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บทคัดยอ 

การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (2) เปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และ

ขนาดของสถานศึกษา  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางเปนครูในกลุมเครือขายท่ี 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 108 คน วิธีดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ไดแก (1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (3) เก็บรวบรวมขอมูล และ (4) วิเคราะหขอมูล เครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

  ผลการวิจัย พบวา (1) การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทกุดาน 

โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร 

และดานบริหารงานท่ัวไป (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของ

สถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: การบริหารงานของสถานศึกษา กลุมเครือขาย 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To examine of the administration of schools in network 

group 2 under the Phetchaburi primary educational service area office 1; and (2) To comparison of the 

administration of schools in the network group 2 under Phetchaburi primary educational service area office 1, 

classified by educational qualifications, work experience and the size of the school. 

 This was a survey research. The sample was comprised of 108 teachers in network group 2 under 

the Phetchaburi primary educational service area office 1. The research procedure consisted of 4 stages; (1) 

Examining document, concepts, theories and studies related; (2) Constructing research instrument; (3) 

Collecting data; and (4) Analyzing collected data. The research instrument was a questionnaire which was a 
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5-level rating scale. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, Standard 

Deviation, and t-test.  

The research findings were as follows: (1) The administration of schools in the network group 2 under 

the Phetchaburi primary educational service area office 1 in all 4 aspects was performed at high level. After 

item analysis, it was found that every aspect was also performed at high level. The listed in order from highest 

to lowest included academic administration, budget administration, personnel administration and general 

administration; and (2) The results comparison of the administration of schools in the network group 2 under 

Phetchaburi primary educational service area office 1, classified by educational qualifications, work experience 

and the size of the school found that overall and each aspect were not different. 

Keywords: School Administration, Network Group 

 

บทนำ 

 โรงเรียน/สถานศึกษาเปนองคการระดับฐานลางสุดของการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภายใตโครงสรางของการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหมที่เรียกวา “เขตพื้นที่การศึกษา” นั้น สถานะขององคการ คือ 

โรงเรียน/สถานศึกษา จะถูกกำหนดบทบาทใหเปน “นิติบุคคล” ที่รองรับนโยบายของการบริหารแบบมีสวนรวมและการ

กระจายอำนาจทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาในสังกัด เปนสภาพการณท่ีนาสนใจและนาจับตามองจากหลาย ๆ 

ฝายโดยเฉพาะสังคมและชุมชนในทองถิ่นที่ตางก็คาดหวังและเชื่อมั่นวา โรงเรียน/สถานศึกษายุคใหม จะเปนองคการหลัก

สำคัญของการสรางความมั่นใจในดาน“คุณภาพและมาตรฐาน” ของการจัดการศึกษาใหบังเกิดข้ึนกับผลผลิต คือ นักเรียน

ในทองถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการศึกษาเปนพื้นฐานที่จะนำไปสูการพัฒนาตนเอง การ

จัดการศึกษาจึงจำเปนจะตองมีคุณภาพ เพ่ือไดผลผลิตท่ีดีไปดวยเปาหมายของการบริหารงานของโรงเรียน คือ การพัฒนา

คน โดยมีความเช่ือวามนุษยมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต นอกจากจะใหความสำคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพโดยตรงแลว ยังจำเปนตองคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยาง

เต็มที่ เพื่อเตรียมคนใหมีคุณลักษณะเปนผูคิดวิเคราะห สามารถแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเผชิญกับ

สถานการณที่เกิดขึ้นและที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดนั่น คือจะตองใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรา 22 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดกำหนดไว และเพื่อใหบรรลุผล ยังไดกำหนดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพไวในมาตรา 48 ใหสถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ ใหหนวยงานตนสังกัดในกลุมเครือขายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดใหมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหมีการจัดทำ

รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยสูสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา สวนปจจัยที่จะสงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ไดแก หลักสูตรที่จะตองใหความสำคัญกับ

ผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อรับความเปนสังคมนานาชาติ ประการตอไป คือ การ

จัดการเรียนรูจะตองเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง สามารถนำความรูในวิชาตาง ๆ ไปบูรณาการใชในการดำรงชีวิต ครูผูสอนตอง

จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ เรียนรูอยางมีความสุขและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ผูบริหารและ

กระบวนการบริหาร  

 การบริหารงานในสถานศึกษานั้นไดบริหาร “แบบทุกคนมีสวนรวม” โดยพิจารณาจัดทำภารกิจใหชัดเจน 

ครอบคลุมงานท้ังหมดและมีการกำหนดกลุมงานท่ีมีความสอดคลองกัน จัดโครงสรางบริหารท่ีเปนนิตบุิคคล มีการบริบทท่ีมี

สายบังคับบัญชา และการประสานคน เพื่อใหเกิดความคลองตัว ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจหนาที่บังคับ

บัญชาตามกฎหมายเพ่ือใหงานสำเร็จเกิดประสิทธิภาพ รองผูอำนวยการสถานศึกษา สามารถจัดระบบงานและหัวหนางาน
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ตองใชความรูความสามารถในการจัดงานใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรวมงาน หลักสำคัญท่ี

บริหารงานจนประสบความสำเร็จ นำหลักธรรมะมาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยให

บุคลากรทุกคนไดทำงานอยางท่ีตนเองชอบ ปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ มีความเพียรพยายามในการทำงาน ทำงาน

ดวยความคิดกอนทำ การทำงานดวยความไตรตรอง มีความรอบคอบ ถูกตอง รวดเร็ว การบริหารสถานศึกษาที ่มี

ประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการท้ังจากภายในและภายนอกองคกร ดังน้ันผูบริหารหนวยงานจึงเปนผู

มีความสำคัญอยางยิ่ง ในการเปนแบบอยางที่ดีในองคการที่จะนำหนวยงานสูความสำเร็จ ตองมีคุณลักษณะของผูนำท่ี

สำคัญตาม Cherdsak Style 11 ประการ (อาภาพร เหล็กกลา: 2556) ไดแก มีความซื่อสัตย มีความยุติธรรม มีความมุงมัน่ 

ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีภาวะผูนำสูง กลาตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณสูง เปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความจริงใจ จากประสบการณของผูวิจัยท่ีไดทำงานมาเปนเวลา 6 ป จำนวน 

3 แหง ตั้งแต ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ซึ่งบริบทของสถานศึกษาเหลานี้มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง อีกท้ัง

ปญหาอุปสรรคแตกตางกัน ไดนำหลักการบริหารประสบการณบริหารและอุดมการณมาใชจนกระทั่งประสบความสำเร็จ

เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และชุมชน นอกจากภาวะผูนำ Cherdsak Style แลวยังนำ

เทคนิควิธีและหลักการบริหารตาง ๆ มาใชตามความเหมาะสมกับสถานการณของโรงเรียน เชน การบริหารแบบมีสวนรวม 

การบริหารโดยยึดประชาธิปไตย การสรางทีมงาน เทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT การบริหารแบบ TQM การบริหาร

ระบบคุณภาพ ISO 9002 จนสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักสำคัญที ่บริหารงานจนประสบ

ความสำเร็จโดยยึดหลักของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีพระราชทานแกขาราชการทุกหมูเหลา 

นำมาเปนขอคิดใหแกขาราชการครูและบุคลากรทุกฝายเปนประจำทุกเดือน นำหลักธรรมะมาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานให

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไดแก ฉันทะ ความพึงพอใจ โดยใหบุคลากรทุกคนไดทำงานอยางที ่ตนเองชอบ 

ปฏิบัติงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีความเพียรพยายามในการทำงาน ทำงานดวยความคิดกอนทำ การทำงานดวยความ

ไตรตรอง มีความรอบคอบ ถูกตอง รวดเร็ว การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการท้ัง

จากภายในและภายนอกองคกร ดังน้ันผูบริหารหนวยงานจึงเปนผูมีความสำคัญ อยางยิ่งในการเปนแบบอยางท่ีดีในองคการ

ท่ีจะนำหนวยงานสูความสำเร็จ 

 การบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อทำใหเด็กไทยเปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข (สถาบันสงเสริม 

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2550) จะเห็นไดวาการแสดงบทบาทในการบริหารงานของ

ผูบริหารและครูในยุคการปฏิรูปการศึกษาจำเปนจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ และแสดงออกถึง

การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ในกลุมเครือขายที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

เขต 1 ไดเล็งเห็นวาการแสดงบทบาทของผูบริหารและครูในกลุมเครือขายที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ (Quality School) จะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือมุง

สูความเปนเลิศท่ีมีลักษณะการบริหารจัดการท่ีมีระบบข้ันตอน สามารถวิเคราะห ควบคุม กำกับ ติดตามตรวจสอบได และ

ประเมินผลการดำเนินงานไดอยางชัดเจนเปนระบบขั้นตอน สามารถนำผลงานมาเปรียบเทียบไดในที่นี้ ผูวิจัยขอนำเสนอ

รูปแบบของการบริหารโรงเรียนคุณภาพมุงสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการศึกษาที่กำหนดไวในวิสัยทัศนของโรงเรียน 

โดยที่คณะครูไดรวมกันวิเคราะหเพื่อการบริหารงานโรงเรียน ทั้ง 4 ฝายโดยสรุป ไดดังน้ี 1) จัดใหมีการสงเสริมเพื่อใหครู

จัดทำแผนจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมโดยการยึดผูเรียนเปนสำคัญ 2) จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) จัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานดานการเงินและงบประมาณ 

4) จัดใหมีการดำเนินการพิจารณาจัดซื้อ จัดจางเมื่อโรงเรียนไดรับงบประมาณ 5) จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ที่รับผิดชอบตามภาระงานที่รับผิดชอบ 6) จัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรทาง

การศึกษา 7) จัดใหมีการบำรุง ดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมั่นคง ปลอดภัย 
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8) จัดใหมีการวางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงาน 

  จากวิสัยทัศนของกลุมโรงเรียนดังกลาว พบวาการดำเนินงานในแตละสวนยังประสบปญหาในการบริหาร ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ที่กลาวมาเปนองคประกอบสำคัญของสถานศึกษาที่จะดำเนินบทบาทหนาที่ของการเปนโรงเรียนที่มี

คุณภาพกาวสูความเปนเลิศของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งเปนรูปแบบกระบวนการที่สอดคลองสัมพันธกัน อยางไรกต็าม

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศจำเปนตองนำผลสำเร็จไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่สูงกวา(Benchmarking) เพ่ือ

การพัฒนาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดาน

บริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และ ดานบริหารงานท่ัวไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานของวถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

เขต 1 ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานของสถานศึกษา เปนนิติบุคคลซึ่งมีภารกิจในการบริหารงาน 4 

ดาน ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป มาใช

เปนกรอบศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ วุฒิการศกึษา ประสบการณการทำงาน ขนาดของ

สถานศึกษา 

ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขาย 4 ดาน 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดาน

บริหารงานงบประมาณ 3) ดานบริหารงานบุคลากร และ 4) ดานบริหารงานท่ัวไป 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัย การบรหิารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนน้ี ดังตอไปน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุร ีเขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 9 โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 147 คน 

  2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูในกลุมเครือขายที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง ของ Krejcie & Morgan (1970: 607 - 

610) และใชวิธีการสุ มแบบแบงชั ้น (Stratified random sampling) แลวจึงนำไปเทียบสัดสวนจากประชากรแตละ

โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 108 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควานครั้งน้ี แบงเปน 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณการ

ทำงาน และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน จำนวน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดานบริหารงาน

งบประมาณ 3) ดานบริหารงานบุคลากร 4) ดานบริหารงานทั่วไป เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 73) 

 

การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏี เอกสาร วิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จากตำรา 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง ในการสรางแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท 

(Rating Scale)  

1.2 สรางแบบสอบถามในแตละตอนโดยใชเนื ้อหาของขอคำถามสอดคลองกับนิยามศัพทเกี ่ยวกับการ

บริหารงาน 4 ดาน ไดแก 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดานบริหารงานงบประมาณ 3) ดานบริหารงานบุคลากร 4) ดาน

บริหารงานท่ัวไป 

1.3 นำแบบสอบถามที่สรางขึ ้นขอความเห็นจากอาจารยที ่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง

เหมาะสม ความขอบคลุมของเน้ือหา และการใชภาษาในแบบสอบถาม 

 2. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวตามคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธไปใหผูทรงคุณวุฒิ

จำนวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและนำแบบสอบถามจากทรงคุณวุฒิไปคำนวณคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) ของขอคำถามในแตละขอเพื ่อเลือกขอคำถามที่มีคา IOC 

ตั้งแต 0.5 - 1.00  

2.2 นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปการทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟา (Coeffcient) ของครอนบาค (Conbach) ไดคาความเช่ือมั่น 0.97 

2.3 นำแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช และปรับปรุงแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ

อีกครั้งกอนนำไปจริง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ผูวิจัย ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหไปถึงผูบริหารของ

โรงเรียน ในกลุมเครือขายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อขอ

อนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูลจาก ผูใหขอมูลของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

  2. นำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 

2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมลู  
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 3. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในสถานศึกษากลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยผูวิจยัแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลู ผูวิจัยดำเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  1. วิเคราะหขอมลูเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการ

ทำงาน และขนาดของสถานศึกษามา โดยนำมาแจกแจงความถ่ี (f) และหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหขอมลูความคดิเห็นของครูตอการบริหารงานของสถานศกึษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดบั (Rating Scale) 

ตามแนวคิดของ Likert (1967: 16-24) และนำคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปน

ตัวช้ีวัด โดยกำหนดเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด 2556:121) ดังน้ี 

    คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.51 – 5.00 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบัมากท่ีสุด 

    คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51 – 4.50 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบัมาก  

   คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 3.50 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบัปานกลาง 

   คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 2.50 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบันอย 

  คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.50 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบันอยท่ีสุด 

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูตอการบรหิารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาด

ของสถานศึกษาโดยการทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) โดยกำหนดระดับสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามของโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 78.7 

สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 21.3 สวนใหญมีประสบการณในการทำงานต่ำกวา 10 ป จำนวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ 57.4 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 42.6 และสวนใหญทำงานอยูในสถานศึกษาขนาด

ใหญ จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 63.0 และสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 37.0  

2. การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 พบวาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานบริหารงาน

วิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงานท่ัวไป มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังน้ี 

2.1 ดานบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับ

มาก มีการกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาไดสอดคลองกับตัวช้ีวัดและมาตรฐาน

การศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปน

สำคัญ และมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
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2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูใน

ระดับมาก มีการจัดทำรายงานงบประมาณประจำปอยางเปนระบบ มีคาเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานดานการเงินและงบประมาณ และมีการวางแผนจัดหางบประมาณจากภายนอกสถานศึกษา มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

2.3 ดานบริหารงานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับ

มาก มีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานที่รับผิดชอบ มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการ

ดำเนินการใหความรู การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการสรางขวัญและกำลังใจ อยางสม่ำเสมอใหแกบุคลากรทาง

การศึกษา และมีการสำรวจความเพียงพอของบุคลากรตอภาระงานในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

2.4 ดานบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดบัมาก 

มีการกำหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษาและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาใน

การเขาเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการบำรุง ดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษาใหมั่นคง ปลอดภัย มีการสนับสนุนใหครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการพัฒนาการศึกษา 

และมีการวางแผน การประสานงานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธหลากหลาย

รูปแบบ และมีการวางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงาน และมีการสำรวจปญหาความตองการและจำเปนของงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

3. เมื่อเปรียบเทียบผลการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของ

สถานศึกษา สรุปไดดังน้ี 

3.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

ของสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื ่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงาน

งบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป พบวาไมแตกตางกันทุกดาน 

3.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวาครูท่ีมีประสบการณการทำงานแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานบริหารงาน

วิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป พบวาไมแตกตางกันทุกดาน 

3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาครูท่ีสอนในสถานศึกษา

ขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก 

ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป พบวาไมแตกตาง

กันทุกดาน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
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1. การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดาน

บริหารงาน นำมาอภิปรายผลในแตละดานดังน้ี 

1.1 ดานบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาไดสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษา มีการประเมินผลคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการจัดระบบการแนะแนวทาง

วิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร อินผง (2554) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมมี

การดำเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การพัฒนา

กระบวนการเรียนรูมีการดำเนินการอยูในระดับ มากท่ีสุด รองลงมาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อยูในระดับมาก และการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาอยูในระดับมาก สวนดานที่มีการดำเนินการนอยกวารานอื่น คือ การ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาแตก็อยูในระดับ

มาก  

1.2 ดานบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนในกลุมเครือขายท่ี 2 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการจัดทำรายงานงบประมาณประจำปอยางเปนระบบ มี

การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานดานการเงินและงบประมาณ มีการดำเนินการพิจารณาจัดซื้อ จัดจาง เมื่อโรงเรียน

ไดรับงบประมาณ และมีการวางแผนจัดหางบประมาณจากภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร ยืน

นาน และธรินธร นามวรรณ (2560) ไดศึกษาเรื ่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารการการบริหารงบประมาณ

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

1.3 ดานบริหารงานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานท่ี

รับผิดชอบ มีการดำเนินการใหความรู การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการสรางขวัญและกำลังใจ อยางสม่ำเสมอใหแก

บุคลากรทางการศึกษา และมีการสำรวจความเพียงพอของบุคลากรตอภาระงานในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

สีวรรณ ไชยกุล (2562) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน

การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและการขอรับ ใบอนุญาต รองลงมา คือ ดานการวางแผนอัตรากำลัง 

การกำหนดตำแหนง การสรรหา และการบรรจุแตงตั้ง และนอยที่สุดคือดานวินัย การรักษาวินัย การ ลงโทษ การอุทธรณ

และการออกจากราชการ 

1.4 ดานบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนในกลุมเครอืขายท่ี 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการกำหนดเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาและรวมมือกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเขาเรียน มีการบำรุง ดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมั่นคง ปลอดภัย มีการสนับสนุนใหครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชใน

การพัฒนาการศึกษา และมีการวางแผนการประสานงานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา สรางกิจกรรมการ
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ประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ มีการวางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีการนำระบบ

เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน และมีการสำรวจปญหาความตองการและจำเปนของงานดานวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรชัย ตันตรานนท (2562) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทยเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏดังนี้ 1. สภาพการบริหารงาน

บริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทยเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงดับ

คาเฉลี่ยงานที่มกีารปฏิบัติจากระดับมากที่สุด คืองานการบัญชี รองลงมาไดแก งานโสตทัศนูปกรณ งานทะเบียน งานการ

ประชาสัมพันธ งานการเงิน และงานสารบรรณตามลำดับ 2. สภาพปญหาการบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย

เชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสำคัญ ไดแก โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบท่ีมีการระบุหนาท่ีหรือภาระงานท่ี

ชัดเจน ขาดการพัฒนาบุคลากร และบุคลากรมีภาระหนาที่หลายหนาที่ ทำใหการปฏิบัติงานขาด ความตอเนื่อง รวมท้ัง

โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอยครัง้ทำใหงานไมตอเน่ืองและมีขอมูลตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน 3. แนวทางในการพัฒนา

งานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทยเชียงใหม พบวาการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานบริหารทั่วไปใหดียิ่งข้ึน

กวาเดิมจะตองอาศัยแนวทาง ไดแก การปลูกฝงและเสริมสรางคานิยมในการทำงานโดยเนนการปฏิบัติงานอยางรับผิดชอบ 

รวดเร็วและ ไมเลือกปฏิบัติใหแกผูรับบริการทุกคน พัฒนาเจาหนาท่ีทุกฝายใหมีความรูความสามารถในงานของตน เพ่ือให

สามารถบริการแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด จัดใหมีวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีพอเพียงและ เหมาะสมตอการใหบริการ โดยควร

ไดรับการสนับสนุนดานนโยบาย และงบประมาณจากโรงเรียน อยางเพียงพอ มีการจัดทำระบบการการจัดเก็บเอกสารและ

ระบบการคนหาท่ีทันสมัยรวดเร็ว มีการ สื่อสารในองคกรท่ีเปนระบบและรวดเร็วเปนตน 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุ มเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา ผูวิจัย

นำมาอภิปรายเปนรายดานดังน้ี 

2.1 ผลการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

สถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะครูที่วุฒิการศึกษา

ตางกัน แตมีมุมมองและหลักการบริหารงานของสถานศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย ชู

เสิศ (2553) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นนทบุรี เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายดาน อยู ในระดับมาก สวนระดับของการ

เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางวุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงานของครู ในภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวน

ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการสอน พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของอาซียะห วานิ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ผลการศึกษาคนควาอิสระพบวา ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการ

บริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 จำแนก

ตามตัวแปรบุคลากรทางการบริหารงานงบประมาณ ประสบการณในการดำรงตำแหนง และขนาดของสถานศึกษา พบวา

ไมแตกตางกัน 

2.2 ผลการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 เมื่อจำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวาครูที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการบริหารงานของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะ

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเก่ียวกับการศึกษาอยูตลอดเวลา ทำใหครูทุกคนตองเรียนรูหลักการบริหารงาน

ในดานตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนครูที่มีประสบการณในการทำงานมากกวา 10 ป หรือนอยกวา 10 จึง
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สงผลใหมีมุมมองในการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธรากร เหล็กกลา (2554) ไดทำการวิจยั

เรื่อง ศึกษาความตองการการพัฒนาบุคลากรของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบวาพนักงานครู

โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ท่ีมีประสบการณทำงานแตกตางกัน (ต่ำกวา 12 ปกับตั้งแต 12 ปข้ึนไป) มี

ความตองการการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน และพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตที่มีระดับตำแหนงแตกตางกัน (ต่ำกวาระดับ 5 กับตั้งแตระดับ 5 ปขึ้นไป) มีความตองการการ

พัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของอาซียะห วานิ (2556) ได

ศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ผลการศึกษาคนควาอิสระ พบวาผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา

ข้ัน พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 จำแนกตามตัวแปรบุคลากรทางการบริหารงาน

งบประมาณ ประสบการณในการดำรงตำแหนง และขนาดของสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน 

2.3 ผลการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 เมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะ

ขนาดของสถานศึกษาไมไดเปนตัวแปรท่ีในการกำหนดการดำเนินงานในการบริหารงานในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ไมวา

จะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดใหญใหญ จำนวนบุคลากรในสถานศึกษาจะแตกตางกัน แตการบริหารและการจัดการก็

ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุนากรรณ สวนมะมวง (2553) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปญหาการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบวา สภาพ

การบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา

คือสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในภาพรวมและราย

ดานไมแตกตางกัน ปญหาการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดรองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ ปญหาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของอาซียะห วานิ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ผลการศึกษาคนควาอิสระพบวา ผลการเปรียบเทียบระดับ

ปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 

3 จำแนกตามตัวแปรบุคลากรทางการบริหารงานงบประมาณ ประสบการณในการดำรงตำแหนง และขนาดของ

สถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุ มเครือขายที ่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของและสำหรับการทำวิจัยในครั้งตอไป ดังน้ี 

1. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนในดานบริหารงานวิชาการ เชน มีการจัดกระบวนการเรียนรู โดยมีการนำภูมิ

ปญญาทองถ่ิน หรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

2. ควรมีการสงเสริมเกี่ยวกับดานบริหารงานงบประมาณ เชน มีการวางแผนจัดหางบประมาณจากภายนอก

สถานศึกษา มีการประเมินผลการดำเนินงานธุรการการเงินและพัสดุ  

3. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนดานบริหารงานบุคลากร เชน มีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรทางการศึกษา 
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4. ควรมีการสงเสริม ดานบริหารงานทั่วไปเชนการจัดใหมีระบบการบริการสาธารณะเชน บริการขอมูลขาวสาร 

และบริการอ่ืน แกสาธารณะชน 
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