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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เพื่อศึกษาและเปรีย บเที ย บความคิดเห็ น ตอป จ จั ยการบริห ารที่
สั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานของโรงเรี ย นร ม ไทรวิ ท ยา เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับแบบของ Likert มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .85 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลสำหรับวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสั มประสิทธิ์สหสัมพัน ธ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ แบบ
หลายขั้นตอน (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่1 คือ การ
จัด หนวยงาน ลำดับที่ 2 คือ การอำนวยการ ลำดั บที่ 3 คือ การจัดตัวบุคคล ลำดับ ที่ 4 คือ การบริหาร
งบประมาณ ลำดับที่ 5 คือ การวางแผน ลำดับที่ 6 คือ การประสานงาน และลำดับสุดทาย คือ การรายงาน
ตามลำดับ ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เป นรายด านพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็ นลำดับ ที่ 1 คือ ดานการบริห ารงานวิชาการ
ลำดับที่ 2 คือ ดานการบริหารงานบุคคล ลำดับที่ 3 คือ ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ และลำดับ
สุด ทาย คือ ดานการบริหารงานทั่ วไป ตามลำดับ 4. การทดสอบความสัมพัน ธของป จจัยการบริห ารกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารดานการวางแผน
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา ดานการบริหารงานวิชาการ โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับสูง คือ .79 นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
คำสำคัญ : ปจจัยการบริหาร,ประสิทธิผลการบริหารงาน,โรงเรียนรมไทรวิทยา
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Abstract

This research aims to study and compare the opinions of factors affecting the
administration related to the administration effectiveness of Romsai Wittaya School. The
instrument used in this study was a five-level scale questionnaire with Likert's reliability of
.85. The statistics used for data analysis were analyzed by frequency, percentage, mean
standard deviation, Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis.
The results of the study revealed that the opinions on the administration related
to the administration effectiveness of Romsai Wittaya School in overall was in high level.
When classified according to each aspect. Most respondents were of the opinion that the
first was the organization of the second, the third is the third, the fourth is the fifth, the
fifth is the planning, the sixth is the coordination. The effectiveness of Romsai Wittaya
School in overall was in high level. The Relationship between Administration factor and
effectiveness of Romsai Wittaya School indicated that the planning factors correlate with
the effectiveness of academic administration in high correlation coefficient (r =79)
Keyword : Administration, Administration Effectiveness, Romsai Wittaya School

บทนำ

การศึกษาเปนรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไข
ปญหาตางๆ ในสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ตั้งแต
การวางรากฐานการพัฒนาของชีวิตเมื่อแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตางๆ ที่จะดำรง
ชีพ และประกอบอาชีพ ได อยางมี ความสุ ข (ประทิ น วิเศษสุ วรรณ, 2559 : 1) ซึ่ งเริ่มตั้ งแตการศึ กษาใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัยจนกระทั่งถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการบิการทางการศึกษาขั้นตนที่มุงจัดการศึกษาใหกับประชาชน
ในวัยแรกของชีวิต การศึกษาระดับนี้จึงมีความสำคัญตอเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะในภาวะที่สังคมมีการ
เปลี่ยน แปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น การอบรมเลี้ยงดู
กลอมเกลาเด็กนั้น ครอบครัวไมอาจกระทำไดเหมือนสมัยกอน เพราะลักษณะของครอบครัวเปนครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น ผูปกครองไมมีเวลาดูแลบุตรของตนไดจึงกอใหเกิดปญหาหลายดาน ขณะเดียวกันความจำเปน
ในการเตรียมประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศเปนสิ่งที่ตองเรงใหเกิดขึ้น ดังนั้น การดำเนินการและ
การเตรียมเด็กตั้งแตปฐมวัยเพื่อใหเด็กและเยาวชนเหลานั้นไดมีโอกาสเติบโตเปนผูใหญที่มีศักยภาพ และ
เปนกำลังในการพัฒนาประเทศตอไป โรงเรียนอนุบาลจึงมีความจำเปนสำหรับสังคมปจจุบันมากขึ้น (มณฑา
คอเหลี่ยม และเมธาวี อุดมธรรมานุ ภาพ,2550 :2) นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญอยางมากในการใหการ
อบรมสั่งสอนใหความรู และปลูกฝงความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ใหแกเด็กๆ ตั้งแตยังเล็กในชวงปฐมวัย คือ ในวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ ซึ่งถือไดวาเปนชวงวัยเยาว
ของชีวิตที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากในวัยนี้เปนวัยที่สมองมีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ มีความสมบูรณ
เป น วั ย ที่ มี พั ฒ นาการทุ ก ด าน เจริ ญ เติ บ โตในอั ต ราที่ สู งที่ สุ ด โดยเฉพาะระบบประสาท และสมองซึ่ ง
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เจริญเติบโตไดถึงรอยละ 80 ของผูใหญ ถือไดวาเปนระยะที่เกิดการเรียนรูไดมากที่สุดในชีวิต (พัชราภรณ
ปญญาวุฒิไกร, 2552 : 2) ซึ่งศักยภาพแหงการเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ สามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่
หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง สมควรที่ผูปกครองและครูจะรวมมือกัน ในการที่จะชวยสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัย ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับวัยและพัฒนาการ เพื่อสรางรากฐาน
ที่แข็งแกรงทางความคิดใหกับเด็กในเรื่องของการปลูกฝงสิ่งที่ดีงามตางๆ รวมทั้งการสามารถใชชีวิตอยูใน
สั ง คมป จ จุ บั น ได อ ย า งเป น สุ ข มี คุ ณ ภาพ มี เ กราะป อ งกั น ความอ อ นแอทางความคิ ด ทางอารมณ
เพราะฉะนั้นโรงเรียนอนุบาลจึงเปรียบเสมือนบานหลังที่สองในชีวิตของเด็ก เมื่อยามจากบานมาในครั้งแรก
ของการใชชีวิตภายนอกบาน เพื่อการเรียนรูและแสวงหาประสบการณใหมๆ ดังนั้นโรงเรียนและครู จึงมี
ความสำคัญอยางยิ่งรองจากพอแมในการใหการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง และกลอมเกลา ลักษณะนิสัย และ
พฤติกรรมของเด็กใหเปนคนดี มีคุณภาพ เพื่อที่จะเติบโต แกรงกลา สามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตอง
สวนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไปตางเชื่อวา ประสบการณที่เด็กปฐมวัยไดรับจะเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาการทุกดานอยางตอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2546) ดังนั้นการ
วางรากฐานที่ดีใหกับเด็กปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียม และสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพใหกับประเทศชาติ
นั่ น เอง อาจกล าวได ว าจุ ดมุ งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย ก็เพื่ อสรางเสริมพัฒ นาการทุกดานให
เจริญเติบโตถึงขีดสุดของศักยภาพและเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูและชีวิต โดยคุณสมบัติที่มุงสราง
เสริม คือ กระบวนการคิด กระบวน การกลุม คุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตไทย สิ่งแวดลอมและคานิยมที่
ถูกต อง ซึ่ งหากโรงเรียนมี การบริห ารจัดการที่ดี มีวัฒ นธรรมที่เปน เอกลักษณ ของตนเองที่ส ามารถเป น
แนวทางหลักให ครูและบุ คลากร ในโรงเรียนยึดถือและปฏิบัติตาม ก็เชื่อไดวาโรงเรียนนั้น ๆ จะประสบ
ความสำเร็จได
สำหรับสถานศึกษาของเทศบาลนั้น รัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญและมีนโยบายสงเสริมการมี
ส วนร วมในการจั ดการศึ กษาตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการกำหนดไวในกฎหมาย สำคั ญ คือ รั บ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 43 และ มาตรา 81 กำหนดใหรัฐตองสนับสนุน
เอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม (สำนักงานเลขาธิการศึกษา, 2550 : 7) และพัฒ นา
เพื่อใหไดคุณภาพผูเรียนดังกลาว สถานศึกษาเอกชนจึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการ
บริหารที่มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน มีการกำหนดกลยุทธและทิศทางที่เหมาะสม
ชัดเจน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด โดยใชระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่ อพั ฒ นาอยางตอเนื่ องและและเป น ระบบให บรรลุเปาหมายที่กำหนด โดยใชระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช นเดี ยวกัน และในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน มีการกำหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ใหมีความเปนอิสระ มีความคลองตัวเพื่อที่จะ
สามารถบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาได อ ย า งสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราฉะนั้ น
สถานศึกษาจึงมีอำนาจในการบริหารจัดการดวยตนเองมากขึ้น โดยรัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน
และสงเสริมใหเอกชนมีมาตรฐานทางดานวิชาการ และสามารถพึ่งตนเองได (มาตรา 43-46) และโดยเฉพาะ
สถานศึ กษาเอกชนจะต องมี การปรับ เปลี่ย นบทบาทของตนเพื่ อให ส ามารถอยู รอดได ดวยตนเองภายใต
สภาวะแวดลอมแห งการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่สูงขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงเปดโอกาสและสงเสริมให
เอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลโดยการสนับสนุนใหจัดตั้งโรงเรียน
เอกชนทุกระดับและทุกประเภท ทำใหการศึกษาเอกชนเขามามีบทบาทสำคัญในการสรางสรรคและพัฒนา
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ประชากรสวนหนึ่งของประเทศใหมีความรูความสามารถ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,2551 :
1)
ดวยเหตุผลดัง กลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยการบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา ทั้งนี้ เพื่อจะไดนำไปใชเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
วางแผนและหาแนวทางในการสนับสนุนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา
3. เพื่อศึกษาการบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนรมไทรวิทยา

สมมติฐานการวิจัย

ปจจัยทางการบริหารสงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนรมไทรวิทยา

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเปนเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชากร
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนจำนวน 37 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนสำรวจ
(Check List) เพื่อทราบถึงตัวแปรที่กำหนดในการวิจัย
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปจจัยการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยาทั้ง 4
ดาน ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ของแตละระดับความคิดเห็น และกำหนดคา
น้ำหนักตามมาตราสวนของคำถามออกเปน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา
ทั้ ง 4 ด าน ซึ่ งผู วิ จั ย ได ดำเนิ น การวิ เคราะหโดยการแจกแจงความถี่ของแตล ะระดั บ ความคิ ดเห็ น และ
กำหนดคาน้ำหนักตามมาตราสวนของคำถามออกเปน 5 ระดับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ กษาครั้งนี้ ผู วิ จั ย ใช แบบสอบถาม เพื่อเปน เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล เท ากั บ
จำนวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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1. แจกแบบสอบถามและชี้แจงพรอมอธิบ ายวิธีการตอบแบบสอบถามอยางถูกตองใหตอบ
แบบสอบถามทราบ รวมถึงชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเองทั้งหมด
3. นำแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกตองและนับจำนวนใหเทากับจำนวนประชากร กรณี
แบบสอบถามไมครบถวนหรือไมสมบูรณ ผูวิจัยจะดำเนินการแจกแบบสอบถามใหมอีกครั้ง เพื่อใหไดขอมูล
ที่ครบถวน
4. นำแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล โดยวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน เชน คารอยละ คาเฉลี่ยและ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) การวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนหญิง และมีประสบการณการทำงาน 1-10 ป ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนรมไทรวิทยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่1 คือ การจัดหนวยงาน ลำดับที่ 2 คือ
การอำนวยการ ลำดับที่ 3 คือ การจัดตัวบุคคล ลำดับที่ 4 คือ การบริหารงบประมาณ ลำดับที่ 5 คือ การ
วางแผน ลำดับที่ 6 คือ การประสานงาน และลำดับสุดทาย คือ การรายงาน ตามลำดับ สามารถสรุปผล
การศึกษาเปนรายดานดังนี้
2.1 ดานการวางแผนโดยภาพรวมอยู ในระดั บ มาก เมื่อจำแนกเป น รายขอ พบวา ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ แผนที่จัดทำมีการกำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการ
ดำเนินงาน งบประมาณ อัตรากำลังและระยะเวลาดำเนินงานไวอยางชัดเจน ลำดับที่ 2 คือ ฝายบริหารมี
การจัดทำแผนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการดำเนินงานที่กำหนด และลำดับสุดทาย คือ มี
การสื่อสารใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบ ตามลำดับ
2.2 ดานการจัดหนวยงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ มีการกระจายอำนาจจากสวนกลาง และมอบอำนาจตาม
สัดสวนของหนาที่รับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2 คือ มีการปรับระดับชั้นของ
การบริห ารเพื่อใหเอื้อตอการเพิ่ มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปฏิบัติงานในทุ กระดับ และลำดั บ
สุดทาย คือการจัดโครงสรางหนวยงานเอื้อตอการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร ตามลำดับ
2.3 ดานการจัดตัวบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ มีการยึดถือความรูความสามารถเปนเกณฑในการจัดบุคคล
เขาทำงาน ในตำแหนงตางๆ ลำดับที่ 2 คือ การจัดผูที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับตำแหนงมาก
ที่ สุ ด เพื่ อให ได คนที่ เหมาะกั บ งานจริ ง และลำดับ สุดท าย คือ การแตงตั้ งบุคลากรในระดั บ ผู บ ริห าร จะ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถหรือศักยภาพของบุคคลนั้น ตามลำดับ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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2.4 ดานการอำนวยการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ผูบริหารมีการมอบหมายงานและแนะนำการทำงานให
บุคลากรอยางชัดเจน ลำดับที่ 2 คือ ผูบริหารมีการชี้แนะและติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากรให
ดำเนินไปตามแผนหรือเปาหมายที่กำหนดไวและลำดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีการสรางขวัญและกำลังใจให
บุคลากรอยางสม่ำเสมอ ตามลำดับ
2.5 ดานการประสานงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับ ที่ 1 คือ การติดตอขอขอมูลที่ อยูในความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ลำดับที่ 2 คือ การทำงานมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
ตองการ และลำดับสุดทาย คือ การประสานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ
2.6 ด านการรายงาน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่ อจำแนกเปน รายขอ พบวา ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ผูบริหารมีการควบคุมดูแลการจัดทำรายงานเสนอแนะ
ขอคิดเห็น ลำดับที่ 2 คือ มีการนำเสนอการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อใหทราบความเคลื่อนไหว และ
ลำดับสุดทาย คือ ผูบริหารตอบสนองดวยแนวทางในการแกปญหาอยางรวดเร็วตามลำดับ
2.7 ดานการบริหารงบประมาณโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ผูบริหารมีการกำหนดและควบคุมการใชจายเงินให
เปนไปตามเปาหมาย ลำดับที่ 2 คือ ผูบริหารมีการกำหนดและควบคุมการใชจายเงินในการปฏิบัติงานและ
ลำดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีการควบคุมการใชจายงบประมาณใหถูกตองและทันเวลา ตามลำดับ
3.ประสิ ท ธิ ผ ลการบริห ารงานของโรงเรีย นรม ไทรวิ ท ยา โดยภาพรวมอยูในระดั บ มาก เมื่ อ
จำแนกเปน รายด านพบวา ผูตอบแบบสอบถามส วนมากมีความเห็ น ลำดั บ ที่ 1 คือ ด านการบริห ารงาน
วิชาการ ลำดับที่ 2 คือ ดานการบริหารงานบุคคล ลำดับที่ 3 คือ ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ
และลำดับสุดทาย คืองดานการบริหารงานทั่วไป ตามลำดับ สามารถสรุปผลการศึกษาเปนรายดานดังนี้
3.1 ดานการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมของทุกฝายในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การด านวิ ช าการ ลำดั บ ที่ 2 คื อ กำหนดนโยบายการบริ ห ารงานวิช าการให ส อดคลองกับ จุดหมายของ
หลักสูตร ลำดับที่ 3 คือ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการบริการงานวิชาการ ลำดับ ที่ 4 คือ การ
จัดทำแผนปฏิบัติการดานวิชาการอยางเปนระบบ และลำดับสุดทาย คือ การติดตามผลการสอนของครูให
เปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร ตามลำดับ
3.2 ดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ มีการจัดทำวิสัยทัศนขององคการที่ชัดเจนรวมกัน
ลำดั บ ที่ 2 คื อ มี ก ารศึ ก ษาวิ เคราะห ป จ จั ย สภาพแวดล อ มทั้ งภายในและภายนอกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
บริหารงาน ลำดับที่ 3 คือ มีการสำรวจขอมูลพื้นฐานของบุคลากร ไดแก ความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความสามารถ ลำดับที่ 4 คือ มีการกำหนดความตองการกำลังคนในอนาคต และลำดับสุดทาย คือ มีการ
กำหนดทักษะ ความรู ประสบการณและความสามารถ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ และกลยุทธของ
องคการตามลำดับ
3.3 ดานการบริหารการเงินและงบประมาณโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปน
รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ บุคคลกรในโรงเรียนรมไทรวิทยา
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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พัฒนามีสวนรวมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำป ลำดับที่ 2 การจัดสรรงบประมาณดานวัสดุ อุปกรณ
สอดคลองกับสภาพความตองการดานวิชาการ ลำดับที่ 3 คือ ไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงตางๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ลำดับที่ 4 คือ การวางแผนดานงบประมาณวิชาการเปนระบบและลำดับสุดทาย
คือ การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดทำ สื่อการสอนอยางเพียงพอ ตามลำดับ
3.4 ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ มีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของ
สถานศึ กษาที่ สอดคล องกั บ นโยบายและแผนพั ฒ นาการศึกษา ลำดับ ที่ 2 คือ มี สวนรว มในการกำหนด
นโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือ มีสวนรวมในการสนับสนุนใหสถานศึกษามีการ
ประสานงานกับ องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ลำดับที่ 4 คือ มีสวนรวมในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา และลำดับสุดทาย คือ มีสวนรวมในการสนับสนุนใหสถานศึกษา
สรางความสัมพันธกับชุมชน ตามลำดับ
4. การทดสอบความสัมพันธของปจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรม
ไทรวิทยาเปนรายคู ดวยคาสหสัมพันธ (Correlation) และหาระดับหรือขนาดของความสัมพันธดวยการหา
คาสัมประสิ ทธิ์ส หสัมพั น ธ (Correlation coefficient) ผลการศึ กษาพบวา ป จ จัย การบริห ารด านการ
วางแผนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยาดานการบริหารงานวิชาการ
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับสูง คือ .79 นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน

อภิปรายผล

1. ความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนรมไทรวิทยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่1 คือ การจัดหนวยงาน ลำดับที่ 2 คือ
การอำนวยการ ลำดับที่ 3 คือ การจัดตัวบุคคล ลำดับที่ 4 คือ การบริหารงบประมาณ ลำดับที่ 5 คือ การ
วางแผน ลำดับที่ 6 คือ การประสานงาน และลำดับสุดทาย คือ การรายงาน ตามลำดับ สามารถอภิปราย
ผลดังนี้
1.1 ดานการวางแผนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปน รายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ แผนที่จัดทำมีการกำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการ
ดำเนินงาน งบประมาณ อัตรากำลังและระยะเวลาดำเนินงานไวอยางชัดเจน ลำดับที่ 2 คือ ฝายบริหารมี
การจัดทำแผนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการดำเนินงานที่กำหนด และลำดับสุดทาย คือ มี
การสื่อสารใหกับบุ คลากรที่ รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบ ตามลำดับ สอดคลองกับCerto (2000 : 7)
กลาววา กระบวนการบริหารประกอบไปดวยงานของผูบริหารที่เปนพื้นฐาน ประการหนึ่ง คือ การวางแผน
(Planning) เปนสิ่งที่รวมถึงการเลือกงาน และกิจกรรมจำเปนเพื่อทำใหการปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมาย
ขององค ก าร เป น การวางกรอบวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานและเป น การชี้ แ จงสิ่ งที่ ค วรจะปฏิ บั ติ ให กั บ บุ ค ลากร
กิจกรรมของการวางแผนมุงสูความสำเร็จตามเปาหมายผานแผนทั้งหมด การวางแผนจะเปนสิ่งที่เกี่ยวของ
กับความสำเร็จขององคการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.2 ดานการจัดหนวยงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ มีการกระจายอำนาจจากสวนกลาง และมอบอำนาจตาม
สัดสวนของหนาที่รับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2 คือ มีการปรับระดับชั้นของ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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การบริห ารเพื่ อใหเอื้อต อการเพิ่ มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปฏิบั ติงานในทุ กระดับ และลำดั บ
สุดทาย คือการจัดโครงสรางหนวยงานเอื้อตอการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร ตามลำดับ
สอดคลองกับCerto (2000 : 7) กลาววา กระบวนการบริหารประกอบไปดวยงานของผูบริหาร
ที่เป น พื้ น ฐาน ประการหนึ่ ง คือ การจัดการองคการ (Organizing) เป น การดำเนิ น การเพื่ อใหสามารถ
พัฒนากิจกรรมงาน ภายใตการวางแผนสำหรับบุคคลหรือกลุมตางๆ ภายในองคการ เพื่อสรางกลไกจาก
แผนไปสูการปฏิบัติโดยคณะบุคคลภายในองคการ โดยการกำหนดงานที่จะทำใหไปถึงเปาหมายกิจกรรม
งานจะถูกตรวจสอบผลลัพธจากการปฏิบัติงานของแตละบุคคล อันจะสงผลตอความสำเร็จของแผนก ฝาย
องคการตามลำดับ
1.3 ดานการจัดตัวบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็น ลำดับที่ 1 คือ มีการยึด ถือความรูความสามารถเป นเกณฑ ในการจั ด
บุคคลเขาทำงาน ในตำแหนงตางๆ ลำดับที่ 2 คือ การจัดผูที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับตำแหนง
มากที่สุดเพื่อใหไดคนที่เหมาะกับงานจริง และลำดับสุดทาย คือ การแตงตั้งบุคลากรในระดับผูบริหาร จะ
พิ จ ารณาจากผลการปฏิ บั ติ งานขี ดความสามารถหรือศั กยภาพของบุคคลนั้น ตามลำดับ สอดคลองกับ
Lunenburg และ Ornstein (2000 : 6) กลาวถึงแนวคิดของ Luther Gulick ที่ ไดน ำเสนอคณะรัฐมนตรี
ของประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt วา การบริหารงานของรัฐบาลประกอบไปดวยงาน การจั ด ตั ว
บุคคล (Staffing) หมายถึง การดำเนินการเพื่อนำไปสูงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลตั้งแต
การคัด เลื อก การฝ กอบรม การพั ฒ นา และการธำรงรักษา ซึ่งเปน เงื่อนไขที่จ ะอำนวยประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน
1.4 ดานการอำนวยการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ผูบริหารมีการมอบหมายงานและแนะนำการทำงานให
บุคลากรอยางชัดเจน ลำดับที่ 2 คือ ผูบริหารมีการชี้แนะและติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากรให
ดำเนินไปตามแผนหรือเปาหมายที่กำหนดไวและลำดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีการสรางขวัญและกำลังใจให
บุคลากรอยางสม่ำเสมอ ตามลำดับ สอดคลองกับ Lunenburg และ Omstein (2000 : 6) กลาวถึงแนวคิด
ของ Luther Gulick ประการหนึ่ง คือ การอำนวยการ(Directing) หมายถึง การดำเนินการที่มีความใกลชิด
สัมพันธเพื่อที่จะนำไปสูการดำเนินงานที่ประกอบดวยการตัดสินใจในงานอยางตอเนื่อง การติดตอสื่อสาร
การเพิ่มการตัดสินใจ และการประเมินผลผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสมถูกตอง
1.5 ดานการประสานงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับ ที่ 1 คือ การติดตอขอขอมูลที่ อยูในความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ลำดับที่ 2 คือ การทำงานมีความเชื่อมโยงกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
ตองการ และลำดั บ สุดท าย คือ การประสานที่เปน ระบบและมีป ระสิทธิภ าพ ตามลำดับ สอดคลองกับ
Lunenburg และ Ornstein (2000 : 6) กลาวถึงแนวคิดของ Luther Gulick ประการหนึ่ ง คือ ดานการ
ประสานงาน(Coordinating) หมายถึง การดำเนินการที่จะนำไปสูกิจกรรมทั้งหมดและความพยายามที่จะ
ทำใหเปดความผูกพันในองคการ สงผลใหเกิดความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
1.6 ดานการรายงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเป นรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ผูบริหารมีการควบคุมดูแลการจัดทำรายงานเสนอแนะ
ขอคิดเห็น ลำดับที่ 2 คือ มีการนำเสนอการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อใหทราบความเคลื่อนไหว และ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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ลำดับสุดทาย คือ ผูบริหารตอบสนองดวยแนวทางในการแกปญหาอยางรวดเร็วตามลำดับ
สอดคลอง
กับ Lunenburg และ Ornstein (2000 : 6) กลาวถึงแนวคิดของ Luther Gulick ประการหนึ่ ง คื อ การ
รายงาน (Reporting ) หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาดวยเอกสาร และการวิจัยการตรวจติดตาม
เพื่อทำใหมั่นใจไดวา สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นจะเปนไปตามแบบแผน การกระทำสิ่งตางๆ ที่สำคัญที่ทำใหเกิดความ
ถูกตอง โดยการมอบหมายใหบุคคลดำเนินการรับผิดชอบแลวรายงานใหผูบริหารทราบ
1.7 ดานการบริหารการเงินและงบประมาณโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปน
รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ ผูบริหารมีการกำหนดและควบคุม
การใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมาย ลำดับที่ 2 คือ ผูบริหารมีการกำหนดและควบคุมการใชจายเงินใน
การปฏิบัติงานและลำดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีการควบคุมการใชจายงบประมาณใหถูกตองและทันเวลา
ตามลำดั บ สอดคล องกั บ Lunenburg และ Ornstein (2000 : 6) กลาวถึงแนวคิ ดของ Luther Gulick
ประการหนึ่ง คือ การบริหารการเงินและงบประมาณ(Budgeting หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
งบประมาณ รวมทั้งแผนงบประมาณ การบัญชี และการควบคุม
2.ประสิ ท ธิ ผ ลการบริห ารงานของโรงเรีย นรม ไทรวิ ท ยา โดยภาพรวมอยู ในระดั บ มาก เมื่ อ
จำแนกเปน รายด านพบวา ผูตอบแบบสอบถามส วนมากมีความเห็ น ลำดั บ ที่ 1 คือ ด านการบริห ารงาน
วิชาการ ลำดับที่ 2 คือ ดานการบริหารงานบุคคล ลำดับที่ 3 คือ ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ
และลำดับสุดทาย คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ตามลำดับ สามารถสรุปผลการศึกษาเปนรายดานดังนี้
2.1 ด านการบริ ห ารงานวิช าการ พบว า อยู ในระดับ มาก เพราะมี การกำหนดนโยบายที่
ชัดเจน มีการดำเนินการกิจกรรมตางๆ ที่มีความเหมาะสม การมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ การสราง
แรงจูงใจในการทำงาน การติดตอสื่อสารอยางใกลชิดระหวางครูและผูปกครองนักเรียนไดอยางดี และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บัณฑิต ผังนิรันดร (2549 : 56) ไดทำการศึกษาอิทธิพลของ
ลักษณะขององคการนโยบาย การบริห ารและการปฏิ บัติงาน สภาพแวดลอมการทำงานภายในองคการ
แรงจู ง ใจในการทำงาน ความพึ ง พอใจในงาน และความผู ก พั น ต อ องค ก ารที มี ต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา ปจจัยทีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทำงานของบุ คลากร ไดแก
กระบวนการ ติ ด ต อ สื่ อ สาร ภาวะผู น ำองค ก ารและวั ฒ นธรรมองค ก าร ส ว นป จ จั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลต อ ต อ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดแก แรงจูงใจในการทำงาน โครงสรางองคการ ภาวะ
ผูนำองคการและวัฒนธรรมองคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุปญญา หาแกว (2556: 47) ไดศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีความมุงหมายเพื่ อศึกษาปจจัยที่ สงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิช าการ เพื่ อศึกษาประสิ ทธิผลในการบริห ารงานวิช าการ เพื่อสรางสมการพยากรณ ประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 กลุม
ตัวอยาง ได แก ข าราชการครูที่ป ฏิบั ติงานในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 พบวา มีปจจัยดังนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
เชน วัสดุอุ ปกรณ หองสมุดเพียงพอดานการวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุ ป ญ ญา หาแก ว (2556: 47) ได ศึก ษาปจ จัย ที่สงผลตอประสิ ทธิผ ลในการบริห ารงานวิช าการของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีความมุงหมายเพื่อศึกษา
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ปจจัยที่สง ผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ เพื่อ
สรางสมการพยากรณ ป ระสิ ทธิผ ลในการบริห ารงานวิช าการของสถานศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 พบวา มีปจจัย
ดังนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา เชน วัสดุอุ ปกรณ หองสมุดเพียงพอดานการวัดและประเมินผล
และเที ย บโอนผลการเรี ย น ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา อยูในระดับมาก เพราะมีการสรางแรงจูงใจ การจัดคน
ใหทำงานตรงกับความสามารถของแตละคน มีการฝกอบรมเพิ่มความรู ความสามารถใหครู พนักงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนรม
ไทรวิ ท ยาให อ ยู ในระดั บ มาก ซึ่ งสอดคล อ งกั บ งานวิ จัย ของ ศิ ริ รั ต น ทองมี ศ รี (2556 : 90) ป จ จั ย ด า น
คุณลักษณะผูบริหารลักษณะงานของครูและแรงจูงใจในการทำงานของครูทีสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรีย นเอกชน ผลการวิจัย พบวา ปจ จัยเกี่ย วกับ วิสัยทั ศนของผูบ ริหารภาวะผูน ำของผูบ ริห าร
ลักษณะงานของครูและแรงจูงใจในการทำงานของครูสงผลทางตรงตอคุณภาพในการปฏิบัติของครูยิงไปกวา
นั้น วิสัยทัศนของผูบริหารภาวะผูนำของผู บริหารและลักษณะงานของครูสงผลทางออมตอคุณภาพ ในการ
ปฏิ บั ติ ของครูผานแรงจูงใจในการทำงาน ตั วแบบความสัมพั น ธเชิ งสาเหตุ ระหวางคุณ ลั กษณะผู บ ริห าร
ลักษณะงานของครูแรงจู งใจในการทำงานของครูและคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งานของครู มีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยรูปแบบความความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ผลการปฏิ บั ติ งานของคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ งานของครู โรงเรี ย นเอกชน และสอดคล อ งกั บ เฮเนเวลด
(Heneveld 1994) พบว า ป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นได แ ก บรรยากาศในชั้ น เรี ย น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู พฤติกรรมการสอนของครู คุณภาพการสอนของครูคุณภาพชีวิตการทา
งานของครู เจตคติตอวิชาชีพครู และคุณลักษณะชีวสังคมของครู คือ วุฒิและประสบการณการสอน
2.3 ดานการบริหารงบประมาณ พบวา อยูในระดับมาก เพราะมีการจัดทำแผนงบประมาณ
ที่ชัดเจน โปรงใสในการจัดทำกิจกรรม หรือบริการภายในโรงเรียนใหดำเนินไปอยางถูกตอง มีการตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณอยางเปนระบบ ทำใหผูที่เกี่ยวของไดมีบทบาท หนาที่ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
งบประมาณตางๆ อยางตอเนื่อง จึงทำใหดานการบริหารงบประมาณ อยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิด
ของคาร ด เวล และสปริ ง (Caldwell; & Sprinks.1990 : 101-102) ได ก ล า วถึ ง เกณฑ ป ระเมิ น ความมี
ประสิทธิผลในการดำเนินงานของโรงเรียน ดานปจจัยและกระบวน จากการศึกษาทฤษฎี พบวา ปจจัยที่
ปรากฏในทฤษฎีตางๆ ซึ่งระบุวามีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก การพัฒนาหลักสูตร และภาวะผูนำ
ของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา อยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนใหเปดใหมีการแสดง
ความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นจากฝายที่เกี่ยวของเพื่อนำมาพิจารณาและดำเนินการตอ มีความสามัคคี
ใหความรวมมือทำงานกันอยางจริงใจ จึงทำใหการบริการงานทั่วไปอยูในระดับมาก ซึ่งสอดลองกับงานวิจัย
ของอัมพร วงษพิทักษ (2555 : 67) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหารวิชาการโรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรีย น ทั งด า นการทำหลั กสู ตรท องถิ่ น ด านการพั ฒ นาแหล งเรีย นรูดานครูภูมิ ปญ ญาท องถิ่ น มี
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ลักษณะการเขารวม 5 ประการ คือ 1) การระดมความคิด 2) การวางแผน3) การรวมมือกันปฏิบัติงาน 4)
รวมกันติดตามและประเมินผล 5) การรับผลประโยชนรวมกัน สวนเงือนไขสำคัญ 5 ประเด็น คือ 1) การมี
ผูนำทางศาสนาให การสนั บสนุน และเห็น ความสำคัญของการศึกษา 2) ผู นำชุมชนให การชวยเหลือและ
สนับสนุนอยางจริงจัง 3) ความสามัคคีรวมกันทำงานอยางจริงจัง 4) การยกยองใหเกียรติซึงกันและกัน 5)
ระบบการสื่ อ สารในการทำงาน และสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของคาร ด เวล และสปริ ง (Caldwell; &
Sprinks.1990 : 101-102) ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมีประสิทธิผลในการดำเนินงานของโรงเรียน ดาน
ป จ จั ย และกระบวน จากการศึ ก ษาทฤษฎี พบว า ป จ จั ย ที่ ป รากฏในทฤษฎี ต า งๆ ซึ่ ง ระบุ ว า มี ผ ลต อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก การพัฒนาหลักสูตร และภาวะผูนำของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
3. การทดสอบความสัมพันธของปจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรม
ไทรวิทยา เปนรายคู ดวยคาสหสัมพันธ (Correlation) และหาระดับหรือขนาดของความสัมพันธดวยการหา
คาสั มประสิทธิ์ส หสัมพั น ธ (Correlation coefficient) ผลการศึ กษาพบวา ป จ จัย การบริห ารด านการ
วางแผนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยาดานการบริหารงานวิชาการ
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับสูง คือ .79 นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ดานการบริหารงานวิชาการ ตองมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำสื่อ
วิธีการสอน และการพัฒนาความรูของเด็กใหเติบโตยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนรมไทรวิทยาตองเปดโอกาสใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของไดเสนอความคิด เพื่อใหโรงเรียนรมไทรวิทยามีความเจริญเติบโตตอไป
2. ดานการบริหารงานบุคคล ตองจัดคนใหตรงกับความรู ความสามารถของแตละคน เพื่อให
การทำงานมีป ระสิทธิภ าพ คุ ณ ภาพ และความรวดเร็วในการดำเนิ น การ ซึ่ งการให คนไดทำงานตรงกั บ
ความรู ความสามารถของแตละคน นอกจากทำใหงานประสบผลสำเร็จแลว ยังเปนการสรางจูงใจใหกับ
พนักงานผูปฏิบัติงานทุกคนอีกดวย
3. ดานการบริหารงบประมาณ ตองจัดทำแผนงบประมาณที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได มีการ
เขารวมจากฝายที่เกี่ยวของ งบประมาณตองนำมาพัฒ นา จัดทำกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนรมไทรวิทยา
เพื่อใหเด็กไดพัฒนาการทางปญญา ความรู ความสามารถมากยิ่งขึ้น
4. ดานการบริหารงานทั่วไป มีวิสัยทัศนในการบริหารงานตางๆ ที่ชัดเจน ครอบคลุม ทั่วถึงทุก
ภาคสวนในโรงเรียนรมไทรวิทยาเพื่อใหการบริการจัดการงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการอยางถูกตอง ตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับจากทุกฝาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพรอมในบริหารจัดโรงเรียนรมไทรวิทยา
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผ ลการบริหารงานของโรงเรียนรมไทร
วิทยา ดานการดำเนินงาน ดานการตัดสินใจ
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4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา
5. ควรมีการศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียนรมไทรวิทยา
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