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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน ตามความคิดเห็นครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวนรวม 646 คน กลุมตัวอยางใชวิธี

สุมแบบชั้นภูมิ ประกอบดวย จำนวน 242 คนวิธีการดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) การศึกษาปญหาการวิจัย (2) การ

ออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการ

รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (2) 

การเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำ

เปรี้ยว จำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน ไดผลดังน้ี (2.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2.2) ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน โดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: to study and to compare visions of school administrators 

according to opinions of teachers and education personals in Bangnampriao district school under 

Chachoengsao primary educational service area office 1. 

Research methodology was a survey research. The population, totaling 646 persons, included 

teachers and education personal in Bangnampriao district school under Chachoengsao primary 

educational service area office 1. Samples, totaling 242 persons, obtained via stratified random sampling 
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technique comprised of teachers and education personnel in Bangnampriao district school under 

Chachoengsao primary educational service area office 1. Rresearch procedure consisted of 4 steps: (1) 

study of research problem; (2) research design; (3) data collection and analysis; and (4) research report 

writing. Classified by gender and work experience. The instruments used for data collection was a 5-

rating scales questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation and hypothesis testing by independent t-Test.  

 Major Findings: (1) Visions of school administrators according to opinions of teachers and 

education personals in Bangnampriao district school under Chachoengsao primary educational service 

area office 1, were overall at high levels; (2) The comparison of visions of school administrators according 

to opinions of teachers and education personnel in Bangnampriao district school under Chachoengsao 

primary educational service area office 1 classified by gender and work experience were as follow; (2.1) 

the opinions of teachers and education personal in Bangnampriao district school under Chachoengsao 

primary educational service area office 1, who had different gender, in overall were different with 

statistical significance at the .05 level; (2.2) the opinions of teachers and education personal in 

Bangnampriao district school under Chachoengsao primary educational service area office 1, who had 

different work experience, in overall were different with statistical significance at .05 level. 

Keywords: Vision of school administrator 

 

บทนำ 

 กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหมน้ีสงผลกระทบตอการบริหารและการจัดการภายในองคการหรือ

หนวยงานตางๆอยางหลีกเลี ่ยงไมได การบริหารองคการโดยทั่วๆไป มักมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการ

เหมือนๆกัน นั่นคือ การดำเนินงานเพื่อใหองคการประสบความสำเร็จและใหองคการนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูมี

บทบาทสำคัญที่สุดในการกอใหเกิดประสิทธิภาพในองคการ นอกจากนี้การเปนผูมีวิสัยทัศนยังทำใหผูนำมองเห็นวาอะไร

เปนสิ่งสำคัญท่ีแทจริงขององคการและสามารถกำหนดภาพในอนาคตขององคการขององคการไดวาตองการใหเปนอยางไร 

เพื่อกำหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จตามตองการ โดยไมเสียเวลากระทำการในสิ่งที่ไมเปน

ประโยชน และยังเปนแรงกระตุนใหสมาชิกในองคการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ อยางเปนพิเศษกวาธรรมดา ผูบริหาร

โรงเรียนและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในสังคมยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งเปน

สังคมทีม่ีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว การบริหารงานของผูบริหารจะตองมีสายตาที่ยาวไกล รูมาก เห็นมาก ศึกษาและ

เรียนรูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกท้ังการแขงขันท่ีมากข้ึน (Blumberg and Greenfield, 1986: 228) 

จากท่ีกลาวมาในขางตนจะเห็นวาถาผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและมีพฤติกรรมผูนำท่ีเหมาะสม สถานศึกษา

แหงน้ันก็จะสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็ว และทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน ผูน้ัน

จะสามารถบริหารงานโรงเรียนไดดี บรรลุตามเปาหมาย ผูใตบังคับบญัชาทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาเรื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำ

เปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนสำหรับผูบริหาร

สถานศึกษา และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำ

เปรี้ยวสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยจำแนกตามเพศและประสบการณ

การทำงาน  
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่มี

เพศตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนตางกัน 

 2. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่มี

ประสบการณการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนตางกัน 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหาร

ตามแนวคิดบรอน (Braun, 1991) 3 ดาน คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รวมท้ังสิ้น 646 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) แลวดำเนินการสุม (Stratified Random Sampling) รวมท้ังสิ้น 242 คน 

1.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

1) ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

(1) เพศ ไดแก เพศชาย เพศหญิง 

(2) ประสบการณการทำงาน ไดแก ต่ำกวา 10 ป และตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

2) ตัวแปรตาม คือ วิสัยทัศนของผูบริหาร ตามแนวคิดของวิสัยทัศนของผูบริหารตามแนวคิดบรอน 

(Braun, 1991) 3 ดาน คือ  

(1) การสรางวิสัยทัศน  

(2) การเผยแพรวิสัยทัศน  

(3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

 2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื ่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั ้งนี ้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี ่ยวกับวิสัยทัศนของ

ผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 โดยแบบสอบถามเปนดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีน

ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 3 ดาน จำนวน 21 ขอ 

 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการจัดระดับดังน้ี 

  5  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารมาก 

  3  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารปานกลาง 

  2  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารนอย 

  1  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารนอยท่ีสุด 

 3. สถิติในการวิจัย 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1) คารอยละ (Percentage) (%)  

2) คาเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนดวยสัญลักษณ X  

3) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนดวยสัญลักษณ S.D. 

4) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม จำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน โดยใช 

independent t-test 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหาร

ตามแนวคิดบรอน (Braun, 1991) 3 ดาน คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังน้ี 
 

ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ 

 -เพศชาย  

 -เพศหญิง 

2. ประสบการณการทำงาน  

 -ต่ำกวา 10 ป  

 -ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

วิสัยทัศนของผูบริหาร ใน 3 ดาน คือ  

1. การสรางวิสัยทัศน  

2. การเผยแพรวิสัยทัศน  

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

 



214 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

อำเภอบางน้ำเปรี ้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู วิจัยไดสรุปผลการวิจัย

ตามลำดับ ดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางที่วิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 242 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 59.50 

รองลงมาเปนเพศชาย 98 คน คิดเปนรอยละ 40.50 และมีประสบการณในการทำงาน ต่ำกวา 10 ป จำนวน 122 คน คิด

เปนรอยละ 50.41 และตั้งแต 10 ปข้ึนไป จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 49.59 

 2. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากดานที่มี

คาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก ดานการเผยแพรวิสัยทัศน ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน และดานการสรางวิสัยทัศน  

2.1 ดานการสรางวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารกระตุนครูและบุคลการให

เกิดความคิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการทำงาน (และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคอื ผูบริหารปรับเปลี่ยนแผนงานให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

2.2 ดานการเผยแพรวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารพบปะบุคคลท่ัวไปเพ่ือ

นำความรูใหมๆมาเผยแพร และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารวางวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางชัดเจน  

2.3 ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารวางโครงสรางและ

กำหนดภารกิจหลักเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารสนับสนุนครู

และบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  

 3. การเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนกตามเพศ และประสบการณการ

ทำงาน 

3.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรทาง

การศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ดานการสรางวิสัยทัศน และดานการ

เผยแพรวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนไมแตกตางกัน 

3.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสยัทัศนของผูบริหาร

โรงเรียน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 

ดานการสรางวิสัยทัศน และดานการเผยแพรวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย เรื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
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ไว อาจเน่ืองจากผูบริหารกระตุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดความคิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการทำงาน 

สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเปนการพัฒนาตนเอง ทำให

ผูใตบังคับบัญชามีความเห็นวาผูบริหารของตนเปนผูมีวิสัยทัศนที่ดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิยะดา หลวงนอย 

(2559) วิจัยเรื ่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ

กำหนดใหวิสัยทัศนเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ

คุรุสภา และเปนสมรรถนะการปฏิบัติงานตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และเปนสมรรถนะประจำสายงานตามแนวคิดหลักของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 2. การเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนกตามเพศและประสบการณการ

ทำงาน 

2.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคดิเห็นตอวิสัยทัศนของผูบรหิารโรงเรยีนโดยภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดหรือมุมมองตางกัน เชน ผู บริหารที่เปนเพศหญิงอาจมีวิสัยทัศนการบริหารท่ี

สอดคลองกับความคิดของผูใตบังคับบัญชาเพศหญิงซึ่งเปนเพศเดียวกันมากกวา และตางจากงานวิจัยของ มณฑาทิพย 

นามนุ (2561) วิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไมเปนไป

ตามสมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะทักษะของผูบริหารสถานศึกษาศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน  

 2.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของ

ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน อาจเปนเพราะครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดหรือมุมมองตางกัน เชน ผูที่ประสบการณนอย

กวามองวาความรูทางวิชาการสำคัญ ควรสงเสริมใหมีการอบรมหรือเรียนเพิ่ม ในขณะที่ผูมีประสบการณมากกวามองวา

ควรสงเสริมทักษะดานบริหารจัดการสถานศึกษามากกวา และตางจากงานวิจัยของ หาดแกว ทองขาว (2558) วิจัยเรื่อง 

วิสัยทัศนและพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ ครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 จำแนกตามประสบการณทำงานในสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากวิสัยทัศนสามารถปลูกฝง ไดโดยการอบรม จึงทำใหไมเกิดความแตกตาง 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เรื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผู บริหารควรปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
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2. ผูบริหารควรสนับสนุนครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบาง

น้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 2. ควรวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของภาวะผูนำกับวิสัยทัศนของผูบริหาร แลวนำมาปรับใชกับสถานศึกษาของตน 

 3. ควรวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 4. ควรวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

5. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพถึงปจจัยท่ีสงผลตอวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 
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