพัฒนาที่ เหมาะสม ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จากคุณลักษณะ 
ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียนไว้ 8 
มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ เพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนการ 
ด าเนินงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์  
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน, 2552) 
 การศึกษาตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มีจุดเน้นที่
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้  และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
โดยเริ่มแรกนั้นในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะมุ่งพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ และโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นจัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการ
พัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้ และปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพได้ด้วยการมีผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่จะท าหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาโดยการท าหน้าที่เป็นผู้น าและส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมาย 
ที่ต้องการไดใ้นท้ายที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2542 หน้า 4) 
 ในช่วงเริ่มแรกของการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุข  และเพ่ือที่จะให้การ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพจ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและ
ให้ทุกฝ่ายการมีส่วนร่วม  และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 
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พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ .ศ. 2545 และ ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2553 ซึ่งให้มีการ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาดังปรากฏใน
บัญญัติมาตรา 39 ที่ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถบริหารงานทั้ง 4 ด้านให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2553 หน้า 11-12)  ด้วยเพราะในระดับสถานศึกษานั้น
มีผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่ในการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  
และรับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่าย
ภารกิจที่ก าหนด ซึ่งการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบ  
ที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน 
ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของ
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน,  2552 หน้า 3) ทั้งนี้ ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาท
และหน้าที่ที่ส าคัญในการเป็นผู้น า รวมทั้งเป็นผู้ประสาน และส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการท างานอย่างเต็มใจเต็มก าลัง เป็นผู้น าในการจัด
การศึกษาและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในทางสร้างสรรค์  ดังนั้น ในการที่จะบริหารสถานศึกษาให้
ประสบผลส าเร็จได้นั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้บริหารจัดการที่ดี มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ซึ่ง
จะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของสถานศึกษาทุกด้าน 
 จากการศึกษาถึงสภาพการบริหารงานของสถานศึกษาตามแนวทางดังกล่าว  ในช่วงแรก
พบว่า ในปี 2545 ธีระ รุญเจริญ (2545 หน้า 3) ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงพบว่า โรงเรียนรับรู้เรื่อง แนวการจัดการศึกษา
และการกระจายอ านาจการบริหารดีพอสมควร กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 60 เห็นว่าตนเองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาใน“ระดับมาก” แต่การเตรียมการรับการกระจาย
อ านาจยังมีน้อย เพราะขาดความชัดเจนในเชิงปฏิบัติในหลายเรื่อง เช่น การบูรณาการหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งบรรลุเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียน และรายละเอียดการปฏิบัติในการด าเนินการ
ตามแนวการกระจายอ านาจการบริหารให้แก่โรงเรียน  เป็นต้น อย่างไรก็ดี โรงเรียนเห็นว่า การ
กระจายอ านาจการบริหารจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากกว่าที่เป็นมา  และคาดว่าจะพอท าได้และ
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้พยายามด าเนินการปฏิรูปการศึกษา แต่มักจะยึดนโยบายและแนวทางที่
กรมเจ้าสังกัดก าหนดเป็นหลัก การริเริ่มสร้างสรรค์  และการเป็นตัวของตัวเองยังมีไม่มากนัก 
โดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยมศึกษา กล่าวคือ ได้มีการประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน และได้
ประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมก าหนดไว้ให้ด าเนินการในขั้นต้นโดยใช้คณะกรรมการที่
ส านักงานแต่งตั้งขึ้น ส่วนโรงเรียนประถมศึกษามีการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติก าหนดให้ท าขั้นต้นเช่นเดียวกัน แต่จัดท าในระดับจังหวัดผล
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การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา บางจังหวัดอยู่ในระดับคุณภาพ“ควรปรับปรุง” 
บางจังหวัดอยู่ในระดับ “พอใช้” แต่ที่อยู่ใน “ระดับด”ี มีน้อยมาก 
 ต่อมาในปี  2556  พิณสุดา  สิริธรังศรี (2556 หน้า ก-ข) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งพบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยนั้นมี
การบริหารจัดการทั้งที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ในด้าน
ความพร้อมของสถานศึกษายังไม่พียงพอโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบท ทั้ง
ด้านครูและบุคลากร การเงินและงบประมาณ  ความรู้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน และ
เครือข่ายเทคโนโลยี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการบริหารจัดการจากส่วนกลางส่งไปยัง
สถานศึกษายังเป็นรูปแบบเดียวกันเป็นส่วนใหญ่  ทั้งด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และ
งบประมาณ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันทั้งด้าน
บริบท ขนาด และความพร้อมดังกล่าวข้างต้น 
 ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นั้น พบว่าในปี 2550 
บุญมา  เหล่าบ้านเหนือ (2550 หน้า บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาท
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า บทบาทการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการ
เปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ตามสาขา  
วุฒิการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ที่ระดับ.05 จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านการเป็น 
ผู้บริหารงานวิชาการ ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันจ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการเป็น
ผู้บริหารบุคคล ด้านการเป็นผู้ตัดสินใจ และด้านการเป็นผู้ประสานงาน  ทั้งนี้ แม้งานวิจัยดังกล่าวจะ
ล่วงเลยมาระยะหนึ่ง แต่ในปัจจุบันก็ยังพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการอยู่มาก
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 
2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวไว้ว่าที่ผ่านมา 
แม้ประเทศไทยจะประสบผลส าเร็จในการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเข้าถึงประชากร  
วัยเรียนอย่างน่าพอใจ  แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ต้องเร่งพัฒนาซึ่งยังมี 
โรงเรียนจ านวนมากไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพและในด้านการบริหาร
จัดการพบว่ายังไม่มีการกระจายอ านาจสู่โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเป้าหมาย 
รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทาง
การศึกษามีคุณภาพต่ าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งปัญหานี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้สอดรับกับ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่ได้ก าหนดประเด็นส าคัญ
ของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนไว้ 4 ประการหลักและหนึ่งในนั้นคือ 
เน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเพ่ือให้มี
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อิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3, 2559  หน้า 10 – 11) 
 ซึ่งจากกความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  
ว่าในปัจจุบันมีการบริหารงานเป็นอย่างไรและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองหรือไม่  เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
ส าหรับหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน  
 1.2.3 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1 ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แตกต่างกัน 
 1.3.2 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แตกต่างกัน 
 1.3.3 ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา สั งกั ด ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึกษาร้อย เอ็ด  เขต 3                 
แตกต่างกัน 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  ครูที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา  2560  จ านวน 1,722 คน 
จาก 211  โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3,  2560 หน้า 1) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา  2560  ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie 
และ Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 หน้า 42-43) ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 314  คน  
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 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  เนื้อหาที่น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้หลักการบริหารงานในสถานศึกษา  
 4  ด้าน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 
2545)  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552)  ซึ่งมีขอบข่ายดังนี้  1)  ด้านวิชาการ  
2)  ด้านงบประมาณ  3)  ด้านการบริหารงานบุคคล  และ  4)  ด้านการบริหารทั่วไป 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
  ด าเนินการวิจัยโดยการสอบถามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในปีการศึกษา 2560 
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ท าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับระดับการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ าแนกตามอายุ  
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของครู   
 1.5.3 ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพ่ือน าไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและ
การบริหารงานของสถานศึกษาต่อไป 
 1.5.4 ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศด้านความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพ่ือให้ผู้บริหาร
หรือหน่วยงานต้นสังกัดน าไปใช้เป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดให้
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรบริหำรงำน  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน  โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นปัจจัยในการท างาน และให้เกิดประโยชน์สูงสูงสุดในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   
 กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัย
กระบวนการ และทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจัยในการท างาน และให้เกิดประโยชน์สูงสูงสุดใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  โดยใช้ขอบข่ายการ
บริหารงานในสถานศึกษา  4  ด้าน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2545)  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552)  ซึ่งมี
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ขอบข่ายได้แก่  1)  ด้านวิชาการ  2)  ด้านงบประมาณ  3)  ด้านการบริหารงานบุคคล  และ  4)  ด้าน
การบริหารทั่วไป  มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ด้านวิชาการ หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ขอบข่ายของงานวิชาการตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2452 โดยมี
ขอบข่ายของงานวิชาการซึ่งประกอบด้วย  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้   การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  
การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
  2. ด้านงบประมาณ  หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน  ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณเป็นแผนงาน เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมงาน ทั้งนี้ ขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณจะประกอบด้วย   การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ   การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน
และผลการด าเนินงาน   การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา   การบริหารการเงิน  การ
บริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล  หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานซึ่งใน
ที่นี้คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ งานบริหารงานบุคคล   ประกอบด้วย  การ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  การสรรหาและการบรรจุแต่ งตั้ง  การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ การบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
  4. ด้านการบริหารทั่วไป  หมายถึง กระบวนการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเป็นการด าเนินงานอ่ืนๆ 
ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา  ได้แก่ การรับนักเรียน   การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย   การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน   การ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา   การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น   การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   งานบริการสาธารณะ 
 โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีจ านวน  211 แห่ง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 3 หมายถึง หน่วยงาน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับประถม ศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
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 ครู หมายถึง ข้าราชการครูทุกต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  ในปีการศึกษา 2560 
 อำยุ หมายถึง อายุของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งได้แก่ข้าราชการครูทุกต าแหน่งซึ่ง
มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  ใน
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการจัดระดับช่วงของอายุเป็นกลุ่มดังนี้ 
  1) น้อยกว่า 30 ปี 
  2) ระหว่าง 30-40 ปี 
  3) มากกว่า 40 ปี 
 ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของครูในโรงเรียนศรีสวัสดิ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ซึ่งจ าแนกเป็น 2 ระดับคือ ระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  หมายถึง ระยะเวลาการท างานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครู
จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3  กลุ่มคือ  
  1) น้อยกว่า  10 ปี 
  2) ระหว่าง  10-20 ปี 
  3) มากกว่า   20  ปี 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่                           
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยเรียงล าดับการน าเสนอดังนี้ 
  2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
  2.2 การบริหารสถานศึกษาและภารกิจการบริหารสถานศึกษา  
  2.3 การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
  2.4 บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 
 เมื่อกล่าวถึงค าว่า การบริหารส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการค าศัพท์ที่ใช้มี 2 ค า 
คือ การบริหาร(Administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ศัพท์
อีกค าหนึ่ง คือ การจัดการ(Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามค าว่า “การบริหาร” กับค าว่า “การจัดการ” ใช้แทนกันได้ มี
ความหมายเหมือนกัน (สมคิด บางโม,  2558 หน้า 60) ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
จงึได้ท าการศึกษาเอกสารและน าเสนอไว้ตามล าดับดังนี้ 

2.1.1  ความหมายของการบริหาร 
                จากการศึกษาพบว่าค าศัพท์ที่ใช้ในความหมายของการบริหาร  มีอยู่สองค าคือ  "การ 
บริหาร" (Administration) และ "การจัดการ" (Management) โดยที่ค าว่า “การบริหาร” มักจะใช้
กับการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ ส่วนค าว่า  “การจัดการ” มักใช้กับการ
บริหารธุรกิจเอกชน เราจึงเรียกผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในหน่วยงานราชการว่า  "ผู้บริหาร" 
ในขณะที่บริษัท ห้างร้าน ใช้เรียกต าแหน่งเป็น  "ผู้จัดการ" เนื่องจากการศึกษาเป็นกิจการที่มุ่ง
ประโยชน์สาธารณะ และจัดเป็นส่วนงานของทางราชการ จึงใช้เรียกชื่อผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวว่า 
"ผู้บริหารการศึกษา" หากปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าในสถานศึกษา เรียกว่า "ผู้บริหารสถานศึกษา"  ทั้งนี้
จากการศึกษาความหมายของค าว่า “การบริหาร” พบว่า  มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศให้
ความหมายไว้ดังนี้ 
  ในอดีตพบว่ามีนักวิชาการต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดของค าว่า 
“การบริหาร” ไว้ดังเช่น  Halpin (1966 p. 161) เคยได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า การ
บริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษา การอุตสาหกรรมหรือองค์กรของ
รัฐ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  (1) งาน (Task) หมายถึง งานที่ต้องท าให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์กรใดปราศจากงานหรือภารกิจที่ต้องกระท าแล้ว องค์กรนั้นก็ไม่มีความ
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จ าเป็นหรือมีเหตุที่จะด ารงอยู่อีกต่อไป (2) องค์กรที่เป็นทางการ (Formal Organization) หมายถึง 
กลุ่มชนิดพิเศษ เป็นกลุ่มสังคมที่ประกอบด้วยผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกขององค์กรต่างก็มี
หน้าที่รับผิดชอบ มีบทบาทที่คาดหวังหรือที่ก าหนดเอาไว้แตกต่างกันออกไป โดยสมาชิกทุกคนร่วมมือ
กันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน  (3) กลุ่มผู้ร่วมงาน (Work Groups) หมายถึง บุคคลซึ่งถูก
เลือกให้ด ารงต าแหน่งตามที่ระบุไว้ องค์กรหนึ่งอาจมีผู้ร่วมงานกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มก็ได้  และ (4) 
ผู้น า (Leaders) หมายถึง ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความส าเร็จขององค์กร ในองค์กรหนึ่ง
อาจจะมีผู้บริหารหลายระดับท าหน้าที่รับผิดชอบต่อความส าเร็จของกลุ่มย่อยในองค์กรก็ได้ ซึ่งแต่ละ
กลุ่มต่างก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบการท างานเพื่อความส าเร็จขององค์กร 
  นอกจากนี้ พบว่า Barnard (1968 p. 72) กล่าวไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การท างาน 
ภายในองค์กร ซึ่งเป็นระบบของการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่สองคนขึ้นไป  Flippo (1970 p. 1) 
 ได้กล่าวถึง การบริหารว่าเป็นกระบวนการในการวางแผน  การจัดองค์กรการปกครอง และการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
Stoner  (1970 : 8) ได้อธิบายความหมายของการบริหารว่าเป็นกระบวนการวางแผน การจัดการ 
การแนะน าและควบคุม โดยการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งมวลในองค์กร มุ่งใช้สิ่งดังกล่าวให้เกิดผลเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้   Simon  (1976 p. 1) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท าให้สิ่ง
ต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ โดยผู้บริหารไม่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเพียงแต่ใช้ศิลปะท าให้ผู้ซึ่ง
ปฏิบัติงานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดมุ่งหมายขององค์กร  หรือเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหาร
ตัดสินใจเลือก  Terry  (1977 p. 4) อธิบายว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดการ 
การจูงใจ และการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรมนุษย์และอ่ืนๆ ที่มี
อยู่ และ Sergiovanni  (1980 p. 5) ได้กล่าวถึง การบริหาร ไว้ว่า เป็นกระบวนการของการท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่นและหรือโดยผู้อื่น เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา หลักการ
แนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหารทั้ งนี้ เพ่ือให้การจัดการบริหารสถานศึกษามี  
ความเหมาะสมผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมุมมองในการบริหาร
สถานศึกษายิ่งข้ึนต่อไป 

ค าจ ากัดความค าว่า “การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกว้างๆ เช่น การ
บริหารราชการ อีกค าหนึ่ง คือ “การจัดการ” (Management) ใช้แทนได้กับค าว่า การบริหาร
ส่วนมากหมายถึง การจัดการท าธุรกิจมากกว่าโดยมีผู้ก าหนดความหมายหลายท่านได้ระบุไว้ดังนี้ 

Peter F Drucker (1954, p. 9)  คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้ อ่ืน  
Herbert A. Simon  กล่าวว่าคือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็น ผลส าเร็จ กล่าวคือ 
ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติแต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหาร
ตัดสินใจเลือกแล้ว 

Simon (1976, p. 80) การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Sergiovanni (1980, p. 16) การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่
รวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

Barnard (1968, p. 65) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ ย่ างที่บุคคลร่วมกัน
ก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 สมคิด บางโม (2558 หน้า 29-30) กล่าวถึง การบริหารตามหลักทฤษฎีของเฮนรี่  ฟาโย 
(Henri Fayol) ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกระบวนการบริหาร ได้อธิบายว่า ผู้บริหารต้องมี
แนวปฏิบัติพ้ืนฐานที่ส าคัญ 5 ประการ คือ (1) วัตถุประสงค์ (Objective) หน่วยงานจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน ตลอดจนการก าหนดต าแหน่งต่างๆ แต่ละต าแหน่งต้องก าหนดเป้าหมายไว้
ให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้วัตถุประสงค์
ของหน่วยงานก็จะส าเร็จไปด้วย  (2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง (Specialization) งานของแต่ละ
ต าแหน่ง แต่ละคนควรจ ากัดขอบเขตให้แต่ละคนท าหน้าที่ อันส่งเสริมให้เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันต้องจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันถือว่าเป็นหลักการแบ่งงานกันท า ตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะอย่าง การแบ่งงานออกเป็นแผนกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  (3) การประสานงาน (Coordination) เมื่อ
มีการแบ่งงานกันท าเป็นแผนกๆและมีคนท างานจ านวนมาก การประสานงานย่อมมีความจ าเป็น
เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติงานของตนได้อย่างราบรื่น โดยไม่ขัดกับแผนกอ่ืนๆ ท าให้กิจกรรมของหน่วยงาน
ด าเนินไปสู่วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หากไม่มีการประสานงานที่ดีแล้ว การด าเนินงานอาจล้มเหลว
และไม่ราบรื่น  (4) อ านาจหน้าที่ (Authority) หน่วยงานต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลที่
อยู่ในต าแหน่งสูงสุด มีอ านาจสูงสุดในการก าหนดนโยบาย สามารถตัดสินใจสั่งการได้โดยไม่มีการ
โต้แย้ง การจัดสายการบังคับบัญชาในหน่วยงานต้องชัดเจน เริ่มตั้งแต่ผู้มีอ านาจสูงสุดของ หน่วยงาน
ผ่านสายการบังคับบัญชาลงมาตามล าดับขั้น  (5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) อ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้แก่ต าแหน่งต่างๆ จะต้องสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ บุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของหน่วยงานระดับใด  ก็ควรจะได้รับมอบอ านาจหน้าที่ให้เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในระดับที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จได้    
 นอกจากนี้ Henri Fayol (1964, p. 109) ได้ประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่
ระดับการจัดการ ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของการบริหารและต่อมาได้กลายเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ
ของการบริหารที่มีชื่อเสียง คือ การวางแผนการจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน การ
ควบคุม และยังได้ให้ค าจ ากัดความด้านการบริหาร ดังนี้ 
  1) การวางแผน (Planning) เป็นการศึกษาอนาคตและการเตรียมวางแผนการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า 
  2) การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการจัดโครงสร้างการบริหารกระบวนการ และการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) การบังคับบัญชา (Commanding) เป็นการบังคับบัญชาให้คนท างานตามหน้าที่หรือ
ลักษณะงานที่ก าหนด 
  4) การประสานงาน (Coordinating) เป็นการประสานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
รวมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ด าเนินไปตามเป้าหมายเดียวกัน 
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  5) การควบคุม (Controlling) เป็นการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้ให้เห็นว่าทุกสิ่งได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และ
ตามค าแนะน าที่ให้ไว้ 
 จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่ 2 
คน ขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน  โดยอาศัย
กระบวนการ และทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสูงสุด 
และการที่ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ
ในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน 
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม    จึงพูดได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่สามารถประยุกต์เอา 
ศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะนั่นเอง 
 2.1.2  ความส าคัญของการบริหาร 
  การบริหารเป็นสิ่งจ าเป็นในทุก ๆ หน่วยงานและองค์การทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ งานทุกชนิด และกิจกรรมทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานส่วนรวม  การ
บริหารช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน หน่วยงานและองค์การอย่างมีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารช่วยให้เกิดและรักษาสมดุล ระหว่างความต้องการ  วัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล งาน หน่วยงาน และองค์การที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ ความส าคัญของการ
บริหารได้มีนักวิชาการได้ให้ทรรศนะไว้หลากหลายดังนี้ 
  ชาญชัย อาจินสมาจาร  (อ้างถึงใน เสรี พุทธปวน, 2546  หน้า  9) กล่าวถึงความส าคัญ 
ของการบริหารไว้ดังนี้  
   1. การบริหารจะเก่ียวข้องกับการสร้างและด ารงไว้ซึ่งมนุษย์สัมพันธ์  
   2. การบริหารจะต้องสนองความต้องการทางจิตใจ และทางสังคมมนุษย์ เพราะมัน 
ประกอบด้วยพลังอ านาจที่กระตุ้นให้ท างาน  
   3. การบริหารจะต้องถือว่าองค์การนอกแบบ (Internal Organization) ของคนงาน 
และลูกจ้างมีความส าคัญ องค์การนอกแบบของคนงานจะหมายถึงปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่าง
เขา ซึ่งไม่มีการวางแผนล่วงหน้า  
   4. อ านาจการบริหาร(Administrative Authority) ควรตั้ งอยู่บนความรู้ ความ 
ร่วมมือ และเหตุผล สิ่งดังกล่าวจะน าไปสู่ เน้น “อ านาจหน้าที่ (Functional Authority)” “การ 
ตัดสินใจเป็นกลุ่ ม (Group Decision Making)” “ภาวะผู้น าแบบประชาธิป ไตย(Democratic 
Leadership)” “ภ าวะผู้ น าแบ บ ทุ กคน มี ส่ วน ร่ วม  (Participative Leadership)” “ผู้ น า โด ย
สถานการณ์ (Situational Leadership)” “อ านาจบนพื้นฐานของการยอมรับ (Authority Based on 
Accept)” 
 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ความส าคัญในการบริหารมีความจ าเป็นมากในองค์กรต่างๆ เพราะ
กระบวนการจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  ทักษะ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ทุน งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่พอใจแก่
ผู้ร่วมงานในองค์กร ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะชน ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดความสุข ด้วยกันทุก
ฝ่าย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553, หน้า 5) ได้กล่าวว่า สถาบันทางสังคมที่
จัดตั้งในรูปสถาบันและองค์การต่าง ๆ จะด าเนินภารกิจได้ตามที่สังคมมอบหมาย จ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดองค์การบริหารที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจการ การบริหารจึงเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะ
น าสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมกับองค์การบริหารจึงเป็นสิ่งที่ไม่อยากแยกจาก
กันได้ 
 ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์ (2551, หน้า 8) กล่าวว่า การบริหารเป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร
ที่ต้องก าหนดแบบแผน วิธี และ ขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบเพราะถ้าระบบริหาร
งานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะให้งานได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้
ศาสตร์ และศิลป์ทุกประการเพราะการด าเนินการต่างๆ มิใช่เพียงแต่กิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท า
เพียงล าพังคนเดียวแต่ยังมีเพ่ือนร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จผู้ช่วยงาน
แต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัดและความต้องการที่ไม่
เหมือนกัน  จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 ณัฏพันธ์  เขจรนันทน์ (2551, หน้า 34) กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหารที่ดีที่จะ
ก่อให้เกิดในสิ่งต่อไปนี้ 
   1. คุณค่าในด้านการประหยัด การบริหารจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน  
เงิน เวลา วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างประหยัด การสิ้นเปลืองสูญเปล่ามีน้อยแต่ได้ประโยชน์สูงสุด 
   2. คุณค่าในด้านประสิทธิภาพ การบริหารจะช่วยท าให้การท างานเกิดผลงานที่คุ้มค่ากับ
การลงทุน หรือ ทรัพยากรที่ใช้ไปก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลงานที่ได้รับตามความปรารถนาในงาน
นั้นด้วย 
   3. คุณค่าในด้านประสิทธิผล การบริหารงานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานซึ่งหมายถึง
การท างานที่ส าเร็จลุล่วงดังประสงค์หรือรคาดหมายไว้เป็นหลัก 
   4. คุณค่าในด้านความเป็นธรรม การบริหารเป็นการด าเนินงานด้วยความเป็นธรรมอย่าง
ทั่วหน้าและทั่วถึงปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชังโดยไม่ได้เลือกแบ่งแยกวรรณะเชื้อชาติและศาสนา 
   5. คุณค่าในความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมการกระท าโดย
ชอบย่อมก่อให้เกิดความมีเกียรติ  เกิดความมั่นคงก้าวหน้าเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ 
 จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การบริหารมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  นั่นเป็น
เพราะว่าการที่องค์กรใด ๆ จะด ารงอยู่ก็เพราะมีการบริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่คอยควบคุมการ
ด าเนินการเพ่ือให้องค์กรนั้น ๆ ก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิด
คุณค่าองค์กร 
 ประเภทของการบริหาร  
 นักวิชาการได้แบ่งประเภทของการบริหารไว้หลายทรรศนะดังนี้  
 นภดล เชนะโยธิน (2551, หน้า 135) ได้แบ่งรูปแบบการ บริหารงานและเทคนิคการจัดการ
สมัยใหม่ กล่าวคือ  
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  1. การบริหารงานโดยใช้กิจกรรมกลุ่มหรือควบคุมคุณภาพหรือกิจกรรมกลุ่มสร้าง 
คุณภาพ  
  2. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์  
  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
  4. การบริหารโดยการจัดระบบ วางแผน โครงการและงบประมาณ  
  5. เทคนิคบริหารโดยใช้ความส าคัญแก่การวางแผนและการควบคุม  
  6. เทคนิคการจัดการโดยการเสนอข้อเท็จจริง ปัญหาหรือข้อสรุป  
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2553 หน้า 10)  ได้เสนอแนะวิธีการ บริหารทั่วไป 5 ประการ
ส าหรับการบริหารการศึกษา วิธีการบริหารทั่วไปได้แก่  
  1. ก าหนดความต้องการและส ารวจปัญหา  
  2. ค้นหาข่าวสาร ก าหนดทรัพยากรและให้ค าปรึกษา  
  3. เสนอนโยบาย รวบรวมแนวทางด าเนินงานที่เป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะ ของ
ทางเลือก  
  4. ริเริ่มสร้าง และน าแผนออกมาใช้  
  5. ประเมินความก้าวหน้า 
 Kast & Rosenzweig (1972, p. 448) ให้ทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารตามทฤษฏีเชิง
ระบบ กล่าวคือ การบริหารตามทฤษฏีนี้ตั้งอยู่บน ความคิดที่ว่าองค์กรหนึ่งๆสามารถมองเห็นระบบ
หนึ่งๆได้โดยระบบหนึ่งๆนั้นหมายถึงชุดของ องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือ
จุดมุ่งหมายองค์กรร่วมกันดังนี้ 
  1. ปัจจัยป้อนเข้า 
  2. กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
  3. ปัจจัยป้อนออก 
  4. ข้อมูลย้อนกลับ 
 Massie และ Douglas (1981, p. 55) ได้ ให้  รูปแบบการบริห ารโดยแยกเป็ นตาม
คุณลักษณะ9 ประการคือ  
  1. มีปัจจัยป้อนเข้าจากภายนอก  
  2. มีกระบวนการ  
  3. มีปัจจัยป้อนออก   
  4. มีวงจร  
  5. มีการต่อต้านแนวโน้มสู่ความเสื่อม  
  6. มีข้อมูลย้อนกลับ  
  7. มีแนวโน้มสู่ความสมดุล  
  8. มีแนวโน้มสู่ความสลับซับซ้อนมากขึ้น  
  9. มีหลายเส้นทาง  
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 ในเรื่องเดียวกันนี้ Bartol (1997, p. 70, อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 หน้า 334) ได้ 
กล่าวถึงรูปแบบการบริหารคุณภาพของงานโดยรวมTotal Quality Management (TQM) เพ่ือเพ่ิม 
คุณภาพการผลิต โดยอาศัยหลัก 14 ประการ คือ  
  1. ให้มีพันธะผูกพันระยะยาว เพ่ือปรับปรุงผลผลิตและการบริการ  
  2. ให้น าปรัชญาใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ  
  3. สร้างคุณภาพกับผลผลิตเป็นอันดับแรก  
  4. สร้างความจงรักภัคดีและความเชื่อถือระยะยาว  
  5. ปรับปรุงระบบการผลิตและการให้บริการอยู่เสมอ  
  6. ให้มีการอบรมบุคลากร  
  7. ให้มีสภาพความเป็นผู้น า  
  8. ขจัดบรรยากาศแห่งความกลัว ท างานด้วยความเป็นสุข  
  9. ขจัดอุปสรรคระหว่างหน่วยงาน เพ่ือความเป็นทีม  
  10. ขจัดค าขวัญหรือค าชักชวนเพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพ  
  11. ขจัดการใช้มาตรฐานการท างานและเป้าหมายเชิงปริมาณระดับล่าง  
  12. เปลี่ยนจุดเน้นจากมุ่งปริมาณเป็นมุ่งคุณภาพ  
  13. มีแผนงานให้การศึกษาและการพัฒนาตนเอง  
  14. ให้ยึดถือการเปลี่ยนแปลงเป็นภารกิจแห่งตน  
 Drucker (1983,  p. 1 อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ , 2556  หน้า 28) ได้ให้รูปแบบการ 
บริหารงานแบบเน้นวัตถุประสงค์ โดยกล่าวคือ การบริหารงานแบบเน้นวัตถุประสงค์  Management 
by Objective (MBO) เป็นหลักของการบริหารงานที่จะจัดให้แต่ละบุคคลได้ท างานและมีความ 
รับผิดชอบ อย่างเต็มที่ มีทิศทางในการท างานร่วมกันอย่างชัดเจนแน่นอนมีการท างานเป็นทีมโดยยึด
หลักการดังนี้ 
  1. เข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2. การมีส่วนร่วม  
  3. การให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา 
 
 2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร  
  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารเพ่ือบริหาร 
จัดการองค์กรเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปี ค.ศ. 1916  Fayol (1964, p. 109) 
ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องการจัดการและจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ  Administration Industrial 
General เป็นภาษาฝรั่งเศส โดย Fayol เห็นว่า หลักในการจัดการนั้นควรยืดหยุ่นและสามารถปรับไป
ตามตัวแปรต่าง ๆ เขาได้ก าหนดหลักการส าหรับ ผู้บริหารไว้ 14 ประการ คือ 
  1. การแบ่งงานกันท า (Division of Work) เป็นการแบ่งงานกันทาตามความช านาญ
เฉพาะ ด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  



15 
 

  2. อ านาจสั่งการ (Authority) เป็นอ านาจสั่งการซึ่งเป็นอ านาจอันชอบธรรมของบรรดา 
ผู้ที่มีต าแหน่งเพ่ือสามารถที่จะออกคาสั่งในการทางานได้ โดยผู้ออกคาสั่งต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ค าสั่งในการท างานได้  
  3. ระเบียบวินัย (Discipline) เป็นระเบียบวินัยที่คนในองค์การต้องเคารพและยอมรับ
เพ่ือ สร้างสถานภาพงานที่เป็นระเบียบและเรียบร้อย  
  4. หลักการ “สั่งการโดยคน ๆ เดียว” (Unity of Command) เป็นหลักการซึ่งคุ้นเคย
ในชื่อ ของหลัก “เอกภาพในการบังคับบัญชา” ลูกน้องจะต้องฟังค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
รวมถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานก็จะต้องรายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
  5. การมีทิศทาง (Unity of Direction) คือ การมีทิศทาง หรือเป้าหมายเดียวกัน โดยแต่
ละกลุ่มงานย่อย (กอง, แผนก, ฝ่าย) ในองค์การที่มีกิจกรรมแตกย่อยออกมา  
  6. ประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Interests to the General Interests) เป็น
ประโยชน์ ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  7. หลักการตอบแทน (Remuneration) เป็นหลักการตอบแทนการท างาน ซึ่งถือเป็น
แนวทาง ที่คนงานจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม  
  8. หลักการรวมอ านาจ (Centralization) เป็นหลักการรวมอ านาจ หมายถึง ระดับมาก
น้อย ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ซึ่ง Fayol เห็นว่า การใช้อ านาจหน้าที่
ในการตัดสินใจควรกระทาท่ีสายการบังคับบัญชาระดับสูงที่สุดที่เป็นไปได้ในสถานการณ์ นั้น ๆ  
  9. การมีสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) เป็นการมีสายการบังคับบัญชา ซึ่งเป็น 
เสมือนห่วงโซ่หรือเส้นทางของค าสั่งและติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในแต่ละสายงาน
ภายใต้โครงสร้างของแต่ละองค์การ  
  10. การจัดระเบียบ (Order) เป็นการจัดระเบียบหรือการจัดให้คนตลอดจนวัตถุสิ่งของ
ได้ อยู่ในที่ที่ควรอยู่ นั่นคือใช้คนให้เหมาะกับงาน จัดสถานที่ทางานให้เป็นระเบียบ และมีระเบียบ 
เกี่ยวกับงานพัสดุ  
  11. ความเที่ยงธรรม (Equity) เป็นความเที่ยงธรรมที่ Fayol กล่าวถึงหลักข้อนี้ว่า นัก
บริหารควรมีทั้งความยุติธรรม (Justice) และความโอบอ้อมอารี (kindliness)  
  12. หลักความมั่นคงในต าแหน่งงานของบุคคลกร (Stability of Tenure of Personal 
Fayol) เป็นหลักความมั่นคงในต าแหน่งงานของบุคคลกร เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
บุคลากรพัฒนานักบริหาร  
  13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความคิดริเริ่ม หมายถึง พลังที่จะคิดให้เกิดแผนงาน 
แล้วทาต่อไปจนส าเร็จ จะเกิดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการจูงใจ และมีความพึงพอใจในงาน  
  14. สามัคคีคือพลัง (Esprit De corps) เป็นภาษิตที่ ว่า สามัคคีคือพลัง หมายถึง  
การเสริมสร้างการทางานเป็นทีมอันจะท าให้เกิดความกลมเกลียวและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน 
องค์การ 
 สรุปว่า Fayol ได้ก าหนดหลักการสาหรับผู้บริหารไว้ 14 ประการ ซึ่งในการจัดการควร 
ยืดหยุ่นและสามารถปรับไปตามตัวแปรต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ Fayol ยังได้พูดถึงหน้าที่ของนักบริหาร 
(Administrative Duties) 16 ประการ คือ  
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  1. วางแผนอย่างสุขุม  
  2. ค านึงถึงโครงสร้างของหลักทรัพยากรและเป้าหมายทางธุรกิจ  
  3. ก าหนดสายบังคับบัญชาตามลาดับ  
  4. ประสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
  5. มีการตัดสินใจที่แน่นอน 
  6. เลือกคนงานอย่างมีหลัก  
  7. บอกหน้าที่อย่างชัดเจน  
  8. สนับสนุนความคิดริเริ่มและการรับผิดชอบ  
  9. สร้างระบบความยุติธรรม เช่น จ้างและประหยัด  
  10. รักษาระเบียบข้อบังคับ  
  11. มีการลงโทษ  
  12. รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือส่วนบุคคล  
  13. มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  
  14. มีการควบคุมในทุกกิจการ  
  15. ควบคุมความเป็นระเบียบของบุคคลและวัตถุ  
  16. ไม่เคร่งครัดต่อระเบียบจนเดินไป 
 Gulick & Lydall (1973,  pp. 47 – 88, อ้างถึงใน พิมลจรรย์  นามวัฒน์, 2544 หน้า 22)  

เป็นนักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มการศึกษาการจัดการตามหลักการบริหารได้เสนอหลักที่ เกี่ยวกับการบริหาร 
ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าที่ส าคัญอยู่ 7 ประการ คือ การวางแผนการ จัดองค์การ การจัด
คนเข้าทางาน การสั่งการ การประสานงานการรายงานและการงบประมาณหรือ  เรียกสั้น ๆ ว่า 
“POSDCORB” ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 P = Planning หมายถึง การวางแผนงาน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งนี้ เพ่ือให้ 
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการดาเนินงาน  แผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้
ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก าหนดวิธีการ โดยถูกต้อง อย่างมี
เหตุมีผล เพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์  

 O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งในการศึกษาบางแห่งก็ 
พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ (Management) ด้วยเรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้ 
จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม 
กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพของงานหรือจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง 
(Specialization) ก็ได้นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Control) และหรือพิจารณาใน 
แง่หน่วยงาน (Organization) เช่นหน่วยงานหลัก (Line)หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) หรือบ้างก็เรียก 
เป็นหน่วยงานหลัก (Line)หน่วยแนะนาหรือที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงาน 
อนุกร (Auxiliary) เป็นต้น  

 S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ การ
จัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหมายถึงการจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
(Personnel Administration) เพ่ื อให้ ได้บุ คคลที่ มี ความสามารถมาปฏิบั ติ งานให้ เหมาะสม 
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(Competent Man for Competent Job) ห รื อ  Put the Right Man on the Right Job กั บ
รวมถึงการที่จะ เสริมสร้างและธ ารงไว้ ซึ่งสัมพันธภาพในการทางานของคนงานและพนักงานด้วย  

 D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการรวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศ งาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) 
และ การจูงใจ (Motivation) เป็นต้น การอ านวยการในที่นี้รวมถึงการวินิจฉัย สั่งการ (Decision 
Making) ซึ่งเป็นหลักอันส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหารงานและขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานมากเหตุเพราะว่าการที่จะอ านวยการให้ภารกิจด า เนินไปด้วยดีได้
จ าเป็นต้องม ีการตัดสินใจที่ดีและมีการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของการตัดสินใจ  

 Co = Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดี ขึ้นเพ่ือช่วย 
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานการร่วมมือประสานงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากใน  การ
บริหารเพราะเป็นกิจวัตรประจาวันที่จะต้องพึงกระทาในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุก  ระดับ
ของงานการร่วมมือประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใน หน่วยงานของตน
เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในอันที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  

 R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย อันที่จริงการรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับ 
การติดต่อสื่อสาร (Communication) อยู่มาก การรายงานโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการของสถาบันใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชาและหรือ 
ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ความส าคัญของรายงานนั้นอยู่ที่จะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง  

 B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการ
บริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็น เครื่องมือ
ในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณโดยทั่วไป มักมีวงจรที่คล้ายคลึงกัน อย่างที่ เรียกว่า 
“วงจรงบประมาณ” (Budget Cycle) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  

  1. การเตรียมงบประมาณและการเสนอขออนุมัติ  (Executive Preparation and 
Submission)  

  2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislation Authority)  
  3. การด าเนินการ (Execution)  
  4. การตรวจสอบ (Audit)  
 สรุปว่า ในการบริหารตามแนวคิดของ Gulick & Lydall  นั้น ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่

ส าคัญอยู่ 7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ 

 
 2.1.4  ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 

 ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบและ
การสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท(Set) ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุป
อย่างกว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้า
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ทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถ
น าไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและชี้แนะการ
วิจัย 
 
 ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา 
         ระยะท่ี 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2551 : 10) ยุคนักทฤษฎี
การบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
          1. กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ (Scientific Management) ของ         
เฟรดเดออริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ 
จัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคน
เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์การได้ เจ้าของต ารับ “The one 
best way” คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 3 อย่างคือ 
                1.1 เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 
               1.2 ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 
                1.3 หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) 
          เทย์ เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and Motion 
Studies”  เวลาและการเคลื่อนไหว เชื่อว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธี
เดียวที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีแบ่งงานกันท า ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิ ดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ 
เสนอ ระบบการจ้างงาน (จ่ายเงิน) บนพ้ืนฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์ 
สรุปง่ายๆ ประกอบด้วย ๓ หลักการดังนี้ 
                 1. การแบ่งงาน (Division of Labors) 
                2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
               3. การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
        2. กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือทฤษฎีบริหาร
องค์การอย่างเป็นทางการ (Formal Organization Theory) ของเฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดา
ของทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหารทั้ง Fayol และ Taylor จะเน้นตัวบุคล
ปฏิบัติงาน + วิธีการท างาน ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน “จิตวิทยา” (ภาวิดา 
ธาราศรีสุทธิ , 2551 หน้า 17) Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 14 
ประการ แต่ลักษณะที่ส าคัญ มีดังนี้ 
               2.1 หลักการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือ การแบ่งงานให้เกิดความช านาญ
เฉพาะทาง 
             2.2 หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ าสุด 
               2.3 หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
               2.4 หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ ๖ คนที่
จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
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               2.5 การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบนสู่
เบื้องล่าง 
               2.6 หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชายืด
ยาว หลายระดับมากเกินไป 
              2.7 หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ (Line 
and Staff Division) 
       3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy)  มาจากแนวคิดของแมกซ์ เว
เบอร์ (Max Weber) ที่กล่าวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด้วย 
              3.1 หลักของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
               3.2 การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์ 
             3.3 การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
              3.4 การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
               3.5 มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 
         จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับบัญชา
ยืดยาวการท างานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ “Red 
tape” ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนขั้นต าแหน่งที่มีระบบ
ระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการก าลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ท าให้เริ่มมีปัญหา 
         ระยะที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2551 : 10) ยุคทฤษฎี
มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) Follette ได้น าเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง (Conflict) ไว้ 3 แนวทางดังนี้ 
  1. Domination คือ ใช้อ านาจอีกฝ่ายสยบลง คือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก 
  2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพ่ือให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
  3. Integration คือ การหาแนวทางที่ไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ 
ชนะ) นอกจากนี้ Follette ให้ทัศนะน่าฟังว่า  “การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นความพกพร่อง
ของการบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2551 : 25) 
         การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ที่ เมโย (Mayo) กับคณะท า
การวิจัยเริ่มที่ข้อสมมติฐานว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคนงาน มีการค้นพบจาก
การทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้เกิดแนวความคิ ดใหม่ที่ว่า 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ มีความส าคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอสรุปได้ดังนี้       
  1. คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน 
  2. เงินไม่ใช่ สิ่งล่อใจที่ส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ
ท างานไม่น้อยกว่าเงิน 
  3. การท างานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพคับ
ที่อยู่ได้คับใจอยู่อยาก 
 ข้อคิดที่ส าคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักดิ์ศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์” 
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 ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2551 : 11) ยุคการใช้
ทฤษฎีการบริหาร(Administrative Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์(Behavioral 
Science Approach) ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมขององค์การ ซึ่งมี
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่หลายๆคนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard) เขียนหนังสือชื่อ The Function of 
The Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความส าคัญต่อบุคคลระบบของความ
ร่วมมือองค์การ และเป้าหมายขององค์การ กับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน 
  2. ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ (Maslow – 
Hierarchy of needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้าน
กายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพ – 
นับถือ และประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสได้
พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการท างาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับการสนองตอบตามล าดับ 
  3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y) 
เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน  
 ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติ
ฐานดังนี้ 
  1. คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
  2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง 
  3. คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 
  4. คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
  5. คนมักโง่ และหลอกง่าย 
 ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็นเครื่อง
ล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น 
 ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้
เกิดจากข้อสมติฐานดังนี้ 
  1. คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
  2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 
  3. คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 
  4. คนมักจะพัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุม
ตนเองหรือของกลุ่มมากข้ึน ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดระบบการ
บริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ค่อนข้างให้อิสรภาพ 
  4. อูชิ (Ouchi) ชาวญี่ปุ่นได้เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) ศาสตราจารย์
แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X , Y เข้า
ด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ 
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และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของบุคคลในองค์การ 
 การบริหารตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 
 วงจรเดมมิ่งหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ย่อมาจาก Plan-Do-Check-Act แปลว่า วางแผน 
– ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง เป็นวงจรที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยตรง วงจรเดมมิ่ง สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2544, หน้า 180-190) กล่าวว่าแนวคิดของวงจรนี้ ดร.วอล์ท
เตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดมิ่ง เป็นผู้น ามาเผยแพร่ใน
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1950 จนเป็นที่เผยแพร่หลายในชื่อ วัฎจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจร
คุณภาพ หรือวัฎจักรแห่งการบริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan – P) 
 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do – D) 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check – C) 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT – A) 

 
 

 
 
 

 
                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการของ PDCA 
ที่มา : สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ (2544, หน้า 180-190) 
 
 
 

        วางแผน 

        อะไร    ก าหนดปัญหา 

    วิเคราะห์
ปัญหา 

      หาสาเหต ุ        ท าไม 

     วางแผน
ร่วมกัน 

        อย่างไร 

      น าไปปฏิบัติ 

     ยืนยันผลลัพธ์ 

    ท ามาตรฐาน         แก้ไข 

      ตรวจสอบ 

        ปฏิบัติ 
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  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
รูปแบบที่เป็นจริงขึ้นมาโดยละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่ 2  การปฏิบัติ (DO) ประกอบด้วยการท างาน 3 ระยะ คือ 

 1. การวางแผนการก าหนดการ 
     - การแยกแยะกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการกระท า 
     - ก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 

     - การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ 
 2. การจัดแบบเมทริกซ์ (Matrix Management) การจัดแบบนี้  สามารถช่วยดึงเอา
ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่างๆ มาได้และเป็นวิธีช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน 
      - ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระท า 
      - ให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 

     - พัฒนาจิตใจให้รักการร่วมมือกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ท าให้รู้สภาพการของงานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่วางแผนซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 2. รวบรวมข้อมูล 
 3. พิจารณากระบวนการท างานเป็นตอนๆ เพ่ือแสดงจ านวนและคุณภาพของผลงานที่
ได้รับแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้ 
 4. การรายงาน จัดแสดงผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความ
ล้มเหลว โดยรายงานเป็นทางการอย่างสมบรูณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่เป็นทางการ 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความบกพร่อง
ขึ้นท าให้งานที่ได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ไห้ปฏิบัติตามแก้ไขปัญหาตามลักษณะที่
ค้นพบ ดังนี้ 

 1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ไขท่ีต้นเหตุ 
 2. ถ้าพบความผิดปกติใดๆ  ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกัน  เพ่ือมิให้ความ 

ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นซ้ าอีกในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้ 
  - การย้ านโยบาย 
   - การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน 
  - การประชุมเก่ียวกับกระบวนการท างาน 
 นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของทุกระบบที่
เชื่อมโยงกัน ดังแผนภาพประกอบ 
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ภาพที่ 2.2 การควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของทุกระดับที่เชื่อมโยงกัน 
ที่มา : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2544, หน้า 190 ) 
 
      จากภาพที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า การควบคุมคุณภาพตามกระบวนการ PDCA จะต้องมีการ
ประท าในทุกระบบอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร หัวหน้าหมวดหรือฝ่าย ครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
และมีการเชื่อมโยงกันจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอันจะส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ตามมาด้วย นอกจากนี่ยังต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการประเมินตนเองไปพร้อมกันด้วย 
กล่าวคือในกระบวนการปฏิบัติ หรือ D (Do) ควรจะมีวงจร PDCA หมุนอยู่ด้วยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็
คือในขณะที่มีการท างานก็จะมีการประเมินตนเองไปพร้อมกันนั่นเอง  
         สรุป การบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรหรือหน่วยงาน และเพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
การบริหารงานด้วยกระบวนการวงจรเดมมิ่ง จะต้องประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  
การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข 

 
2.2  การบริหารสถานศึกษาและภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
 2.2.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
      จากการศึกษาเกี่ยวกับค าว่า “การบริหารสถานศึกษา” จากอดีตเป็นต้นมา พบว่า                 
มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะ และให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ ดังเช่น   
     วิจิตร ศรีสอ้าน (2550 หน้า 22) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ  ได้แก่ การบริหารงานทาง
การศึกษาแก่สมาชิกของสังคม เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และการด าเนินงานของโรงเรียน
จ าเป็นต้องมีบุคคลผู้หนึ่งคอยจัดการดูแล  ให้หน่วยงานด าเนินไปด้วยความพร้อมเพรียงและมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย ประหยัดทั้งก าลังงานและก าลังทรัพย์แต่
ได้ผลเต็มที ่ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้    

    สมบูรณ์ พรรณาภพ (2541 หน้า 15) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาโดยกลุ่มบุคคล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย

.....ผู้บริหาร 
                
 

         .................... ครู - บุคลากรอื่นๆ 
 

      ..........หัวหน้าหมวด/ฝ่าย 
 

ธรรมนญูสถานศึกษา 

A        P    
 
C        D 

A      P   
 
C       A 

A     P  
 
C     D 
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ของการศึกษา ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม  สนานจิตร สุคนธทรัพย์ และ
คณะ,  2551 หน้า 36) ระบุว่า การบริหารสถานศึกษา สามารถแยกออกได้เป็น 7 ด้าน คือ การ
บริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานธุรการงานบริหารกิจการนักเรียน ความสัมพันธ์
กับชุมชน และการประเมินผลงาน หวน พินธุพันธ์ (2556 หน้า 44) ให้ความหมายของการบริหาร
สถานศึกษาว่าหมายถึง การบริหารของกลุ่มบุคคล เพ่ือบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมให้เป็น
สมาชิกท่ีดีและมีคุณภาพ     

    ประพนธ์  ไพลค า (2547 หน้ า  7) ได้ ให้ ความหมายการบริหารสถานศึกษา  คือ
ความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ การวิเคราะห์งาน การใช้บุคลากร การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง รวมทั้งการรู้จักประยุกต์ความเชี่ยวชาญ หรือความสามารถในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งาน
ธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที ่และงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน     

    นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2551 หน้า 90) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า 
เป็นการที่ผู้บริหารสถานศึกษา มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งนอกและในสถานศึกษาในการด าเนินงาน  5 
ประการ คือ (1) ปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียน หรือการบริหารงานวิชาการ  (2) การบริหารงาน
บุคลากรในโรงเรียน  (3) การบริหารงานที่เกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน   (4) การ
บริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ธุรการ การเงินและการให้บริการ  (5) การบริหารกิจการนักเรียน 

    ภาวิดา  ธาราศรีวิสุทธิและวิบูลย์  โตวณะบุตร  (2552 หน้า 6) กล่าวว่า ค าว่า “การ
บริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนิน การ เพ่ือพัฒนาสมาชิก
ของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มี
ค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่ งแวดล้อมให้มีผล
ต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่   ส่วนค าว่า“สถานศึกษา” หมายความ ว่าสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์ การเรียน 
วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง 
โดยที่การบริหารนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็น
ระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์
ในการบริหาร โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับ
วิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม  การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) ปัจจัยส าคัญการ
บริหารที่ส าคัญมี  4  อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms  ได้แก่  คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) 
และ การจัดการ (Management) 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2547 หน้า 7) อธิบายว่า การบริหาร
สถานศึกษา ควรมีขอบเขตครอบคลุมงาน 6 งาน ได้แก่ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน  งานธุรการ 
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งานการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับชุมชน ทั้ง 6 
งาน มีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือ ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรโดยมีงานวิชาการเป็นหลัก ส่วนงานอ่ืนเป็นงานที่สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

    ธงชัย เนื่องสิทธะ (2546 หน้า 11) กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาว่า โรงเรียนอาจจะ
แตกต่างจากกิจการอ่ืน บางส่วนต้องอาศัยหลักการด้านวิชาการมากกว่า ฉะนั้น ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงต้องท างานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไตร่ตรองเพ่ือให้กิจกรรมของสังคมนี้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ     

    นอกจากนี้  นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2546 หน้า 123) ได้กล่าวถึงหลักการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM.) เป็นการกระจายอ านาจ
การบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบมี
ความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหาร
ทั่วไป หลักการบริหารมี 5 ประการ ดังนี้ 
  1) หลักการกระจายอ านาจ เป็นการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชนมีการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา  ให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระ
และมีประสิทธิภาพ 
  2) หลักการบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้นภายใต้
การบริหารเป็นองค์คณะบุคคล 
  3) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
และแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมก าหนดหลักสูตรท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมท า 
  4) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน ปรับปรุงโครงสร้างและวัฒนธรรม
องค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้
ที่เก่ียวข้อง 
  5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลสถานศึกษาพร้อมให้มีการตรวจสอบเพ่ือให้การบริหาร
และการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา โดย
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค้นหาความสามารถของตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือใช้
เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา  ยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษาที่บุคคลหลายฝ่ายต่างร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆ ด้าน 
เช่น ความสามารถทัศนคติพฤติกรรมค่านิยมหรือคุณธรรมโดยมุ่งหวังให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกท่ีดี
และมีประสิทธิภาพของสังคม โดยอาศัยกระบวนการต่างๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็น
ระเบียบแบบแผน ฉะนั้น การบริหารสถานศึกษาจึงเป็นการด าเนินงานและการตัดสินใจการสั่งการ 
เพ่ือให้งานทุกด้านของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษามากท่ีสุด 
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 2.2.2 ภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับภารกิจการบริหารสถานศึกษา พบว่ามีผู้ให้แนวคิดไว้ หวน พินธุพันธ์ 
(2548 หน้า 17-20) กล่าวว่า ภารกิจการบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือบริการ
ทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ได้แก่ งานการสอน งานประเมินผลการสอน งานท าแผนการสอน  
การจัดหาบุคคลมาท าการสอนแทน  งานแนะแนวนักเรียน  งานอาคารสถานที่  งานการเงิน งานสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน  และงานบริการนักเรียน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553 หน้า 28 - 29) ได้แบ่งการบริหารงานโรงเรียน
ออกเป็น  6  งาน ได้แก่ 

  1. งานวิชาการ ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
ในเรื่องของหลักสูตร การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน  การจัดท าโครงการสอน  การเตรียมการสอน  
สื่อการเรียน  วิธีสอน การนิเทศ  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
  2.  งานบุคลากร  ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ 
ข้าราชการครู คนงานและภารโรง ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและก าลังใจ ช่วยเหลือแนะน า 
ให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ 
  3.  งานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย  กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา ซึ่งได้แก่ การส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน  การเกณฑ์นักเรียน
เข้าเรียน  การยกเว้นเด็กเข้าเรียน การปฐมนิเทศ  การบริการด้านสุขภาพอนามัย  โครงการอาหาร
กลางวัน  การแนะแนว เป็นต้น 
  4.  งานธุรการ  ประกอบด้วย  กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานสถิติและข้อมูล  
งานทะเบียน  การจัดตั้งงบประมาณ  การจัดซื้อและจัดจ้าง  
  5.  งานอาคารสถานที่  ประกอบด้วย  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนงาน ความ
ต้องการอาคารเรียน อาคารประกอบ การตกแต่งสถานที่  การดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบ  
บริเวณโรงเรียน ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน 
  6.  งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประกอบด้วย  กิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาของโรงเรียน  สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครอง  การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึง
กิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ภารกิจการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมการบริหารที่
ผู้บริหารโรงเรียนยึดถือเป็นกรอบภาระงานบริหารประจ าวัน  ภารกิจการบริหารสถานศึกษาอาจเป็น
ขั้นตอนหรือกระบวนการบริหาร หรือยึดถือลักษณะงานแต่ละกลุ่มเป็นหลัก 
 
2.3  การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 ในช่วงเริ่มแรกของการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุข  และเพ่ือที่จะให้การ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพจ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและ
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ให้ทุกฝ่ายการมีส่วนร่วม  และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2545 และ ฉบับที่  3  พ.ศ. 2553 ซึ่งให้มีการ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาดังปรากฏใน
บัญญัติมาตรา 39 ที่ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดรับกับพระราชบัญญัติดังกล่าวสถานศึกษามีการแบ่งโครงสร้างภายในตาม
กฎกระทรวง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  ซึ่งสถานศึกษา
จะต้องแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการกระจายอ านาจทางการศึกษา ด้วยใน
สถานศึกษานั้นมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการบริหารงาน
ของสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจที่ก าหนดซึ่งการแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนราชการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552 หน้า 5) ทั้งนี้ ในการบริหารงาน
แต่ละด้านสามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ 
 1. งานบริหารงานวิชาการ 
 ด้วยงานวิชาการนั้นถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้ง
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการศึกษาหลักการและแนวคิดในการบริหารงานวิชาการพบว่าในส่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้กล่าวไว้ว่า งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการด้วยความอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หน้า 33) ในขณะที่ ธีระ  รุญเจริญ  (2546 
หน้า 69) กล่าวไว้ว่า หลักการและแนวคิดการบริหารวิชาการนั้นควรประกอบด้วย 
  1. ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
  2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
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  3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 
  4. มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น ทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  5. มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
และพัฒนาการศึกษา 
 ในด้านขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษานั้นพบว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546 หน้า 34) ได้ก าหนดว่า ขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดกรศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2552 หน้า 9-37) ก าหนดขอบข่ายของการ
บริหารงานวิชาการไว้ว่า ขอบข่ายของงานบริหารวิชาการ ประกอบด้วย  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน   การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้   การนิเทศการศึกษา   การแนะแนวการศึกษา   การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน   การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 
  (1) การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าสาระท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบ ไปด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อันได้แก่  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และ
กรอบสาระการเรียนรู้  ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
ของกลุ่มสาระ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอความเห็นชอบใช้
หลักสูตรสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการภายในและระหว่างสาระการ
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เรียนรู้/การบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู้/การบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีของ
ผู้เรียน และ ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  (2) การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  โดยค าว่า “สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น” หมายถึง 
รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น 
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพอิสระศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสภาพปัญหา
และสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดพัฒนาในชุมชนและสังคมนั้น  ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด การจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง  
  (3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ   มาตรฐานการ
เรียนรู้   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน    จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษและผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์ตัวอย่าง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม   จัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา   ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในชั้นเรียน)  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  (4) การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา เพราะเป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพได้ มาตรฐานอย่างแท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้ ดังนั้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างแท้จริงทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้อง
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี โดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่
ต้องการให้นักเรียนรู้และปฏิบัติได้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปีนั้นคืออะไร 
  (5) การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน  เทียบโอนผลการเรียน   การพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  (6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด   จัดท าเอกสาร
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รวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัด
การศึกษาบริเวณใกล้เคียง   มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  รวมทั้ง
พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานที่จัดการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมี เพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน   รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพ่ือนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  (7) การพัฒนางานห้องสมุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการ
วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับให้บริการแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย   
ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ 
ซ่อมบ ารุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการชุมชน   มีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ใช้บริการเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และเคลือบพลาสติกเอกสารต่อหน่วยงานในโรงเรียน  ดูแลและ
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต  มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนรักการอ่านและการเรียนรู้ เช่น สัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น   สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารทุกภาคเรียน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเก่ียวกับการพัฒนาห้องสมุด 
  (8) การนิเทศการศึกษา โดยศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา   ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา   และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการ
นิเทศภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (9) งานแนะแนว ได้แก่ จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน  ด าเนินการ
แนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและ
ประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา   ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอ่ืน  หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (10) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแนวทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย การจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
กฎกระทรวงก าหนด  จัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา เพ่ือการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูล
สารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้องชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหรือการศึกษาปฐมวัย และสามารถเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ ด าเนินการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกล
ยุทธ์ ประเมินผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ที่ก าหนด และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (รายงานประจ าปี) เสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (11) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ การด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะงาน
ของ แต่ละกลุ่มสาระ 
  (12) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพมุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วย งานกิจกรรมแนะแนว 
ห้องสมุดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าได้มีนักวิชาการได้เสนอแนะและให้แนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการไว้ ดังเช่น  
 ปัญญา  แก้วกียูร (2546 หน้า 10) เสนอว่า การบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น
โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาที่ให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับตัวอย่าง
มาก ผู้บริหารศึกษาจะต้องรู้ เข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของ
การบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จใน
การบริหารงานวิชาการนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการทั้งทางด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ซึ่งหมายความว่าผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างดี จนสามารถ
น าไปด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และในขณะเดียวกัน
ก็ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้ง
สามารถน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอ
เหมาะสม 
 ธีระ  รุญเจริญ  (2546 หน้า 70-71) เสนอว่าขอบข่ายภารกิจการบริหารงานวิชาการควร
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและ
การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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 จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทุกชนิดของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2452 โดยมีขอบข่ายของงานบริหารวิชาการซึ่งประกอบด้วย  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน   การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 
 2. การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องด าเนินการ ทั้งนี้จาก
การศึกษาหลักการและแนวคิดในการบริหารงบประมาณพบว่าในส่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ  
(2546 หน้า 39)  ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการ
บริการจัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา
รายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดี
ต่อผู้เรียน และมีนักวิชาการท่านอื่นได้น าเสนอแนวคิดไว้ดังเช่น 
 ธีระ  รุญเจริญ  (2546 :72-73)  เสนอว่า หลักการและแนวคิดในการบริหารงบประมาณ
ควรประกอบด้วย 
  1. ยึดหลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผู้เรียนในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล
ส าหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และ
จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจ าเป็น 
  2. มุ่งเน้นเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณโดย
ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัว ควบคู่ไปกับ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 
  3. ยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นวงเงินรวมแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  4. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงินทั้ง 7 ด้านคือ การวางแผนงบประมาณ  การค านวณต้นทุนและผลผลิต  การจัดระบบการ
จัดหาพัสดุ  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน  การบริหารสินทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน 
  5. มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณและสินทรัพย์จากทุก
ส่วนของสังคมมาใช้เพ่ือการจัดและพัฒนาการศึกษา 
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 ปัญญา  แก้วกียูร  (2546 หน้า 22)  เสนอว่า งานงบประมาณและการเงินต้องเป็นไปใน
ลักษณะของการให้ความเป็นอิสระ คล่องตัว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ควบคู่กับระบบการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งก าหนด
แนวทางหลายประการ เช่น จัดสรรงบประมาณรวมเป็นก้อน มุ่งที่แผนและผลงาน  การก าหนด
มาตรฐานการจัดการทางการเงินโดยให้มีการค านวณต้นทุนกิจกรรม  การบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น  
การจัดท าระบบบัญชีตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย และจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
มีขั้นตอนที่ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองหลายขั้นตอนเกินความจ าเป็น ทั้ งนี้การตัดสินใจในทาง
งบประมาณและทางการเงินจอยู่ในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามากท่ีสุด 
 ในด้านขอบข่ายของการบริหารงบประมาณนั้น จากการศึกษาพบว่า กระทรวงศึกษาธิการ  
(2546 ด้าน 41)  ก าหนดว่า การด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านการบริหารงบประมาณ
นั้นประกอบไปด้วย การจัดท าและเสนอของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารการบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ซี่ง
มีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 
  1. การจัดตั้งงบประมาณ มีตัวบ่งชี้ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและดัชนีชี้วัดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณของสถานศึกษา  วิเคราะห์แผนกลยุทธ์โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือน าไปจัดตั้งเป็นแผนงบประมาณของสถานศึกษา   จัดท าแผนงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการให้มีความเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ และจัดตั้งงบประมาณของ
สถานศึกษาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณของ
สถานศึกษาเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ท าข้อตกลงบริการสาธารณะโดยมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. การจัดสรรงบประมาณ คือ การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับหน่วยงานภายใน
สถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  การ
เบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ เช่น จัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีเ พ่ือขอใช้งบประมาณไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
อนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการที่ได้รับงบประมาณ  การโอนและ
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เช่น โอนงบประมาณวงเงินรวมต่างประเภท  งบรายจ่ายของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ  การรายงานผล เช่น รายงานผลการด าเนินงาน  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีโดยแสดงรายละเอียด ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามแผนที่ก าหนดไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ คือ การ
ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ เช่น การก าหนดแผนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา  การวางแผนตรวจสอบ  วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของสถานศึกษา  สอบทานระบบการปฏิบัติงาน  สอบทานความเชื่อถือได้ของ
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ข้อมูล  ตรวจสอบระบบดูแลและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ  การตรวจสอบ
ติดตามการใช้ผลผลิต เช่น ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  วางแผน
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  วิเคราะห์และประเมินผลความ
มีประสิทธิภาพ ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 
  4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา คือ ทุนการศึกษา เช่น การวางแผน
รณรงค์ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ให้ด าเนิ นงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่าและมีความโปร่งใส  สรุป รายงานและเผยแพร่ เชิดชูเกียรติ
ผู้สนับสนุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา   ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา เช่น จัดระบบ
สวัสดิการเพ่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
การจัดสรรทรัพยากร เช่น ส ารวจและจัดท าข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของ
สถานศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนและ
สถานศึกษา  ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  การส่งเสริมการบริหารจัดหารายได้
และผลประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย  จัดหารายได้และผลประโยชน์และบริหารจัดการตามแนว
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  5. การบริหารการเงิน คือ การเบิกเงินจากคลัง เช่น ยื่นเรื่องขอเบิกเงินพร้อมหลักฐาน
ส าหรับรายการที่มิได้จัดสรรและก าหนดให้เบิกเป็นก้อน เช่น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้
เขตพ้ืนที่การศึกษา เว้นแต่กรณีการขอเบิกงบประมาณที่จัดสรรและก าหนดให้เบิกเป็นวงเงินรวมไม่
ต้องยื่นเรื่องให้เขตพ้ืนที่การศึกษา  การรับเงิน เช่น รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในส่วนที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา  การจ่ายเงิน เช่น จ่ายเงินที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคลากรหรือผู้มี
สิทธิโดยตรง เว้นแต่กรณีเป็นอ านาจจ่ายของคลังและที่คลังก าหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้ช่วยหัก
เงิน ณ ที่จ่ายและน าเงินที่หักส่งตามอ านาจหน้าที่  การน าส่งเงิน เช่น น าส่งเงินที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
โดยน าส่งคลังโดยตรงหรือน าส่งคลังโดยผ่านธนาคาร 
  6. การบริหารการบัญชี คือ การจัดท าบัญชีการเงิน เช่น จัดท าบัญชีเฉพาะที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน เช่น จัดท ารายงาน
ทางการเงินและงบการเงินส่งเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน เช่น จัดท าและจัดหาแบบ
พิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องจัดท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
  7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ คือ การวางแผนจัดหาพัสดุ เช่น วางแผนจัดหาพัสดุปี
ปัจจุบันและล่วงหน้าสามปีเฉพาะส่วนที่จะจัดหาเองหรือที่จะร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน
จัดหา  การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ  เว้นแต่กรณีที่มีรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว  การ
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พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ เช่น พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุในระดับสถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ เช่น จัดเงินงบประมาณ
และนอกงบประมาณของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาด าเนินการเงินร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
เช่น ควบคุมดุแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด  การจัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์ เช่น จัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์ในส่วนที่
อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2552 หน้า 39-55) ได้กล่าวถึงการบริหาร
งบประมาณไว้ว่า  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบโรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์
ข้างต้นแล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการ 
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้โรงเรียนนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  1. ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายนอก 
  2. ให้โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือด าเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีผู้อุทิศ
ให้หรือโครงการซื้อ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
  4. กรณีโรงเรียนด าเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องด าเนินคดีแทน 
สถานศึกษาหรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ ในกรอบ
อ านาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว 
  5. โรงเรียนจัดท างบดุลประจ าปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 ในการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหาร
ทั่วไป : ส ารองจ่ายทั้ง 2 ด้าน คือ  ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 น าไปใช้ได้ในเรื่อง 
การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และการ
พัฒนาบุคลากรด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างชั่วคราวของครูปฏิบัติการสอน ค่า
สอนพิเศษ   และด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 น าไปใช้ได้ในเรื่องค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่ปฏิบัติการสอน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และส ารองจ่าย
นอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 น าไปใช้ในเรื่องงานตาม
นโยบาย 
 ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการท่านอ่ืนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณไว้ดังเช่น             
ธีระ  รุญเจริญ  (2546 หน้า 74-79)  เสนอว่าการบริหารงบประมาณนั้นควรประกอบด้วย 
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  1. การจัดตั้งงบประมาณ 
  2. การจัดสรรงบประมาณ คือ การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายและการอนุมัติ
งบประมาณ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการรายงานผล 
  3. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ คือ การ
ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ  การตรวจสอบติดตามการใช้ผลผลิต 
  4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา คือ ทุนการศึกษา  กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  การจัดการทรัพยากร  การส่งเสริมการบริหารการจัดหารายได้และผลประโยชน์ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
  5. การบริหารการเงิน คือ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การ
จ่ายเงิน และการน าส่งเงิน 
  6. การบริหารบัญชี คือ การจัดท าบัญชีการเงิน  การจัดท าทะเบียนทางการเงิน  การ
จัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 
  7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ คือ การวางแผน   การจัดหาพัสดุ  การก าหนดรูปแบบ
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
การจัดหาพัสดุ  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  และการจัดหาผลประโยชน์จาก
สินทรัพย์ 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบและกรรมวิธี 
ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน  ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณเป็นแผนงาน เป็น
เครื่องมือในการควบคุมงาน ทั้งนี้ ขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณจะประกอบด้วย การจัดท าและ
เสนอของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  การบริหารการเงิน  
การบริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 
 3. การบริหารงานบุคคล 
  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ท างาน
ได้ผลดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความ
พอใจที่จะให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้งานขององค์กรนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ทั้งนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการบริหารงานบุคคลพบว่า  กระทรวง- 
ศึกษาธิการ  (2546 หน้า 51) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักวิชาการ เช่น ปัญญา  แก้วกียูร (2546 หน้า 
20)  กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและเขต
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พ้ืนที่การศึกษานั้น คณะกรรมการจะมีอ านาจการบริหารงานบุคคลโดยก ากับดูแลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด ทั้งนี้ขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลมีหลายเรื่อง  
เช่น การสรรหาบุคลากร  การเลื่อนขึ้น การเลื่อนต าแหน่ง หรือการให้ความดีความชอบ หรือการ
ด าเนินการทางวินัยจะแล้วเสร็จในสถานศึกษาหรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
 จากการศึกษาถึงขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลพบว่า กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 
หน้า 53)   ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจขอการบริหารงานบุคคลไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
  1. การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
  2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
  3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  4. วินัยและการรักษาวินัย 
  5. การออกจากราชการ 
 ทั้งนี้ จากแนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายและภารกิจในการบริหารงานบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
สามารถก าหนดเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1. การวางแผนอัตราก าลัง ได้แก่ การประเมินความต้องการอัตราก าลัง  การจัดท าแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษา  การเสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา  รวบรวมค าขอและผลงานการขอเลื่อนวิทยฐานะเสนอไปยังผู้มีอ านาจ
พิจารณาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมเติมและเสนอขออนุมัติตัดโอนต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือน  เสนอขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  3. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อเขต
พ้ืนที่การศึกษา  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่  เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่ อ.ก.ค.เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบและมอบหมาย  
ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างชั่วคราว 
  4. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม
ส าหรับครูที่บรรจุใหม่ 
  5. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 
  7. การก าหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน 
  8. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ และ การเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ 
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  9. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การพัฒนา  การจัดท าแผนพัฒนา  ด าเนินการพัฒนาตามแผน และการสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
กับเครือข่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  10. การลาศึกษาต่อ 
  11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่เขตพ้ืนที่
การศึกษาร้องขอได้รับทราบ 
  12. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  13. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  14. การส่งเสริมวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การเป็น
ตัวอย่างที่ดี  การเสริมสร้างและพัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยในตนเอง  การป้องกันไม่ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
  15. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  16. การสั่งพักราชการ 
  17. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  18. การอุทธรณ ์
  19. การร้องทุกข ์
  20. การออกจากราชการ 
  21. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  22. งานทะเบียน ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  23. งานยกเว้นคุณสมบัติ ได้แก่ การเสนอความเห็นและข้อมูลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีขอยกเว้นคุณสมบัติตามที่ อ.ก.ค.ศ.ขอ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2552 หน้า 57-102) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้ 
  1) ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลาย คนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด 
  2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 
  3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนท าให้
บุคลากรมีขวัญก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะท าให้
บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
  5) การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ
ผู้ช่วยครูพ่ีเลี้ยง หรือปฏิบัติหน้าที่ครูที่เรียกชื่อย่างอ่ืน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และแนวปฏิบัติที่ใช้เพื่อการนั้น 
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 ทั้งนี้การบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายครอบคลุมงานต่อไปนี้ 
  1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
  3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  4. วินัยและการรักษาวินัย 
 นอกจากนี้ ธีระ  รุญเจริญ  (2546 หน้า 79-80)  ได้เสนอว่า ขอบข่ายของการบริหารงาน
บุคคลได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง  การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม  การย้ายข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การย้ายข้า
ราชารครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ  
เงินเดือนและค่าตอบแทน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  การลาศึกษาต่อ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยร้ายแรง  
การสั่งพักราชการ  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  การอุทธรณ์   การร้องทุกข์  
การออกจากราชการ  การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  งานทะเบียน
ประวั ติ ข้ าราชก ารครู และบุ คล าก รทางการศึ กษ า การยก เว้ น คุณ สมบั ติ  และงาน ขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานซึ่ง
ในที่นี้คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ งานบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย  การ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ ง  การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ 
 
 4. การบริหารทั่วไป 
    งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่ โรงเรียนก าหนดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 หน้า 65) กล่าวว่า การบริหาร
ทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ ให้บรรลุตามมาตรฐาน 
คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
อ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ธีระ  รุญเจริญ (2546 หน้า 81) ได้เสนอหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปไว้ดังนี้ 
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  1. ยึดหลักในสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้
มากที่สุด โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ก ากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนประสานในเชิงนโยบายให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ข้าราชการครูแลละบุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ กติกา 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  3. มุ่งพัฒนาองค์กรทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  4. การบริหารทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนการจัดให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
และสถานศึกษาอ่ืน 
 ในด้านขอบข่ายของการบริหารทั่วไปนั้น กระทรวงศึกษาธิ การ  (2546 หน้า 66-70) 
ก าหนดไว้ว่าการบริหารทั่วไปจะเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ให้เกิดความคล่องตัว สามารถด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ขอบข่ายของ
การบริหารทั่วไปนั้นมีดังนี้ 
  1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ การจัดระบบฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ส่วนกลาง น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 
  2. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ได้แก่ ประสานงานกับเครือข่าย
การศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษาของ
สถานศึกษา  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
ก าหนดแผน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและ
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  3. การวางแผนการศึกษา เช่น แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ ได้แก่ จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน 
องค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึ กษา  เสนอ
แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี 
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และแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น ก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีเพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามนโยบายและกรอบ
แนวทางของสถานศึกษาและตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือที่
สถานศึกษาจัดหาได้เอง เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของ
สถานศึกษา  แจ้งงผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  เผยแพร่ผลการ
ศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 
  5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร เช่น พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
  6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น ก าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา  ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ได้แก่ การวางแผนการด าเนินการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการของสถานศึกษา 
  8. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือ
ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณ ี
  9. การด าเนินงานธุรการ ด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ ได้แก่ วางระบบและวิธี
ปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของสถานศึกษาตามอ านาจหน้าที่และตามกรอบของ
ระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด  การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าบัญชีของสถานศึกษาตาม
ระเบียบที่ก าหนด  ขอเบิกจ่ายงบประมาณไปยังคลังจังหวัดผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบที่
ก าหนด  ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและ
ระเบียบที่ก าหนด 
  10. การอ านวยการด้านบุคลากร ได้แก่ จัดระบบการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวย
ความสะดวกในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ  ตลอดจนการด าเนินการทางวินัยตามบทบาทความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา 
  11. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ได้แก่ การบ ารุง ดูแล และพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยและเหมาะสมพร้อมที่จะ
ใช้ประโยชน์ 
  12. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน ได้แก่ ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัด
ส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา เสนอท าส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่
การศึกษารับทราบ 
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  13. การรับนักเรียน ได้แก่ ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดย
ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
  14. การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา  ได้แก่ เสนอข้อมูลและความต้องการใน
การยุบ รวม เลิกสถานศึกษา เช่น เสนอข้อมูลและความต้องการในการยุบ รวม เลิกหรือเปลี่ยนสภาพ
สถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  15. การอ านวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ได้แก่ ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 
  16. ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  17. ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือ และส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  18. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ได้แก่ ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้านซึ่งครอบคลุมถึง
การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน 
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และสถานศึกษา ในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาร่วมกัน 
  19. การทัศนศึกษา ได้แก่ การวางแผนการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่  
ด าเนินการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
  20. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ได้แก่ ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัด
ของนักเรียน 
  21. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ได้แก่ การวางแผนการประชาสัมพัน ธ์งาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด  ติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 
  22. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ได้แก่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  23. การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ประสานความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการและ
พัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
  24. งานก ากับ ดูแลสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน ได้แก่ 
จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบที่ก าหนดไว้  รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สาธารณชน
รับทราบ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
  25. จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน ได้แก่ วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษา  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 นอกจากนี้ ยังพบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2552 หน้า 103) ได้
ก าหนดขอบข่ายการบริหารทั่วไปไว้ว่า  ประกอบด้วย การด าเนินงานธุรการ  งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การประสาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน   การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   งานบริการสาธารณะ 
และงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
บริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเป็นการด าเนินงานอ่ืนๆ 
ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา  ได้แก่ การรับนักเรียน   การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น   การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ 
 
2.4 บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  ตั้งอยู่ที่ต าบลแวง  อ าเภอโพน
ทองจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่กึ่งกลางระหว่างโรงเรียนโพนทองวิทยายน 
(โรงเรียนมัธยมศึกษา) และวิทยาลัยการอาชีพโพนทองทอง ถนนสายอ าเภอโพนทอง – อ าเภอหนอง
พอก อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  48  กิโลเมตร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุมเขตพ้ืนที่การปกครอง จ านวน  5  อ าเภอ 
ประกอบด้วย  (ส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3.  2560)    

 1. อ าเภอโพนทอง (14 ต าบล 196 หมู่บ้าน  3  เทศบาล 12 อบต.)     
 2. อ าเภอเสลภูมิ  (18 ต าบล 235 หมู่บ้าน  9  เทศบาล   8 อบต.)  
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 3. อ าเภอหนองพอก (9 ต าบล 120 หมู่บ้าน 2  เทศบาล   9 อบต. )  
 4. อ าเภอโพธิ์ชัย  ( 9 ต าบล 112 หมู่บ้าน  4  เทศบาล   6 อบต.)  
 5. อ าเภอเมยวดี  (4 ต าบล   43 หมู่บ้าน  4  เทศบาล   -  อบต.) 
          มีอาณาเขตพ้ืนที่ประมาณ  2,684  ตารางกิโลเมตร ติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดต่างๆ 

ดังต่อไปนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอกุฉินารายณ์และอ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์อ าเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภออาจสามารถ อ าเภอพนมไพร อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองยโสธร              

อ าเภอกุดชุม อ าเภอทรายมูลและอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอกมลาไสย อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ าเภอธวัชบุรี  
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์ (Vision) “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

  พันธกิจ(Mission) “พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุก
คนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย 
ห่างไกลยาเสพติด ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล” 
 เป้าประสงค์(Goals) เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 จึงก าหนดเป้าประสงค์ดังนี้ 
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยอย่างสมดุลและ
นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

                3. ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่ระดับมาตรฐานสากล 

  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 บูรณาการการท างานเน้น
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต จุดมุ่งหมายและจุดเน้นข้างต้นส านักงานเขต
พ้ืนที่-การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงก าหนดกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ านวน  4  กลยุทธ์ ดังนี้ 
                  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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                  กลยุทธ์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ   

                  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                  กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 วัฒนธรรมองค์กร “ROIET3” 
      R   =          Research            วิจัย น าทาง 

                   O  =          Organic             สร้างองค์กรมีชีวิตและคุณค่า                     

                   I    =          Information       พัฒนาด้วยระบบสารสนเทศแจ่มชัด 

                   E   =          Evaluation         วัดและประเมินผลตามหลักวิชาการ 

                   T   =          Team                ท างานเป็นทีมอย่างมีศักดิ์ศรี 
                   3   =          ดี เก่ง มีสุข         ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลจ านวนโรงเรียน (รัฐบาล) จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 

ขนาด
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อ าเภอ 

โพนทอง 
อ าเภอ 
โพธิ์ชัย 

อ าเภอ 
หนองพอก 

อ าเภอ 
เสลภูม ิ

อ าเภอ 
เมยวด ี

รวม 

ขนาดที่ 1 

น้อยกว่า 20 3 2 - 3 - 8 
21 – 40 9 4 3 11 - 27 
41 – 60 12 2 1 19 - 34 
61 – 80 5 3 5 11 - 24 
81 – 100 6 5 3 4 2 20 
101 - 120 6 2 3 5 - 16 

รวมขนาดที่ 1 41 18 15 53 2 129 
ขนาดที่ 2 121 - 200 15 9 8 12 5 49 
ขนาดที่ 3 201 - 300 7 2 5 9 4 27 
ขนาดที่ 4 301 -499 2 3 4 - - 9 
ขนาดที่ 5 500 – 1,499 1 - 1 1 - 3 
ขนาดที่ 6 1,500 – 2,499 - - - - - 0 
ขนาดที่ 7 2,500 ข้ึนไป - - - - - 0  

รวมท้ังสิ้น 66 32 33 75 11 217 
ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 
 
  จ านวนโรงเรียนแยกรายอ าเภอ ณ ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้ 

 1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รวมจ านวน  211  โรงเรียน  6   สาขา ดังนี้ 

   1) อ าเภอโพนทอง   จ านวน  63  โรงเรียน  3  สาขา 
   2) อ าเภอเสลภูมิ    จ านวน  75  โรงเรียน 



46 
 

   3) อ าเภอหนองพอก   จ านวน  32  โรงเรียน  1  สาขา 
   4) อ าเภอโพธิ์ชัย    จ านวน  30  โรงเรียน  2  สาขา 

   5) อ าเภอเมยวดี    จ านวน  11  โรงเรียน                 
 2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 (ท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3)
รวมจ านวน  18  โรงเรียน ดังนี้ 

   1) อ าเภอโพนทอง   จ านวน   6  โรงเรียน 
   2) อ าเภอเสลภูมิ    จ านวน   6  โรงเรียน 
   3) อ าเภอหนองพอก   จ านวน   3  โรงเรียน 
   4) อ าเภอโพธิ์ชัย    จ านวน   2  โรงเรียน 

   5) อ าเภอเมยวดี        จ านวน   1  โรงเรียน 
 3. โรงเรียนเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา – 
ร้อยเอ็ด เขต 3  รวมจ านวน 31  โรงเรียน ดังนี้ 
   1) อ าเภอโพนทอง   จ านวน       10    โรงเรียน 
   2) อ าเภอเสลภูมิ    จ านวน       11    โรงเรียน 
   3) อ าเภอหนองพอก   จ านวน        5    โรงเรียน 
   4) อ าเภอโพธิ์ชัย    จ านวน        4    โรงเรียน 
   5) อ าเภอเมยวดี    จ านวน        1    โรงเรียน 
       

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ประจักษ์  ทองแจ่ม  (2550) ศึกษาเรื่องการศึกษางานของผู้บริหารสถานศึกษาตามภารกิจ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามภารกิจ 4  ด้าน ของผู้บริหารสถานศึกษาตามภารกิจของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานทั่วไปมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ในด้านปัญหาของการบริหารงานพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการนั้นผู้บริหารส่วนใหญ่ประสบกั บ
ปัญหาเกี่ยวกับการที่ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา  รองลงมือคือการขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวัดและประเมินผล  ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
และชุมชนท้องถิ่นไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น  ด้านการบริหารงบประมาณพบว่ามีปัญหาคืองบประมาณไม่เพียงพอ รองลงมาคือ
บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ   การระดมทรัพยากร
ท าได้ยากเพราะชุมชนยากจน และขาดข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการบริหาร   ด้าน
การบริหารงานบุคคลพบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือครูไม่ครบชั้น รองลงมาคือครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  ครูมี
ภาระหน้าที่อ่ืนนอกจากการสอนมากเกินไป  และครูส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนา
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ตนเอง   ส่วนด้านการบริหารทั่วไปพบว่าชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนขาดความพร้อมที่จะสนับสนุน
โรงเรียน  รองลงมาคือขาดแคลนอุปกรณ์และบุคลากร  ภารกิจที่ไม่ชัดเจนยากต่อการบริหาร และ
สภาพอาคารเรียนช ารุดทรุดโทรมไม่เพียงพอ 
 บุญมา  เหล่าบ้านเหนือ (2550)  ศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดร้อยเอ็ดมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า บทบาทการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก การ
เปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามสาขาวุฒิ
การศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ.05 จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านการเป็นผู้
บริหารงานวิชาการ ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันจ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการเป็น
ผู้บริหารบุคคล ด้านการเป็นผู้ตัดสินใจ และด้านการเป็นผู้ประสานงาน 

ธงชัย  สีหล้า  (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษาการใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1. การใช้
เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 โดยรวมได้มีการใช้เวลาในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก (ใช้เวลาประมาณร้อยละ 60-80 ของ
เวลาทั้งหมด) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก (ใช้เวลาประมาณร้อยละ 60-80 ของ
เวลาทั้งหมด) 3 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ การบริหารงานทั่วไป การ
บริหารงานวิชาการ และการบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง (ใช้เวลาประมาณร้อยละ
40 - 60 ของเวลาทั้งหมด) 1 ด้าน คือ การบริหารงานบุคคล  2. เปรียบเทียบการใช้เวลาในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการ
เปรียบเทียบการใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้เวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีปัญหาในงานบริหารงานทั่วไปมากที่สุด รองลงมา 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณ ข้อเสนอแนะ คือ 
ควรจัดหาบุคลากรที่ท าหน้าที่ธุรการ การเงิน พัสดุ โดยเฉพาะ ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง 

อัญชลี  โพธิ์ทอง  (2551) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรีต่อสภาพการบริหารงานของผู้บริหารศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทุกข้อ  ครูที่มีอายุ
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ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 
ด้านบริหารธุรการและการเงิน และด้านงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ส่วนความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน  

ปรีดาภรณ์  ต้นสุวรรณ  (2551) ศึกษาเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เอกลักษณ์  ขาวนวล  (2551) ศึกษาเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามากคือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล และพบว่าแนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาคือควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนและสถานศึกษาและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า พัฒนา
ครูให้มีความรู้ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสถานศึกษา และระเบียบการบริหารงานบุคคล และ
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและการ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนักให้ชุมชนรักสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการ เป็นเจ้าของ
สถานศึกษา 
 สิทธิกร  จ าปาอ่อน  (2553) ศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุ กด้าน 
เรียงล าดับปัญหาจากน้อยไปหามาก ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปตามล าดับ   ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และประเภทของ
โรงเรียนพบว่า ปัญหาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นเมื่อจ าแนก
ตามประเภทของโรงเรียนพบว่า รายด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

อัศนีย์  สุพรรณนนท์ (2553) ศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอแม่สรวย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 
2 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอแม่สรวย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
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บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสอ าเภอแม่สรวย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอแม่สรวย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน 

ศุภฤกษ์  ศรีสุพรรณ (2555)   ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบพฤติ
กรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ    ผลการเปรียบเทียบพฤติ
กรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  1 จ าแนกตามประสบการณ์ 
โดยรวมและด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานมากมีพฤติ
กรรมการบริหารงานมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานน้อย ส่วนด้าน
การบริหารงานงบประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไปมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

นิรมย์  ธรรมชาติ (2555) ศึกษาเรื่อง สมรรถภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยท าการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และ
เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 
สมรรถภาพการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป พบว่า 1. 
สมรรถภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษา และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากตามล าดับ ดังนี้ ด้านการบริหาร
ทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณ 2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป มีความคิดเห็นต่อสมรรถภาพการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3. สมรรถภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และ
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สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีสมรรถภาพการบริหารงาน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พระสัมฤทธิ์  เตชปุญญโญ  (2556) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (กรุงเทพมหานคร)   
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเขตบางกอกใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามภาระงาน 5 
ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านและทุกข้อ คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานกิจการ
นักเรียน ด้านการบริหารงานธุรการและการเงิน และด้านการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
สถานศึกษาจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติ
ระเบียบวินัยและจริยธรรมในโรงเรียน  ผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
ความประพฤติ ระเบียบวินัยและจริยธรรม มีคณะกรรมการติดตามประเมินครูอาจารย์และบุคลากร 
และน าผลการประเมินไปพัฒนา และผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
อายุ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม และเมื่อ
เปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการ
เปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อายุ ต่ ากว่า 25  ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมให้ความรูความเข้าใจให้เห็นประโยชนความจ าเป็น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และงานธุรการ การเงิน และพัสดุของโรงเรียนเป็น
ระบบถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  

ประกิจ  เกษแก้ว (2556) ศึกษาเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย คือ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ใน
การท างานต่างกันจะมีบทบาทในการบริหารงานในสถานศึกษาแตกต่างกันโดยเฉพาะการบริหาร
งบประมาณ และพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการด าเนินงานในสถานศึกษา 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท าการทดสอบจ าแนกรายคู่ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่า 20 ปี แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการบริหาร 11-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่
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มีประสบการณ์ในการบริหาร 11-20 ปี มีการด าเนินงานในสถานศึกษาน้อยกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่า 20 ปี 
 นฤมล  สังข์ปั่น  (2557) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
สานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย
พบว่า  สภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมพบว่า
มีสภาพอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กันและจ าแนกตามประสบการณ์โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ส่วนแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรเพ่ือนามาปรับปรุงการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัด
ให้มีการนิเทศภายใน โดยส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษานิเทศซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณสถานศึกษาควรมีการรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและควรมีการประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากที่ได้รับการพัฒนา และควรมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบให้บุคลากรในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของส านักงานส่ง
เริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนองความต้องการของชุมชน และผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรมีการวางแผนจัดระบบการดาเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ รวมทั้งงานสารบรรณอย่าง
เป็นขั้นตอนและเป็นปัจจุบัน 

เวชชัยยันต์  วิลานันท์ (2557) ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สรุปโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของครูทั้ง 11 ด้าน พบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน ประสบการณ์การทางานต่างกัน และขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันมีความคิดเห็น
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  1) ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูต้องมี
วิธีการถ่ายทอดความรู้ และปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุก
สถานการณ์ 2) ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ผู้บริหารต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี สามารถนา
เทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) ด้านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้กับครูและบุคลากรเพ่ือให้มี
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ความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  4) ด้านการพัฒนา
คุณภาพครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ เสมอ 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นเพ่ือการเรียนรู้ ให้สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ มีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเหมาะสมเพียงพอ 6) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง สร้างจิตสา
นึกต่อบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง และให้รู้สึกว่าทุกคน
ได้รับผลประโยชน์ 7) ด้านการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา มอบหมายงานให้บุคลากรตามความถนัด 
ตรงตามความสามารถและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตามสายการปฏิบัติงาน 8) ด้านการบริหาร
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นา มี
มนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 9) ด้านธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใสในการทางาน บริหาร
จัดการศึกษาโดยยึดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปตามระเบียบมีขั้นตอนการทางาน และ
รายงานอย่างเป็นระบบ 10) ด้านงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
บูรณาการเข้ากับการจัดทางบประมาณ ก าหนดรายจ่ายที่ชัดเจน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าการใช้
งบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน ที่จะนาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการศึกษา 11) ด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ต่างๆ เช่น ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและร่วมประเมินผล ตลอดทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Kindred (1975, อ้างถึงใน ธงชัย เนื่องสิทธะ, 2545 : 34) ผู้วิจัย ศึกษาเรื่อง ทักษะของ
ผู้บริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่มีทักษะทางการบริหารทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะ
ทางด้านความคิด ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะทางด้านเทคนิค ท าให้เกิดปัญหา ดังนี้ 1) 
ความมีอคติ  2) ขาดเป้าหมายที่แน่นอน  3) ขาดคุณสมบัติผู้น าที่ดี  4) ขาดแผนงานที่ดี และ5) เกิด
บรรยากาศความขัดแย้ง 

Jolly (1996 p. 4224, อ้างถึงใน จินตนา นันทปรีชา, 2547 หน้า 37) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ศึกษาผลส าเร็จของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในการจัดเตรียมโปรมแกรมที่มหาวิทยาลัยแคนซัล 
ได้พบว่าผลส าเร็จของผู้บริหารขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการบริหาร ซึ่งถือว่ามี
ความจ าเป็นมากต่อผู้บริหารโรงเรียนมัธยมกินนอน และการศึกษาความจ าเป็นที่ผู้บริหารควรมีเป็นสิ่ง
ส าคัญเพ่ิมเติม ได้แก่ การจัดการเรื่องทรัพยากรมนุษย์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับชุมชน 
การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน กฎระเบียบของโรงเรียนในด้านทักษะและความสามารถที่มี
ความส าคัญต่องานคือทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการในเรื่องความขัดแย้ง การมีมนุษย
สัมพันธ์ภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสาร การพูดติดต่อ การพูดในที่สาธารณะ ความสามารถในการจัด
องค์การ โดยเน้นที่การจัดการ และการนิเทศเป็นส าคัญ 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สั งกัดส านัก งานเขตพ้ืนที่                           
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดโดยก าหนดตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามในการศึกษาไว้ดังภาพที่ 2.3 
 

                           ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม      
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 
     - อายุ 
     - ระดับการศึกษา 
     - ประสบการณ์ในการท างาน 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาใน  4  ด้าน ได้แก่ 
1)  ด้านการบริหารงานวิชาการ   
2)  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
3)  ด้านการบริหารงานบุคคล   
4)  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 
 



 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สั งกัดส านัก งานเขตพ้ืนที่                           
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
ซ่ึงผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  ครูที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา  2560  จ านวน  1,722  
คน  

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครูที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา  2560  ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง 
Krejcie และ Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 หน้า 42-43) ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 314  คน  
 ทั้งนี้เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีก่ระจายไปทุกโรงเรียน ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละโรงเรียนโดยเทียบสัดส่วนของจ านวนประชากรในแต่ละโรงเรียนแล้วท าการสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้
จ านวนตามที่ก าหนด  ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 
ตำรำงท่ี  3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 

ที ่ อ ำเภอ ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
1 โพนทอง 510 94 
2 เสลภูม ิ 524 96 
3 หนองพอก 285 52 
4 โพธิ์ชัย 283 49 
5 เมยวดี 120 23 

รวม 1,722 314 
 



55 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  อายุ  
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงเป็นแบบส ารวจรายการ(Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   ประกอบด้วยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน  4  ด้าน ได้แก่  ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้าน
งบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป   
 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนในแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert โดยก าหนดคะแนนเป็น 5ระดับ ดังนี้ 
  5    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
  4    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก 
  3    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
  2    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อย 
  1    หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545, หน้า  30) 
  4.51 – 5.00   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
  3.51 – 4.50   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก 
  2.51 – 3.50   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
  1.51 – 2.50   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อย 

      1.00 – 1.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  ทั้ง 4  ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  เป็นค าถามปลายเปิด 
 
3.3  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) การสร้างและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

    1. ศึกษาทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในการวิจัย 
              2. ทบทวน วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด สมมติฐานและนิยามศัพท์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
              3. ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่ดี จากเอกสาร ต ารา หลักสูตร ทฤษฎี แนวคิด 
และงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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              4. ก าหนดประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้ง 4  ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  เพ่ือจะน าไปเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามต่อไป  

     5. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ให้ครอบคลุมแนวคิดตามตัวแปรที่ก าหนดโดยประยุกต์ 
เข้ากับ ความหมาย รายละเอียด จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น าไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบ แก้ไข  
               6. น าแบบสอบถามที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม
ทั้งเนื้อหาสาระรวมถึงการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา เสร็จเรียบร้อยน ามาท าเป็นชุดแบบสอบถาม 

     7. น าชุดแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
        1) ดร.กุศล  ศรีสารคาม วุฒิการศึกษา ปร .ด. (การบริหารการศึกษา)   อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตร้อยเอ็ด 
         2) รองศาสตราจารย์ ดร . สุ เทพ  เมยไธสง วุฒิ การศึกษา ปร .ด . (การบริหาร

การศึกษา) ต าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

         3) นายเสถียร   สุดหนองบัว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                8. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2557, หน้า 75) ของแบบสอบถาม 
 
 สูตร         IOC  =  
 

เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้อง 
    = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

    = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 โดยที่    +1  = แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    0  = ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   -1  = แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 

 โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปจากข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 60 ข้อ ใช้ได้
ทั้งหมด  จ านวน 60 ข้อ ซึ่งข้อค าถามต้องมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 
     9. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง 

    10. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์แล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดย
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามแบบของ ครอนบาค (Cronbach)  โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผล
การวิเคราะหค์่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับต้องมีค่าความเชื่อมั่นเป็นที่น่าเชื่อถือได้  
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เครื่องมือในการวิจัยที่ดีจะต้องมีความเชื่อมั่นได้ว่าผลที่ได้จากการวัดจะมี ความคงที่ ชัดเจน
ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ผลการวัดครั้งแรกเป็นอย่างไร เมื่อวัดซ้ าโดยใช้เครื่องมือวัดผล ชุดเดิม จะวัดกี่
ครั้งก็จะให้ผลการวัดเหมือนเดิม ใกล้เคียงกัน หรือสอดคล้องกัน    

    11. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1)  หาค่า  (Index of Item Objective Congruence : IOC) แบบสอบถามมีค่า  

 IOC  ระหว่าง  0.67–1.00  
 2)  หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  
    12. แก้ไข ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
  13. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของทางราชการ 
ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยท าบันทึกถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตร้อยเอ็ด เพ่ือขอให้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่มีครูในสังกัดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

  2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   ที่มีครูในสังกัดเป็นกลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่โรงเรียนนั้นอยู่ไกล และส่งหนังสือด้วยตนเองในกรณีท่ีโรงเรียนนั้นอยู่ใกล้   

 3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ด าเนินการโดยผู้วิจัยจัดเก็บด้วยตนเองและรอ                   
ตอบรับทางไปรษณีย์ 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืน 
 2. ตรวจและให้น้ าหนักคะแนนลงในแบบสอบถาม 
 3. น าคะแนนในแบบสอบถามไปบันทึกในแบบบันทึกข้อมูล 
 4. น าข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลไปบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ ค านวณโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แปลความหมายค่าเฉลี่ยการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านัก
วานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3  

 5. ศึกษาสถานภาพทั่วไปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าสถิติ
พ้ืนฐาน คือ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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 6. ศึกษาการบริหารงานของผู้บ ริหารสถานศึกษา สั งกัดส านั กวานเขตพ้ืนที่                           
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) 

 7. ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักวานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3  กับสถานภาพ
ทั่วไปปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง คือ  ด้านระดับการศึกษา ใช้การทดสอบค่าที (t-test 
Independent)  ส่วน ด้านอายุ ด้านประสบการณ์ในการท างาน ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (F-test One Way ANOWA) 

 8. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักวานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา   

 9. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง ประกอบค าบรรยาย 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ IOC  และ  Reliability  
2. สถิติ พ้ืนฐาน  ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  
      3. สถิติทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) 
 
 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัย เรื่อง การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ  ดังนี้ 
  4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์และ
ความหมายดังต่อไปนี้ 
  X   แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D.   แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  n   แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  t      แทน   ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t เพ่ือทราบ 
      ความมีนัยส าคัญ    
  F       แทน  ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ F เพ่ือทราบ 
      ความมีนัยส าคัญ   
  df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree  of  Freedom) 
  SS     แทน ผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
  MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Mean Square) 
  *       แทน   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent) และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test One-way ANOVA)  
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 ส าหรับผลของการวิจัยในแต่ละส่วนมีสาระส าคัญและเนื้อหาสามารถประมวลทั้งในรูปของ
ตารางและการวิเคราะห์บรรยายดังต่อไปนี้ 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา  2560  จ านวน  314  
คน จ าแนกตาม อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและค่าร้อยละของอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
1) น้อยกว่า  30  ปี 91 29.00 
2) ระหว่าง 30-40 ปี 81 25.80 
3) มากกว่า 40 ปี 142 45.20 
รวม 314 100.00 
ระดับการศึกษา   
1) ระดับปริญญาตรี  195 62.10 
2) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 119 37.90 
รวม 314 100.00 
ประสบการณ์การท างาน   
1) น้อยกว่า  10 ปี 61 19.40 
2) ระหว่าง  10-20 ปี 78 24.80 
3) มากกว่า   20  ปี 175 55.70 

รวม 314 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็น  ร้อย
ละ 45.20  รองลงมาคืออายุ น้อยกว่า  30  ปี  คิดเป็นร้อยละ 29.00  และ ช่วงอายุระหว่าง 30-40 
คิดเป็นร้อยละ 25.80  ระดับการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 62.10  ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 37.90  ประสบการณ์การท างาน  มากกว่า   20  ปี  คิดเป็นร้อยละ 
55.70   ระหว่าง  10-20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 24.80  น้อยกว่า  10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 19.40 
 
 



61 
 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต  3   โดยรวมและรายด้าน 

 

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ด้านวิชาการ 3.84 0.37 4 มาก 
2. ด้านงบประมาณ 4.18 0.47 1 มาก 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.93 0.35 3 มาก 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 4.07 0.49 2 มาก 

โดยรวม 4.01 0.42 - มาก 
 
 จากตารางที่  4.2 พบว่า  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.01, S.D.= 0.42 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด คือ ด้านงบประมาณ  ( X  = 4.18, S.D.= 0.47) ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารทั่วไป  ( X  = 4.07, S.D.= 0.49) ด้านการบริหารงานบุคคล ( X  = 3.93, S.D.= 0.35) และ
ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับต่ าที่สุด คือ ด้านวิชาการ ( X  = 3.14, S.D.= 0.37)  
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3   ด้านวิชาการ 

 

ด้านวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดท าสาระท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่น 3.60 0.76 13 มาก 
2. มีการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
สภาพของชุมชน   3.94 0.72 8 มาก 
3. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เช่น จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 2.93 0.73 15 ปานกลาง 
4. มีการออกแบบการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐาน 4.13 0.67 3 มาก 
5. มีการวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียนเทียบโอน
ผลการเรียน   3.77 0.96 12 มาก 
6. มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 3.86 0.85 9 มาก 
7. มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยส ารวจแหล่งการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอก
สถานศึกษา 4.19 0.88 2 มาก 
8. มีการพัฒนางานห้องสมุดโดยให้ครูและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร 
วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับให้บริการแก่นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 3.96 0.87 6 มาก 
9. มีการนิเทศการศึกษาโดยผู้นิเทศภายในและภายนอก 4.00 0.64 5 มาก 
10. มีระบบการติดตาม ประเมินผลการนิเทศการศึกษา
และน าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนางาน 3.96 0.67 7 มาก 
11. มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน   4.05 0.75 4 มาก 
12. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 4.30 0.74 1 มาก 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
13. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ 
และสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง 
ถูกต้องชัดเจน เป็นปัจจุบัน 3.27 0.88 14 ปานกลาง 
14. มีการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 
และมีการด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะงานของแต่
ละกลุ่มสาระ 3.82 0.87 10 มาก 
15. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมการ
แนะแนว  กิจกรมห้องสมุด  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นต้น ครบถ้วนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 3.60 0.76 13 มาก 

โดยรวม 3.84 0.78 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3  พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ด้านวิชาการ  โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.84 , S.D.= 0.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด คือ  มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X  = 4.30 , S.D.= 0.74 ) อยู่ใน
ระดับมาก  รองลงมาคือ มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โดยส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา ( X = 4.19 , S.D.= 0.88 ) อยู่ในระดับมาก มีการออกแบบ
การเรียนรู้โดยอิงมาตรฐาน  ( X  = 4.13 , S.D.= 0.67 ) และ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด คือ มี
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เช่น จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ( X  = 2.93 , S.D.= 0.73 ) อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3  ด้านงบประมาณ 

 

ด้านงบประมาณ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณในการบริหารสถานศึกษา 4.30 0.69 5 มาก 
2. มีการจัดท าตัวบ่งชี้ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและดัชนี
ชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ด้านงบประมาณของสถานศึกษา   4.10 0.84 11 มาก 
3. มีการจัดท าแผนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการให้
มีความเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา   4.23 0.80 9 มาก 
4. มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับหน่วยงานภายใน
สถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   4.58 0.55 1 มากที่สุด 
5. มีการจัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือขอใช้
งบประมาณไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 4.27 0.68 7 มาก 
6. มีการจัดท าแผนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษา   4.26 0.72 8 มาก 
7. มีระบบหรือแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 4.34 0.64 3 มาก 
9. มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 4.05 0.75 13 มาก 
10. มีการวางแผนเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการระดม
ทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 4.30 0.74 4 มาก 
11. มีการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่าและหลักความ
รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ 3.27 0.88 15 ปานกลาง 
12. มีการจัดระบบบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษา 3.82 0.87 14 มาก 
13. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพ่ือก ากับ
ติดตามและตรวจสอบการท างานของสถานศึกษา 4.30 0.69 6 มาก 
14. มีการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ 
สถานศึกษา 4.10 0.84 12 มาก 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

ด้านงบประมาณ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
15. มีระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ที่สามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้ 4.23 0.80 10 มาก 
16. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 4.58 0.55 1 มากที่สุด 

โดยรวม 4.18 0.73 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4  พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ด้านงบประมาณ  
โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( X  = 4.18 , S.D.= 0.73)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่มีความ
คิดเห็นสูงที่สุด คือ  มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับหน่วยงานภายในสถานศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ( X  = 4.58 , S.D.= 0.55) อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ 
มีระบบหรือแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  ( X  = 4.34 
, S.D.= 0.67) อยู่ในระดับมาก  มีการวางแผนเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือ
การพัฒนาสถานศึกษา  ( X  = 4.30 , S.D.= 0.74)  อยู่ในระดับมาก   และ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ า
ที่สุด คือ มีการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่าและ
หลักความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้  ( X  = 3.27 , S.D.= 0.88) อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3   ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการวางแผนอัตราก าลัง โดยการประเมินความต้องการ
อัตราก าลัง  จัดท า เสนอแผนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 4.27 0.68 2 มาก 
2. มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 4.26 0.72 3 มาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ(เลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปี)ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษา 4.34 0.64 1 มาก 
4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 3.60 0.76 14 มาก 
5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.87 0.80 10 มาก 
6. มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอน 2.90 0.74 15 

ปาน
กลาง 

7. มีการน าบุคลากรไปศึกษา ดูงานนอกสถานที่เพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3.76 0.90 13 มาก 
8. มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
ให้แก่บุคลากร 4.10 0.75 5 มาก 
9. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 3.77 0.96 12 มาก 
10. มีระบบการลงโทษทางวินัยที่เหมาะสม 3.86 0.85 11 มาก 
11. มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 4.19 0.88 4 มาก 
12. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้
มาตรฐาน   3.96 0.87 8 มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
     

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
13. มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 4.00 0.64 7 มาก 
14. มีการแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.96 0.67 9 มาก 
15. มีช่องทางการบริการเรื่องร้องทุกข์กรณีท่ีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในการลงโทษทางวินัย 4.05 0.75 6 มาก 

โดยรวม 3.93 0.77 - มาก 
  
 จากตารางที่ 4.5  พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ด้านการบริหารงาน
บุคคล  โดยรวม เห็นด้วยในระดับมาก ( X  = 3.93 , S.D.= 0.77)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่
มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาความดีความชอบ (เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี) ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
( X  = 4.34 , S.D.= 0.64) อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ มีการวางแผนอัตราก าลัง โดยการประเมิน
ความต้องการอัตราก าลัง  จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา  เสนอแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ( X  = 4.27 , S.D.= 
0.68) อยู่ในระดับมาก  มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  ( X  = 4.26 , S.D.= 0.72) อยู่ในระดับมาก  และ ข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด 
คือ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน ( X  = 2.90 , S.D.= 
0.74) อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3   ด้านการบริหารทั่วไป 

 

ด้านการบริหารทั่วไป 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการ
จัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูล
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 4.30 0.74 

 
 
5 มาก 

2. มีการประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหา
ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงาน
การศึกษาของสถานศึกษา   3.27 0.88 

 
 

14 ปานกลาง 
3. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.82 0.87 

 
 
 
 

12 มาก 
4. มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และตามความต้องการของสถานศึกษา 4.30 0.69 

 
 
3 มาก 

5. มีการพฒันาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 4.10 0.84 

 
 

10 มาก 
6. มีการก าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
แต่ละด้านของสถานศึกษา   4.23 0.80 

 
9 มาก 

7. มีการวางแผนการด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการของ
สถานศึกษา 4.58 0.55 

 
 
1 มากที่สุด 

8. มีการด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยการสนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณี     4.27 0.68 

 
 
7 มาก 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารทั่วไป 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 
9. มีการบ ารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
ปลอดภัยและเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 4.26 0.72 

 
 
8 มาก 

10. มีการประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและ
จัดส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 4.34 0.64 

 
 
2 มาก 

11. มีการก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดย
ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 4.05 0.75 

 
11 มาก 

12. มีการก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 3.18 1.05 

 
 

15 ปานกลาง 
13. มีการก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษา 3.82 0.87 

 
12 มาก 

14. มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
ตามแนวทางที่ก าหนด   4.30 0.69 

 
 
3 มาก 

15. มีการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่
จัดการศึกษา 4.30 0.74 

 
 
5 มาก 

โดยรวม 4.07 0.76 - มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ด้านการบริหารทั่วไป  
โดยรวม เห็นด้วยในระดับมาก ( X  = 4.07 , S.D.= 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ มีการวางแผนการด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้
ในการบริหารและพัฒนาการของสถานศึกษา ( X  = 4.58 , S.D.= 0.55) อยู่ในระดับมากที่สุด  
รองลงมาคือ มีการประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัดส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับ
บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 4.34 , S.D.= 0.64) อยู่ในระดับมาก มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และตามความต้องการของสถานศึกษา  และ มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด  ( X  = 4.30 , S.D.= 
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0.69) อยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด คือ มีการก าหนดแนวทางและความ
เชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ( X  
= 3.18 , S.D.= 1.05) อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent) และการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
 

ตารางที่ 4.7  การเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
 การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 โดยรวม จ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ครูผู้สอนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.01 , S.D.=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ได้แก่  ด้านงบประมาณ  ( X =4.19 , S.D.=0.47)   ด้านการบริหารทั่วไป  
( X =4.10 , S.D.=0.49)   ด้านการบริหารงานบุคคล  ( X =3.92 , S.D.=0.36) และด้านวิชาการ 
( X =3.83 , S.D.=0.37)  ตามล าดับ 

 ครูผู้สอนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =4.01 , S.D.=0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ได้แก่ 
ด้านงบประมาณ ( X =4.16 , S.D.=0.44)   ด้านการบริหารทั่วไป  ( X =4.05 , S.D.=0.48) ด้านการ
บริหารบุคคล ( X =3.94 , S.D.=0.33) และด้านวิชาการ ( X =3.87 , S.D.=0.36)  ตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3  จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน 

การบริหารงานของ
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 
   t 

P -
value 

ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ด้านวิชาการ 3.83 0.37 มาก 3.87 0.36 มาก 0.881 -0.919 
2. ด้านงบประมาณ 4.19 0.47 มาก 4.16 0.44 มาก 0.334 0.563 
3. ด้านการ
บริหารงานบุคคล 3.92 0.36 มาก 3.94 0.33 มาก 0.278 -0.508 
4. ด้านการบริหาร
ทั่วไป 4.10 0.49 มาก 4.05 0.48 มาก 0.625 0.725 

เฉลี่ยรวม 4.01 0.28 มาก 4.01 0.30 มาก 0.291 0.069 
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 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3  จ าแนกตามอายุ 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test One-way ANOVA)   
 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน

เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 จ าแนกตามอายุ  

 
ด้าน
ที ่

การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี ระหว่าง 30-40 ปี มากกว่า 40 ปี 
X  S.D X  S.D X  S.D 

1 ด้านวิชาการ 3.85 0.37 3.84 0.36 3.83 0.37 
2 ด้านงบประมาณ 4.20 0.47 4.18 0.45 4.16 0.46 
3 ด้านการบริหารบุคคล 3.93 0.35 3.94 0.35 3.91 0.35 
4 ด้านการบริหารทั่วไป 4.09 0.51 4.09 0.47 4.06 0.48 

 โดยภาพรวม 4.02 0.30 4.02 0.31 3.99 0.28 
 

 จากตารางที่  4.8 พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  มีความคิดเห็นของต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02 S.D.=0.30)  โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด  
ได้แก่  ด้านงบประมาณ ( X = 4.20 S.D.=0.47)  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการบริหารทั่วไป ( X = 4.09 
S.D.=0.51)  ด้านการบริหารงานบุคคล  ( X = 3.93 S.D.=0.35)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  
ด้านวิชาการ  ( X = 3.85 S.D.=0.37)   
 ครูผู้สอนที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี  มีความคิดเห็นของต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.02 S.D.=0.31)  โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุดไปหาต่ าสุด  ได้แก่   ด้าน
งบประมาณ  ( X = 4.18 S.D.=0.45)  รองลงมา  ได้แก่   ด้ านการบริหารทั่ ว ไป  ( X = 4.09 
S.D.=0.47)  ด้านการบริหารงานบุคคล  (X = 3.94 S.D.=0.35)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  
ด้านวิชาการ  (X = 3.84 S.D.=0.36)   
 ครูผู้สอนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  มีความคิดเห็นของต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.99 S.D.=0.28)  โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุดไปหาต่ าสุด  ได้แก่   ด้าน
งบประมาณ (X = 4.16 S.D.=0.46)  รองลงมา ได้แก่  ด้านการบริหารทั่วไป (X = 4.06 S.D.=0.48)  
ด้านการบริหารบุคคล  (X = 3.91 S.D.=0.35)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  ด้านวิชาการ  
(X = 3.83 S.D.=0.37)   
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ตารางที่ 4.9  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 จ าแนก
ตามอายุ  

 
การบริหารงานของ 

ผู้บริหาร สถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
P -

value 
1. ด้านวิชาการ 
 

ระหว่างกลุ่ม .031 2 .015 
.112 

 
.894 

 
ภายในกลุ่ม 43.097 311 .139 

รวม 43.128 313  
2. ด้านงบประมาณ 
 

ระหว่างกลุ่ม .108 2 .054 
.247 

 
.781 

 
ภายในกลุ่ม 67.945 311 .218 

รวม 68.053 313  

3. ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .062 2 .031 
.249 

 
.780 

 
ภายในกลุ่ม 38.992 311 .125 

รวม 39.055 313  

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
ระหว่างกลุ่ม .100 2 .050 

.207 
 

.813 
 

ภายในกลุ่ม 75.128 311 .242 
รวม 75.228 313  

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .062 2 .031 

.352 
 

.704 
 

ภายในกลุ่ม 27.353 311 .088 
รวม 27.415 313  

  
 จากตารางที่ 4.9  พบว่า  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3  จ าแนก
ตามอายุ  ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
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ตารางที่ 4.10  ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

 
ด้าน
ที ่

การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างาน 
น้อยกว่า  10 ปี ระหว่าง 30-40 ปี มากกว่า 40 ปี 
X  S.D X  S.D X  S.D 

1 ด้านวิชาการ 3.81 0.31 3.90 0.37 3.82 0.38 
2 ด้านงบประมาณ 4.18 0.44 4.04 0.42 4.25 0.48 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.92 0.29 4.02 0.32 3.89 0.37 
4 ด้านการบริหารทั่วไป 4.01 0.48 3.97 0.44 4.16 0.49 

 รวม 3.98 0.28 3.98 0.27 4.03 0.30 
 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า  10 ปี  มีความ
คิดเห็นของต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.98 S.D.=0.28)  โดยเรียงล าดับจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด  ได้แก่  ด้านงบประมาณ  (X = 4.18 S.D.=0.44)  รองลงมา  ได้แก่  
ด้านการบริหารทั่วไป  (X = 4.01 S.D.=0.48)  ด้านการบริหารงานบุคคล  (X = 3.92 S.D.=0.29)  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  ด้านวิชาการ  (X = 3.81 S.D.=0.31)   
 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 30-40 ปี  มีความคิดเห็นของต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.98 S.D.=0.27)  โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด  
ได้แก่  ด้านงบประมาณ  (X = 4.04 S.D.=0.42)  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการบริหารงานบุคคล  (X = 
4.02 S.D.=0.32)  ด้านการบริหารทั่วไป  (X = 3.97 S.D.=0.44)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่  
ด้านวิชาการ  (X = 3.90 S.D.=0.37)   
 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 40 ปี  มีความคิดเห็นของต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.03 S.D.=0.30)  โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด  
ได้แก่  ด้านงบประมาณ  (X = 4.25 S.D.=0.48)  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการบริหารทั่วไป  (X = 
4.16 S.D.=0.49)  ด้านการบริหารงานบุคคล (X = 3.89 S.D.=0.37)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ได้แก่  ด้านวิชาการ  (X = 3.82 S.D.=0.38)   
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ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3   
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
การบริหารงานของ 

ผู้บริหาร สถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
P -

value 
1. ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม .417 2 .208 

1.517 
 

.221 
 

ภายในกลุ่ม 42.712 311 .137 
รวม 43.128 313  

2. ด้านงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 2.217 2 1.109 
5.236* 

 
.006 

 
ภายในกลุ่ม 65.836 311 .212 

รวม 68.053 313  

3. ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .825 2 .412 
3.354* 

 
.036 

 
ภายในกลุ่ม 38.230 311 .123 

รวม 39.055 313  

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
ระหว่างกลุ่ม 2.295 2 1.147 

4.893* 
 

.008 
 

ภายในกลุ่ม 72.933 311 .235 
รวม 75.228 313  

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .172 2 .086 

.983 
 

.375 
 

ภายในกลุ่ม 27.242 311 .088 
รวม 27.415 313  

  
 จากตารางที่ 4.11  พบว่า  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3   จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน ทั้งโดยรวมและด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ผลปรากฏดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.12 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  การ
บริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  ด้าน
งบประมาณ 

 
ประสบการณ์ในการ

ท างาน   
น้อยกว่า  10 ปี 
X =4.18 

ระหว่าง  10-20 ปี 
X =4.04 

มากกว่า   20  ปี 
X =4.25 

น้อยกว่า  10 ปี  
X =4.18 

- .13339 - 

ระหว่าง  10-20 ปี 
X =4.04 

- - -.20261* 

มากกว่า   20  ปี 
X =4.25 

- - .06922 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.12  พบว่า  การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’)  การบริหารงานของผู้บริหาร  สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ด้านงบประมาณ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานระหว่าง  10-
20 ปี กับ มากกว่า   20  ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.13 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  การ

บริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

 
ประสบการณ์ในการ

ท างาน   
น้อยกว่า  10 ปี 
X =3.92 

ระหว่าง  10-20 ปี 
X =4.02 

มากกว่า   20  ปี 
X =3.89 

น้อยกว่า  10 ปี  
X =3.92 

- .09360 -.02978 

ระหว่าง  10-20 ปี 
X =4.02 

- - .12338* 

มากกว่า   20  ปี 
X =3.89 

- - - 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.13  พบว่า  การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’)  การบริหารงานของผู้บริหาร  สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
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ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ด้านการบริหารงานบุคคล  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่าง  10-20 ปี กับ มากกว่า   20  ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน
ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.14 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  การ

บริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  ด้านการ
บริหารทั่วไป 

 
ประสบการณ์ในการ

ท างาน   
น้อยกว่า  10 ปี 
X =4.01 

ระหว่าง  10-20 ปี 
X =3.97 

มากกว่า   20  ปี 
X =4.16 

น้อยกว่า  10 ปี  
X =4.01 

- .04350 -.14526 

ระหว่าง  10-20 ปี 
X =3.97 

- - -.18876* 

มากกว่า   20  ปี 
X =4.16 

- - - 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.14  พบว่า  การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’)  การบริหารงานของผู้บริหาร  สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ด้านการบริหารทั่วไป จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานระหว่าง  
10-20 ปี กับ มากกว่า   20  ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนคู่ อ่ืนไม่
แตกต่างกัน 
 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3  ใน 4  ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป นั้นพบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ข้อมูล ซึ่งผู้ วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลเท่าที่ได้แล้วน ามาสรุปและน าเสนอในเชิงพรรณนา ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ พบว่ามีครูให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยสรุปได้ว่า งานวิชาการนั้นถือหัวใจ
ของสถานศึกษา ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ เป็นเพียงองค์ประกอบที่จะท าให้การบริหารงานของสถานศึกษา
ด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น  ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะรับผิดชอบในการเป็นผู้น าของ
ครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก  เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่งคือการให้
ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการโดยการท างานร่วมกับครู  กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครูและ
ประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอนงานวิชาการเป็นงานหลักของ
การบริหารสถานศึกษา  ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา
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จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ  เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร  การจัดโปรแกรม
การศึกษา  และการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรง
หรือทางอ้อม 
 2. ด้านงบประมาณ พบว่า  งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ช่วยให้แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ   รวมถึง
เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาสถานศึกษาคือถ้าสถานศึกษามีงบประมาณและสามารถจัดงบประมาณการ
ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่สถานศึกษาได้
เป็นอย่างด ี
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า  ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง 
ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า  ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ  การเงิน การบัญชี  งานพัสดุ 
และระบบควบคุมภายใน  ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินการของ
สถานศึกษา 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3 ผู้วิจัยไดส้รุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย   
 การวิจัยเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
ทั่วไป ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านที่มีระดับความคิดเห็น ระดับต่ าที่สุด คือ 
ด้านวิชาการ  
  1.1 ด้านวิชาการ  โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด คือ  มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  
รองลงมาคือ มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โดยส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีการออกแบบการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐาน   และ 
ข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด คือ มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เช่น จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.2  ด้านงบประมาณ  โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่
มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ  มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับหน่วยงานภายในสถานศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ มีระบบหรือแผนการ
ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลประสิทธิภ าพการใช้ จ่ ายงบประมาณ  อยู่ ใน ระดับมาก  
มีการวางแผนเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  อยู่ใน
ระดับมาก   และ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ าที่สุด คือ มีการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่าและหลักความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้อยู่ในระดับมาก 
  1.3  ด้านการบริหารงานบุคคล  โดยรวม เห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ (เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี) ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของ
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สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ มีการวางแผนอัตราก าลัง โดยการประเมินความต้องการ
อัตราก าลัง  จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา  เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับมาก  มีการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก  และ ข้อที่
มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด คือ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาการเรียนการ
สอน  อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.4  ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวม เห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
ข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ มีการวางแผนการด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ มี
การประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัดส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา  และ มี
การวางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา  และด าเนินการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด คือ มีการ
ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย อยู่ในระดับปานกลาง 

 2.  การเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3  จ าแนกตามระดับการศึกษา  อายุ  โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ทั้งโดยรวมและ
ด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3  ด้านวิชาการ พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับผิดชอบ
ในการเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครูและประสานงาน
ให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน  ด้านงบประมาณ พบว่า  สถานศึกษาจึง
สามารถใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ท าเพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้  ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า  ควรมีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การ
บัญชี  งานพัสดุ และระบบควบคุมภายใน  ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินการของสถานศึกษาท่ีผู้บริหารควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษไม่แพ้งานด้านอื่น ๆ เช่นกัน 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3 ในครั้งนี้  มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล
เพ่ิมเติมตามประเด็นต่างๆดังนี้ 
 5.2.1 การศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3   โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การบริหารงานในสถานศึกษาทั้ง  4  ด้าน  ล้วน
แล้วแต่เป็นหัวใจหลักที่ส าคัญซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหารภาพรวมของการ
บริหารทั้ งนี้ เพ่ือให้การจัดการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน  โดยอาศัย
กระบวนการ และทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสูงสุด 
และการที่ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ
ในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน 
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจึงพูดได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่สามารถประยุกต์เอา
ศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยหลายเรื่องดังเช่น อัญชลี  
โพธิ์ทอง  (2551) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเทศบาลเมือง 
จังหวัดสระบุรีต่อสภาพการบริหารงานของผู้บริหารศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ปรีดาภรณ์  
ต้นสุวรรณ  (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เอกลักษณ์  ขาวนวล  (2551) ศึกษาเรื่องการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 
4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อัศนีย์  สุพรรณนนท์ (2553) ศึกษาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอแม่สรวย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอแม่
สรวย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน ผล
การศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสอ าเภอแม่สรวย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน พระสัมฤทธิ์  เตชปุญญโญ (2556) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนต่อการ
บริห ารงานของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษ าส านั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ าเขต  1 



81 
 

(กรุงเทพมหานคร)   ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเขตบางกอกใหญ่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามภาระงาน 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นฤมล  สังข์ปั่น  (2557) ศึกษาเรื่องสภาพการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมพบว่ามีสภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  จากการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 
2542  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2440 : 24-30) โดยมีนโยบายและมาตรฐานในการพัฒนาการศึกษา
ส าหรับหน่วยงานระดับสถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสูงในระดับสากลได้ โดยเฉพาะด้านวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เน้นการสร้างความตระหนัก จิตวิญญาณและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้สถานศึกษามีอ านาจ
ในการบริหารแบบเบ็ดเสร็จด้านคน เงิน และวิชาการ มีการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงานที่กว้างขวางและใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงานจึงส่งผลให้การบริหารงานของ
สถานศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดีในทุกด้าน 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเ อ็ด เขต  3 ด้าน
งบประมาณ  โดยรวมเห็นด้วยในระดับมากเป็นอันดับ 1 จากท้ังหมด 4 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าใน
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันนั้นเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มี  
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารรายได้จากาการ
บริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน การ
บริหารงบประมาณจึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยรวม 
 ส่วนความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ด้านวิชาการโดยรวมเห็นด้วยในระดับมากเช่นกันแต่
อยู่ในล าดับที่ 4 ซึ่งน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกลักษณ์  ขาวนวล  (2551 : 
บทคัดย่อ) สิทธิกร  จ าปาอ่อน  (2553) และ พระสัมฤทธิ์  เตชปุญญโญ  (2556) ที่พบว่าการ
บริหารงานด้านงานบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ ในระดับมากแต่เป็นด าลับสุดท้าย
เช่นกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่างานวิชาการนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากและผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะในการท างาน โดยจากการวิเคราะห์ค าตอบของครูในแบบสอบถามได้พบ
ประเด็นย่อย ๆ ว่าปัญหาของงานวิชาการนั้นมีหลากหลาย เช่น ครูขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุประกอบหลักสูตร สื่อ
การเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การขาด
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ขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดความเบื่อหน่ายในการท างานวิชาการ ดังนั้น ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการจึงถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องบริหารจัดการและให้บริการ สร้างแรงจูงใจ ใช้ภาวะผู้น า
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจแก่ครูในการพัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้การวิจัยในชั้นเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการนิ เทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ การท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
การช่วยพัฒนาครูให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 5.2.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3  จ าแนกตามระดับการศึกษา  อายุ  โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ทั้งโดยรวมและ
ด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ที่ เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่าอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามนั้นเกี่ยวโยงไปถึงประสบการณ์ในการท างานด้วย และการที่บางรายมีอายุราชการมากก็
จะมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า จึงได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงภายในของสถานศึกษาว่ามี
การบริหารจัดการหรือการด าเนินงานอย่างไรได้ชัดเจนกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า   และประสบการณ์
ของครูมีผลต่อความคิดเห็นโดยรวมที่ท าให้เกิดข้อแตกต่างทางด้านความคิด และเนื่องจากครูที่ตอบ
แบบสอบถามแต่ละท่านอยู่ในสถานศึกษาคนละแห่งซึ่งผู้บริหารอาจบริหารงานแตกต่างกันจึงท าให้ผล
ที่ออกมาแตกต่างกันไปด้วย ประสบการณ์ในการท างานนั้นมีผลต่อความคิดเห็นของครูในท านอง
เดียวกันกับช่วงของอายุการท างาน โดยคนที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่าและท างานอยู่ใน
สถานศึกษานานกว่าจะทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่ได้ดีกว่าคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล  สังข์ปั่น  
(2557) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมพบว่ามีสภาพอยู่ในระดับมาก  ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันและจ าแนกตามประสบการณ์
โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยแม้จะพบว่าระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งโดยรวมและรายด้าน
จะอยู่ในระดับมากทุกด้านก็ตาม ผู้วิจัยขอให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการวิจัยดังนี้      
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านงบประมาณโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้านงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ต่อไป  

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ควรสนับสนุนระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

3) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านวิชาการโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ าสุด 
ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เช่น จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือการทีย่ั่งยืนต่อไป 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1) ผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการบริหาร  
งานในแต่ละด้านให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ควรให้การสนับสนุน 
ทั้งในด้านความรู้และงบประมาณแก่สถานศึกษาในสังกัดอย่างเพียงพอและเหมาะกับสภาพความ
ต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ควรส่งเสริมให้สถาน 
ศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป              
      1) ควรมีการศึกษาสภาพความต้องการในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3   หรือสังกัดเขตอ่ืน 
      2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 
   3) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สภาพ ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 
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 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย 
 - วุฒิการศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

.



94 
 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง : การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต  3  
----------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ประกอบไปด้วย 

     ตอนที่  1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 4 ข้อ  ซึ่ง
ประกอบด้วย อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 

        ตอนที่   2  เป็นข้อค าถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3 ใน 4 ด้าน ได้แก่                   
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป   รวมจ านวน  
60  ข้อ 

        ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้ง 4  ด้าน  ได้แก่  
ด้านงานบริหารวิชาการ ด้านงานบริหารงบประมาณ  ด้านงานบริหารบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไป  

 

 ในการตอบแบบสอบถามนี้  ค าตอบของท่านนั้นนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าไป
วิเคราะห์  จึงขอความกรุณาจากท่านเพ่ือตอบข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ ทุกตอน  เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้
มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

 ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้  ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับเพ่ือใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น 
และจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านและโรงเรียนของท่านแต่ประการใด แต่จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3   ดังนั้น ค าตอบของท่านจึงมีค่ามากท่ีสุดส าหรับการวิจัยครั้งนี้   

 

                               ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลไว้  ณ  โอกาสนี้ 
 
 

(นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส) 
นักศึกษาปริญญาโท   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที่ 1   สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่อง (   )  หน้าค าตอบที่ผู้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
1. อายุ 
            (     )   น้อยกว่า 30  ปี                             
            (     )   ระหว่าง  30-40  ปี        

  (     )   มากกว่า  40  ปี               
                     

2. ระดับการศึกษา  
 
       (    )   ปริญญาตรี                              
             (    )   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
 

 (      )     น้อยกว่า 10 ปี                              
           (      )     ระหว่าง 10-20  ปี              

 (      )     มากกว่า 20  ปี                                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

ตอนที่  2   แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3  ใน 4  ด้าน  ได้แก่งานบริหารวิชาการ                
งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป จ านวน 60  ข้อ  
ค าชี้แจง  การตอบค าถามแต่ละข้อให้ท่านเขียนเครื่องหมาย √ เพียงหนึ่งข้อในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านเท่านั้น โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

5   หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับมาก 
3   หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับน้อย 
1   หมายถึง  มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของครูต่อ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

งานบริหารวิชาการ      
1 มีการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ

การจัดท าสาระท้องถิ่น  
     

2 มีการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
สภาพของชุมชน   

     

3 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เช่น จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

     

4 มีการออกแบบการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐาน      
5 มีการวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียนเทียบโอนผล

การเรียน   
     

6 มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง      
7 มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยส ารวจแหล่งการ

เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
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ข้อที่ 

 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของครูต่อ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

8 มีการพัฒนางานห้องสมุดโดยให้ครูและผู้ที่มีส่วน
เกียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร 
วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ ส าหรบัให้บริการแก่นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 

     

9 มีการนิเทศการศึกษาทั้งการนิเทศภายในและการ
นิเทศภายนอก 

     

10 มีระบบการติดตาม ประเมินผลการนิเทศการศึกษา
และน าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนางาน 

     

11 มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน   

     

12 มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     

13 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ 
และสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่าง
พอเพียง ถูกต้องชัดเจน เป็นปัจจุบัน 

     

14 มีการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 
และมีการด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะงานของ 
แต่ละกลุ่มสาระ 

     

15 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมการ
แนะแนว  กิจกรมห้องสมุด  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นต้น 
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ข้อที่ 

 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของครูต่อ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
5 

                       
4 

 
3 

 
2 

 
1 

งานบริหารงบประมาณ      
16 มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการบริหารสถานศึกษา 
     

17 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ด้านงบประมาณของ
สถานศึกษา   

     

18 มีการจัดท าแผนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการให้
มีความเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา   

     

19 มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับหน่วยงาน
ภายในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   

     

20 มี การจั ดส่ งแผนปฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี เ พ่ื อขอใช้
งบประมาณไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

     

21 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษา   

     

22 มีระบบหรือแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

     

23 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา      
24 มีการวางแผนเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการระดม

ทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 
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ข้อที่ 

 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของครูต่อ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

25 มีการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่าและหลักความ
รับผิดชอบ 

     

26 มีการจัดระบบบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษา      

27 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพ่ือก ากับ
ติดตามและตรวจสอบการท างานของสถานศึกษา 

     

28 มีการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ 
สถานศึกษา 

     

29 มีระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ที่สามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้ 

     

30 มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 

     

งานบริหารบุคคล      

31 มีการวางแผนอัตราก าลัง โดยการประเมินความ
ต้องการอัตราก าลัง  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษา  เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

     

32 มีการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะให้สูงขึ้นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

33 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วม
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ(เลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจ าปี)ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบ
ของสถานศึกษา 
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ข้อที่ 

 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของครูต่อ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
5 

                       
4 

 
3 

 
2 

 
1 

34 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขั้น 

     

35 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

36 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

     

37 มีการน าบุคลากรไปศึกษา ดูงานนอกสถานที่เพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

     

38 มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยให้แก่บุคลากร 

     

39 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

     

40 มีระบบการลงโทษทางวินัยที่เหมาะสม      
41 มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา      
42 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย 

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน   

     

43 มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

     

44 มีการแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

45 มีช่องทางการบริการเรื่องร้องทุกข์กรณีท่ีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในการลงโทษทางวินัย 
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ข้อที่ 

 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของครูต่อ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
5 

                       
4 

 
3 

 
2 

 
1 

งานบริหารทั่วไป      
46 มีการจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการ

จัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

47 มีการประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหา
ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
งานการศึกษาของสถานศึกษา   

     

48 มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชน
และสังคมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร 
สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

49 มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

     

50 มี ก าร พั ฒ น าระบ บ การบ ริ ห ารจั ด ก ารภ าย ใน
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

     

51 มีการก าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
แต่ละด้านของสถานศึกษา   

     

52 มีการวางแผนการด าเนินการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาการของสถานศึกษา 
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ข้อที่ 

 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของครูต่อ 
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

53 มีการด าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยการสนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือ
ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้วแต่กรณี 

     

54 มีการบ ารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่
มั่ น คง ปลอดภั ยและเหมาะสมพร้อมที่ จ ะใช้
ประโยชน์ 

     

55 มีการประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจ
และจัดส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

56 มีการก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา
โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

57 มีการก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัด
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

     

58 มีการก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

59 มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และด าเนินการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด   

     

60 มีการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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ตอนที่  3   ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3  ใน 4  ด้าน ได้แก่   งานบริหารวิชาการ                 
งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 
๑. ด้านงานบริหารวิชาการ                  
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
๒. ด้านงานบริหารงบประมาณ            
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
๓. ด้านงานบริหารบุคคล     
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
๔.ด้านงานบริหารทั่วไป                  
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................ ........................................ 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การหาค่าคุณภาพเครื่องมือ 
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วิเคราะห์ความเที่ยงตรงของงเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (IOC) 
____________________________________ 

พิจารณาค าถามในข้อใดที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามความคิดเห็นของท่าน 
โปรดท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องความคิดเห็น 
ให้คะแนน   +1   หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ให้คะแนน     0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ 

                    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ให้คะแนน    -1   หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนี้ไม่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ 

ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ตารางการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index  of  Item  Objective : IOC) ของแบบสอบถาม 
 
ค าถามที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝑅 N  

IOC=∑𝑅
𝑁

 ผลการวิเคราะห์ 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 
2 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

3 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

4 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

5 1 0 1 2 3 0.67 สอดคล้อง 

6 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

7 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

8 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

9 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

10 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

11 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

12 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

13 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

14 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

15 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

16 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

17 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

18 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

19 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

20 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

21 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 



110 
 

22 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

23 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

24 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

25 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

26 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

27 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

28 1 1 0 2 3 0.67 สอดคล้อง 

29 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

30 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

31 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

32 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 
33 0 1 1 2 3 0.67 สอดคล้อง 

34 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

35 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

36 0 1 1 2 3 0.67 สอดคล้อง 

37 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

38 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

39 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

40 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

41 1 1 0 2 3 0.67 สอดคล้อง 

42 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

43 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

44 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

45 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

46 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

47 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

48 1 0 1 2 3 0.67 สอดคล้อง 

49 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

50 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

51 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

52 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

53 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

54 1 1 0 2 3 0.67 สอดคล้อง 

55 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

56 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

57 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 



111 
 

58 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

59 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

60 1 1 1 3 3 1.00 สอดคล้อง 

 
  สูตร  R =  IOC  
       N 
  IOC  แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  N แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 หมายเหตุ: ข้อค าถามที่มีค่า  IOC  ตั้งแต่  0.50 – 1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 
   ข้อค าถามที่มีค่า  IOC  ต่ ากว่า  0.50  ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
 สรุปค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00 
 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.921 52 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส 
วันเดือนปีเกิด   24  กุมภาพันธ์  2519  
สถานที่เกิด   71 หมู่ 5 ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี   จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่อยู่ปัจจุบัน   71 หมู่ 5 ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3    
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2547    ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการศึกษามัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์)  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2561   ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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