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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครู

เ ก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดสระบุรี
ตามประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
ครูในโรงเรียนเทศบาล จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2552 จํานวน 223 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามประกอบดวยคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัด
สระบุรีเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาครอบคลุมทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาดานทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษยสัมพันธ และทักษะทางความคิดรวบยอด
ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .93 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรีใน

ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยทักษะดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
รองลงมาไดแกทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะดานความคิดรวบยอดมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู พบวา
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2.1 ครูท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายดานทุกดานไม
แตกตางกัน

2.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน

ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare the level of opinion

of the teachers towards the administration of the municipal school administrator in
Saraburi Province according to working experience and educational level. The sample of
this research was 223 teachers of the municipal school in Saraburi province, academic
Year 2009. The instrument used for data collection was a questionnaire about status of
the respondents consisting of working experience and educational level and the opinion
of the teachers towards the administration of the municipal school administrator in
Saraburi Province. A rating scale questionnaire asked about the administration skill of the
municipal school administrator including technical skill, human relation skill, and concept
skill with the reliability of 0.93. The statistics used for data analysis were percentage,
arithmetic mean, standard deviation, and t-test at .05 level of the significance.

The findings were as follows:
1. The opinion level of the teachers towards the administration of the

municipal school administrators in Saraburi Province as a whole and all aspects were at
high level. The highest mean was the aspects of technical skills, and followed by the
aspect of human relation skill, while the lowest mean was the aspect of concept skills.

2. The comparisons of the opinion of the teachers were as follows:
2.1 The teachers with different working experience did not have different

opinion towards the administration of the municipal school administrator in Saraburi
Province in overall and each aspect.

2.2 The teachers with different educational level did not have different
opinion towards the administration of the municipal school administrator in Saraburi
Province in overall and each aspect.
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คําสําคัญ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ สงผลกระทบโดยตรงตอวิถีการดํารงชีวิตของคนท่ัวไป การแขงขัน
เพ่ือความอยูรอดของนานาประเทศ มีอัตราสูงข้ึนทุกขณะ ความสําคัญของการพัฒนา
ประเทศจึงมิไดข้ึนอยูกับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกตอไป แตข้ึนอยูกับศักยภาพและคุณภาพ
ของคนเปนสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะท่ี 9 เนนในเรื่อง “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา”การศึกษา จึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะตองพัฒนาประเทศในโลกยุค
ใหมทรัพยากรท่ีสําคัญ คือ ทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูของคนในชาติ เพราะความสามารถ
และศักยภาพในการผลิตของแตละประเทศข้ึนอยูกับองคความรูของคนในชาติ สวนประเทศ
ท่ีพลเมืองมีการศึกษาดียอมไดเปรียบในการแขงขันเสมอ (อํารุง  จันทวานิช และคนอ่ืน ๆ,
2542) การพัฒนาการศึกษาจึง เปนเรื่องสําคัญ ดังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 บัญญัติไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันใน
การเรียน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน
(สุชาติ ทวีพงษ, 2541) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดท่ี 1 บท
ท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการขอ 2 การจัดระบบและกระบวนการศึกษา เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนท่ัวไปใหมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาดังกลาว จึงตองพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถเสียสละอุทิศตน ใหกับงาน เพราะครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะท่ีจัด
ประสบการณการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือสรางสรรคความเปนมนุษย (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2542) ดังนั้น การศึกษาจึงเปนกลไกในการพัฒนาคน เปนเครื่องมือในการเตรียม
คนและสังคมใหพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพซ่ึง
การพัฒนาการศึกษาไดนั้นตองรวมมือกันทุกฝาย โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน หรือองคการ
ผูบริหารโรงเรียนตองมีเทคนิควิธีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ธงชัย สันติวงษ (2537) ใหความเห็นวาองคการตางๆ จะปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจใหสําเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีบุคลากรหลาย
ฝายใหความรวมมือ และทํางานประสานกันอยางดี บุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารงานขององคการก็คือ ผูบริหาร ดังท่ีวา องคการจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใด และจะดําเนินไปโดยไดผลตามวัตถุประสงคมากนอย แคไหนยอมข้ึนอยู กับ
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ความสามารถของผูดํารงตําแหนงฝายบริหาร ในอันท่ีจะจัดกลุมคนเหลานี้ใหมีความรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

การท่ีผูบริหารจะทําภารกิจไดตามเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
จําเปนตองมีความรูความสามารถในเรื่องท่ีอยูในขอบเขตภารกิจเปนอยางดี ซ่ึงโรเบิรต แอล
แคทซ (Robert, 1955) ไดใชวิธีท่ีเรียกวา “สามทักษะ” (Three-Skill Method) วิเคราะห
ความรูความสามารถของผูบริหารวา ผูบริหารจะทําหนาท่ีตนไดดี เพียงใด ประสบ
ความสําเร็จมากนอยกวากันหรือไม ข้ึนอยู กับทักษะ 3 ทักษะ คือ ทักษะทางเทคนิค
(Technical Skill) ทักษะทางมนุษยสัมพันธ (Human Skills) และทักษะทางความคิดรวบ
ยอด (Conceptual Skills) (วิจิตร  ศรีสะอาน, 2532)

ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความหลากหลาย และ
แตกตางกันตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูมีสวน
เก่ียวของวาผูเรียน ทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากโรงเรียน เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว การบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา จึงมีท่ีผูเก่ียวของดวยหลายระดับ ผูบริหารสถานศึกษานับวา เปน
ผูท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชความรูความสามารถในการบริหารงานโดยรูจักใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด อาจกลาวไดวา สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารเปนสําคัญ จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน
พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลางมีประสิทธิภาพต่ํา
เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถไมเพียงพอในการบริหารและดาน
ครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน ไมตรงตามเอกวิชา ขาด
ทักษะการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ขาดความรูความเขาใจระเบียบและการปฏิบัติตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล ครูมีหนี้สินขาดกําลังใจตอการทุมเทเวลาใหกับการเรียนการ
สอน ครูยังขาดความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผูบริหารสถานศึกษา
ยึดความเห็นของตนเองเปนใหญ ใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนนอย ผูบริหาร
สถานศึกษาไมสนใจพัฒนาตนเอง ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผล และผูปกครอง
ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนนอย และยังสอดคลองกับ
ดิเรก  พรสีมา (2542) ไดพบปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการและสาเหตุท่ีทําใหการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิผลต่ําอาจสรุปได ดังนี้ 1) ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารต่ํา
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน (2539) พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมีพ้ืนความรูระดับปริญญาตรีและปฏิบัติราชการเฉลี่ยประมาณ 20-30 ป มีความรู
ความสามารถไมเพียงพอในการบริหาร ผูบริหารยึดตนเองเปนใหญ ใหครูมีสวนรวมในการ
บริหารต่ํา ผูปกครอง ชุมชนไมมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 2) ผูบริหารโรงเรียนไมสนใจ
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พัฒนาตนเอง 3) ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผลผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารสวนใหญมีความคิดวา การตรวจสอบ และการประเมินคือ การจับผิด การตรวจสอบ
และการประเมินผูบริหารโรงเรียนจึงดําเนินการเฉพาะกรณีท่ีมีความผิดชัดเจน หรือเพ่ือเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง การประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานมีคอนขางจํากัด
4) ผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนต่ํา เนื่องจาก
รัฐเขาไปมีบทบาทในการบริหารการศึกษา และบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคอนขางสูง
ท้ังทําหนา ท่ีกํากับบทบาทการบริหาร ไมคอยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมมาก
(กรมวิชาการ, 2544) ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ แตมิใชวาผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษา
ใหประสบความสําเร็จไดเหมือนกัน ทุกคน ซ่ึงเซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni, 1983) ไดเสนอ
แนวคิดวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในโรงเรียนสูความเปนเลิศนั้น จะตองเปนผูมี
ทักษะการบริหาร เพราะผูบริหารโรงเรียนจะสามารถเลือกเนนความสนใจในสิ่งท่ีเปน
ความสําคัญและเปนคานิยมของโรงเรียน ดังนัน้ สมาชิกในโรงเรียนจะมีความเขาใจตรงกันวา
อะไรคือเปาหมายสําคัญของโรงเรียน และทุกคนจะปฏิบัติงานของตนใหบรรลุเปาหมายนั้น
โกศล ใสขาว (2540) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ความคิดเห็นตอทักษะการบริหารท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4 ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารมีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลาง และทักษะ การบริหารของผูบริหารท่ี
สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาคือ ทักษะดานมโนภาพ ดานเทคนิค และ
ดานผูนํา

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใชทักษะทักษะทางเทคนิค
ทักษะทางมนุษยสัมพันธ และทักษะทางความคิดรวบยอด ในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรี เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเพ่ือให
เกิดประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดสระบุรี แตกตางกันตามประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขต

จังหวัดสระบุรีตามความคิดเห็นของครู
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรีตามประสบการณการทํางาน และ
วุฒิการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ครูในโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสระบุรี
ปการศึกษา 2552 ประกอบดวยโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองแกงคอย
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท และเทศบาลตําบลหนองแค จํานวน 19 โรงเรียน จํานวน
533 คน

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตาราง
แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and
Morgan อางถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ, 2548) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95.00 ไดจํานวน
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน  223 คน และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแตละ
โรงเรียนโดยวิธีการเทียบอัตราสวนดวยการสุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางอยางมีระบบ
(Systematic Random Sampling) โดยเลือกครูทุก ๆ คนท่ี 2 จากบัญชีรายชื่อครูท่ี
ปฏิบัติการสอนของแตละโรงเรียน

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)

ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยประมวลแนวคิดท่ีไดศึกษาวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับทักษะ การบริหารงาน 3 ดาน ตามแนวความคิอของแคทช โดยแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เปนแบบสํารวจรายการเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารงานตามแนวคิดของแคทช
แบบสอบถาม จําแนกได 3 ดาน คือ ดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอดมี
ลักษณะ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert)
แบงเปน 5 ระดับ เทียบตามเกณฑดังนี้



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

203

คะแนน ระดับการบริหารงาน
5 สูงท่ีสุด
4 สูง
3 ปานกลาง
2 ต่ํา
1 ต่ําท่ีสุด

3. การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ ศึกษา

คนควารายละเอียดของเนื้อหาและแนวคิด จากเอกสารงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับทักษะ
การบริหารงาน 3 ดาน ไดแก  ดานเทคนิควิธี ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอด

กําหนดขอบเขตของขอคําถามตามตัวแปรท่ีศึกษา และสรางแบบสอบถาม
โดยมีรายละเอียด  2  ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เปนแบบสํารวจรายการเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) ประกอบดวย

1. ประสบการณทํางาน จําแนกเปน
1.1 ต่ํากวา 10 ป
1.2 ตั้งแต  10 ปข้ึนไป

2. วุฒิการศึกษา จําแนกเปน
2.1 ปริญญาตรี
2.2  สูงกวาปริญญาตรี

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงาน ตามแนวคิดของแคทช
จําแนกเปน 3 ดาน คือ ดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ ดานความคิดรวบยอด

สรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบ  แกไขท้ังดานเนื้อหา  สํานวน  ความชัดเจนและการใชภาษา

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาแลวไป
ใหผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง และประสบการณ
เก่ียวกับการบริหารการศึกษา ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับนิยามศัพทเฉพาะ
แลวนําแบบสอบถามไปปรับปรุง แกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ  ตามไปหาคาความ

เท่ียงตรงของ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

204

เนื้อหา (Validity) โดยการหาคาดัชนีความพองระหวางขอคําถาม แตละขอกับ
นิยามศัพทเฉพาะ (Index of Congruence หรือ IOC) โดยแปลความหมายของคะแนนดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ

-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
และเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความพองตั้งแต 0.5  ไปใชสวนขอท่ีมีคาดัชนีความพอง

นอยกวา 0.5 นําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2548)
การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแลว ไปทดลองใช (Try-out) กับครูปฏิบัติการสอนท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach, 1984 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2548) ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .93 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองและแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือการนําไปใชการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง

4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 1 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

หาคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย
ขอมูลแบบสอบถามส วน ท่ี 2 วิ เคราะห โดยการหาคา เฉลี่ ย (Mean)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กําหนดเกณฑการแปลความหมายของ
คะแนน โดยใชหลักการของเบส (Best, 1997 อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร, 2538) ซ่ึงแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนี้

คาเฉลี่ย ระดับการบริหารงาน
4.51 - 5.00 สูงท่ีสุด
3.51 - 4.50 สูง
2.51 - 3.50 ปานกลาง
1.51 - 2.50 ต่ํา
1.00 - 1.50 ต่ําท่ีสุด

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
หรือมัชฉิม เลขคณิต (Arithmetic mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
หรือ S.D.) การทดสอบคาที แบบเปนอิสระตอกัน (t - test : Independent)
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ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรี ตามตําแหนงประสบการณการทํางาน
และวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

1. การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรี
ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยทักษะดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดแก
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานความคิดรวบยอด มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นครู พบวา
2.1 ครูท่ีมีประสบการณทํางานต่ํากวา 10 ป และตั้งแต 10 ป ข้ึนไป มีความ

คิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน

2.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในเขต

จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นครู มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
ระดับความคิดเห็นของครู ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล

ในเขตจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับสูงโดยทักษะดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ไดแก ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานความคิดรวบยอดมีคาเฉลี่ยต่ําสุดซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของกฤษณะ สุพงศ (2543) ท่ีไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน การบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร มีทักษะการบริหาร อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ สมศักดิ์
ดานเดชา (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน และประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา การบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับต่ําเชนกัน
ทักษะดานเทคนิค มีระดับการบริหารงานทุกขออยูในระดับสูง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง อันดับแรก
ไดแก ผูบริหารมีการนําเสนอขอมูลขาวสารของโรงเรียนตอชุมชนเพ่ือการประชาสัมพันธใหทราบ
กันอยางท่ัวถึง ผูบริหารมีวิธีการใชทรัพยากรในการบริหารงานอยางประหยัด ใหมีความคุมคาตอ
การพัฒนาคุณภาพของงาน  และประสานความรวมมือกับผูปกครองเพ่ือรวมกันพัฒนาในการจัด
การศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก การสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือนํามาใชปรับปรุง
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คุณภาพงานทางการศึกษา ท้ังนี้ อาจเปนเพราะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมออีก ท้ังไดบรรจุหลักสูตร
การฝกอบรมทักษะการบริหารงานท้ัง 3 ดาน คือ ดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ และ
ดานความคิดรวบยอด ตามแนวแคทซ เม่ือผูบริหารท่ีเขาสูตําแหนงใหมๆ จะมีความรู
ความสามารถความชํานาญการ และมีความคิดใหมๆ ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหารจัดการดานการจัดการศึกษา ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะเห็นวา
ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารงานกอใหเกิดประสิทธิภาพ ในยุคของการปฏิรูป
การศึกษา มีปจจัยสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูคือ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และการมีสวนรวมในการบริหารงาน มีการประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนตอชุมชนให
ทราบกันอยางท่ัวถึงคุณลักษณะในการสงเสริมประชาธิปไตย ใชเหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมศรี รีรานนท (2539) ไดทําวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชทักษะทางการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัย พบวา การใชทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทักษะดานเทคนิค ไดแก การนําหลักสูตรไปใช การสั่งการ
และการจัดขอมูลสารสนเทศมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ระดับการ
บริหารงานทุกขออยูในระดับสูง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงอันดับแรก ไดแก ผูบริหารใหโอกาสแก
บุคลากรในการนําเสนอผลงานหรือแสดงความคิดเห็น ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียม  และสามารถปรับตนเองใหเขากับบุคคลอ่ืนไดเปนอยางดีตาม
สถานการณ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูสวนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ความแตกตางกันใน
เรื่องความรูของครูผูสอนจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูบริหารยังไมรับฟงความคิดเห็น และเปด
โอกาสใหครูผูสอน มีสวนรวมในการตัดสินใจมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนสาร
บัลลังกปทมา (2552) ไดทําการวิจัย เรื่อง การใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม ทักษะดานมนุษยสัมพันธ พบวา
ผูบริหารสามารถบูรณาการความคิดของบุคลากรไปใชในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ทักษะดานความคิดรวบยอด ระดับการบริหารงานทุกขออยูในระดับสูง ขอท่ีมี
ระดับคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีการแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม ๆ อยางหลากหลายในโอกาส
ตาง ๆ  มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก มีการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคขอบขายของงาน เพ่ือการ
ปฏิบัติใหบรรลุผลไดอยาง มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหความสัมพันธของระบบตาง ๆ
ภายในโรงเรียน ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูสวนมากมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป
ความแตกตางของประสบการณการทํางาน จึงสงผลผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
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ในจังหวัดสระบุรี มีการตัดสินใจในการเสนอความคิดเห็น หรือแนวคิดใหมๆ ในโอกาสตางๆ
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธนสาร บัลลังกปทมา (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชทักษะ
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวา ทักษะดานความคิดรวบยอด ผูบริหารสามารถคิดคนและพัฒนานวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

การเปรียบเทียบความคิดเห็นครู พบวา ครูท่ีมีประสบการณทํางาน และวุฒิ
การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัด
สระบุรี โดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะทุกคนตองผานเกณฑ
การอบรมเขาตามหลักสูตรของคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) ท้ังครูท่ีดํารงตําแหนง
ผูบริหารแลว และผูบริหารท่ีเขาสูตําแหนงใหม เม่ือมาปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษาก็ตองปฏิบัติ
หนาท่ีตามหลักภารกิจ 4 งาน ไมวาจะเปนสถานศึกษาระดับอําเภอ หรือสถานศึกษาระดับ
จังหวัด ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารท่ัวไป ดวยเหตุนี้จะเห็นวาปจจัยเบื้องตนไมแตกตางกัน จึงไมไดเปรียบกัน
มากนักดังนั้น สังกัดหนวยงานแตละจังหวัดของสถานศึกษา จึงไมมีผลตอการใชทักษะของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ดานเดชา
(2543) ทําการวิจัย เรื่อง ทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหาร งานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก และ
เม่ือเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารตามตัวแปร ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในตําแหนงท่ีตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ของซิมสัน (Simpson, 2005) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการรับรูของคณะวิชา ท่ีมีตอ
สมรรถนะในการบริหารท่ีจําเปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขอคนพบจากงานวิจัย คือ
ตัวแปร ดานอายุ มีผลตอการรับรูของคณะในเรื่องทักษะ และสมรรถนะในการบริหาร
ตัวแปรดานเพศไมมีความแตกตางกัน ระดับความรูไมมีความแตกตางกัน สถานภาพ
การสมรสไมมีความแตกตางกันในการรับรูทักษะและสมรรถนะในการบริหารสถานภาพ
การครอบครองท่ีดินไมมีความแตกตาง และตัวแปรดานชาติพันธไมมีความแตกตางกัน
ในการรับรูท่ีมีตอทักษะ และสมรรถนะในการบริหาร



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

208

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอจากผลการวิจัย
1. ทักษะดานเทคนิค ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการทําวิจัยเพ่ือนําผลมาใชปรับปรุง

คุณภาพงานทางการศึกษา ควรมีการกํากับ ติดตาม นิเทศงานวิชาการอยางมีระบบ และ
ควรจัดทําสถิติ สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน

2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารควรสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรควรเขาใจและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล และควรรับฟงความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะของบุคลากร

3. ทักษะดานความคิดรวบยอด ผูบริหารควรการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ขอบขายของงาน เพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรรูถึงความตองการ
ทางการศึกษาของชุมชน และควรมีการวิเคราะหความสัมพันธของระบบตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยการมีสวนรวมในการบริหารงานของผูบริหารและครูผูสอน

เฉพาะดาน และรายดาน เพ่ือนําขอมูลมาใชในการจัดการจัดการศึกษาตอไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่อง ความตองการมีสวนรวมของชุมชนตอการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา เชน โรงเรียนท่ีถายโอนจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ มาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงเรียนเทศบาลท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน เชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี เปนตน แลวนําผลการวิจัยมาสังเคราะหรวมกัน
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