
 

 

บทความการวิจัย 
 

ศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านช่องพลี 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่

 
       วรรณี   ด ำกระ   
       หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 

 

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษำระดับควำมคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อกำรปฏิบัติกำร
บริหำรงำนของโรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  2) เพ่ือ
ศึกษำระดับควำมคำดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อกำรปฏิบัติกำรบริหำรงำนของโรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นกับระดับควำม
คำดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อกำรบริหำรงำนของโรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่   ปีกำรศึกษำ 2557  จ ำนวน  233  คน ได้มำโดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถำม แบบมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ  มีควำมเชื่อมั่นระหว่ำง .763 ถึง 
.962 
 ผลการวิจัย  พบว่า 
 1. ผู้ปกครองนักเรียนมีควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังต่อกำรบริหำรงำนโรงเรียนทุกด้ำนอยู่ในระดับ
มำก 
 2. ระดับควำมคิดเห็นกับระดับควำมคำดหวังของผู้ปกครองต่อกำรปฏิบัติกำรบริหำรงำนของโรงเรียน
บ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติท่ีระดับ .01 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษำระดับควำมคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อกำรปฏิบัติในกำรบริหำรงำนของโรงเรียนบ้ำน

ช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
2. เพ่ือศึกษำระดับควำมคำดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อกำรปฏิบัติในกำรบริหำรงำนของโรงเรียน

บ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นกับระดับควำมคำดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อกำรปฏิบัติใน
กำรบริหำรงำนของโรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
    วิธีการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ 
 1.  ศึกษำทฤษฎี หลักกำร แนวคิด จำกหนังสือ ต ำรำ เอกสำร และ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ำผล
กำรศึกษำมำสร้ำงเครื่องมอืในกำรศึกษำ  
 2. ร่ำงแบบสอบถำม เกี่ยวกับ กำรบริหำรงำนโรงเรียน แล้วน ำมำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือ
ตรวจสอบแก้ไข  
 3. น ำแบบสอบถำมที่ได้แก้ไขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ เสนอให้ ผู้เชี่ยวชำญ
จ ำนวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำงนิยำมศัพท์เฉพำะและข้อค ำถำมในประเด็นที่
ศึกษำ โดยวิธีกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) พิจำรณำ
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต ่.50 ขึ้นไป (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2544 : 180) ผลกำรวิเครำะห์ได้ค่ำดัชนีควำม
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่ำง .76-.94  
  4. น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นไปทดลองใช้โดยใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ำยกับกลุ่มประชำกร คือ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน ได้ตรวจสอบค่ำควำมเชื่อมั่น โดยใช้วิธีกำรหำค่ำ

สัมประสิทธิ์ Alpha Coefficient (α) ถือเกณฑ์ใช้ได้ตั้งแต่ .75 ขึ้นไป (สุรินทร์ บู่สำลี, 2545 : 55) ผลกำร
ตรวจสอบได้ค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ .88  
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำมซึ่งผู้ศึกษำได้จัดท ำขึ้น จ ำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 
ตอน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นมีลักษณะเป็นแบบตรวจรำยกำรสอบถำม
เกี่ยวกับ เพศ อำยุ อำชีพ รำยได้ของผู้ปกครองต่อเดือน ระดับกำรศึกษำ และควำมเก่ียวข้องกับนักเรียน 
  ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จ ำแนกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 
  ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร    จ ำนวน 10 ข้อ  
  ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรเงิน  จ ำนวน 10 ข้อ  
  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร    จ ำนวน 10 ข้อ  
   ด้ำนงำนบริหำรงำนทั่วไป     จ ำนวน 10 ข้อ 
 แบบสอบถำมในตอนที่ 2 เป็นค ำถำมชนิดจัดอันดับคุณภำพ 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert's rating 
scale) ซึ่งผู้ศึกษำก ำหนดค่ำคะแนนของช่วงน้ ำหนัก 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 ควำมคำดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  จ ำแนกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 
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  ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร    จ ำนวน 10 ข้อ  
  ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรเงิน  จ ำนวน 10 ข้อ  
  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร    จ ำนวน 10 ข้อ  
   ด้ำนงำนบริหำรงำนทั่วไป     จ ำนวน 10 ข้อ 
  

สรุปผลการวิจัย 
 1. กำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนช่องพลี 
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่ำ ผู้ปกครองนักเรียน มีควำมคิดเห็นต่อ
กำรบริหำรงำนทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือกำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรเงิน (X = 
4.12, S.D = 0.83) ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือกำรบริหำรงำนทั่วไป (X = 3.61, S.D. = 0.79)  
 2. กำรศึกษำระดับควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนช่องพลี 
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่ำ ผู้ปกครองนักเรียนควำมคำดหวังต่อ
กำรบริหำรงำนทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรเงิน 
(X = 4.18, S.D. = 0.65) ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร (X = 3.93, S.D. = 0.73)  
 3.  ผู้ปกครองนักเรียนมีระดับควำมคิดเห็นกับระดับควำมคำดหวังต่อกำรปฏิบัติกำรบริหำรงำนของ
โรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 จำกผลกำรศึกษำเรื่อง ศึกษำควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อกำรบริหำรงำน
ของโรงเรียนบ้ำนช่องพลี สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สำมำรถอภิปรำย
ผลในประเด็นที่ส ำคัญดังนี้  
 1. ระดับควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกำรบริหำรงำนของโรงเรียนที่พบว่ำ ผู้ปกครองมี
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกเหตุผลที่จ ำแนกเป็น รำยด้ำนได้ดังนี้  
  1.1 กำรบริหำรงำนวิชำกำร ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร
โรงเรียนอยู่ในระดับมำก นั่นคือ เพรำะโรงเรียนมีกำรจัดท ำคู่มือนักเรียนส ำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ปกครอง 
และครูจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงหลำกหลำยและมีคุณภำพ สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่เรียนอ่อน และ
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้นักเรียนมีโอกำสได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับ รุจิร์ ภู่สำระ และจันทรำนี สงวน
นำม (2545 : 56) ที่กล่ำวว่ำ งำนวิชำกำร เป็นกำรบริหำรกิจกรรมทุกชนิดในสถำนศึกษำซึ่งเกี่ยวข้องกับกำร
ปรับปรุง พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้เกิดผลตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร อย่ำงมีประสิทธิภำพ และอุทัย บุญ
ประเสริฐ (2550 : 25) ได้กล่ำวไว้ว่ำ งำนวิชำกำรเป็นงำนที่ส ำคัญที่สุดของสถำนศึกษำ และงำนวิชำกำรยังเป็น
งำนหลัก เป็นงำนส่วนใหญ่ที่สุดของระบบ เป็นงำนที่เป็นหัวใจของสถำนศึกษำ งำนวิชำกำรจึงกลำยเป็นงำนที่
เป็นศูนย์กลำงของสถำนศึกษำครอบคลุมสถำนศึกษำทั้งระบบ ดังนั้นสถำนศึกษำใดที่งำนวิชำกำรก้ำวหน้ำ หรือ
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เป็นเลิศสถำนศึกษำนั้นมักมชีื่อเสียงเป็นที่นิยม เป็นที่ยอมรับ ส่วนสถำนศึกษำใดงำนวิชำกำรล้ำหลัง หรือไม่เป็น
เลิศ สถำนศึกษำนั้นจะไม่เป็นที่นิยม ขำดควำมศรัทธำ และมักเสื่อมถอยไม่เป็นที่ยอมรับ  
  1.2 กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรเงิน ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำร
บริหำรงำนงบประมำณและกำรเงินอยู่ในระดับมำก และระดับปำนกลำง นั่นเป็นเพรำะโรงเรียนมีกำรจัดสรร
งบประมำณเป็นไปอย่ำงเหมำะสมถูกต้อง กำรบริกำรจัดหำทุนอำหำรกลำงวันพอเพียง มีกำรระดมทุนเพ่ือ
กำรศึกษำ กำรแจกเครื่องแบบนักเรียนกำรแจกชุดพลศึกษำ กำรกำรแจกอุปกรณ์กำรเรียนแบบเรียน และกำร
ใช้จ่ำยกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณมีควำมโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับ กิติมำ ปรีดีดิลก (2542 : 71) กล่ำวว่ำ
ขอบข่ำยเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีของโรงเรียนที่ผู้บริหำรควรจะทรำบ  มีดังนี้ 1) กำรจ่ำยเงินเดือน 
ผู้บริหำรจะต้องจัดกำรเก่ียวกับกำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูและ บุคลำกรอ่ืน ๆ ของโรงเรียนและจะต้องวำงแผน
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน ของบุคลำกรในโรงเรียนให้เหมำะสมกับมำตรฐำนกำรครองชีพ และฐำนะกำรเงินของ
โรงเรียน 2) กำรใช้จ่ำยด้ำนอ่ืนของโรงเรียน ได้แก่ กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยทำงกำรบริกำร อำหำร
กลำงวัน กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรห้องสมุดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับยำนพำหนะ 3) กำรตรวจสอบบัญชี
จ่ำยเงินภำยนอก ได้แก่ กำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรวำง ระเบียบ เกณฑ์กำรจ่ำยเงิน ตลอดจนก ำหนด
ระบบกำรตรวจสอบเป็นต้น 4) กำรรำยงำนกำรเงิน ในกำรบริหำรโรงเรียนนั้น ย่อมมีหน่วยงำนเหนือขึ้นไป 
ตำมล ำดับ ในประเทศไทยมีหน่วยงำนควบคุมอยู่หลำยหน่วย เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรคลัง 
ส ำนักงำนประมำณและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 5) กำรจัดระบบบัญชีกำรเงินโรงเรียน เพ่ือ
สะดวกในกำรควบคุมและตรวจสอบ กำรบริหำรกำรเงินโรงเรียน จึงจ ำเป็นต้องมีระบบบัญชีและทรัพย์สินของ
โรงเรียน เพ่ือป้องกันกำรรั่วไหล และกำรใช้เงินไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำอย่ำงเต็มที่ ซึ่งหัวหน้ำสถำนศึกษำ
จะต้องก ำหนดระบบบัญชี แบบฟอร์มกำรบัญชี กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบัญชีให้ มีลักษณะง่ำยต่อกำรตรวจสอบ
และสอดคล้องกับแบบฟอร์มและหน่วยงำนขึ้นไปที่ก ำหนดไว้ 6) กำรนิเทศบัญชีในโรงเรียน เนื่องจำกกำรจัด
กำรเงินของโรงเรียนนั้น หัวหน้ำ สถำนศึกษำไม่จ ำเป็นต้องกระท ำด้วยตนเอง แต่หัวหน้ำสถำนศึกษำ จะต้อง
ก ำหนดให้หน่วยงำนหรือบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดกำร หัวหน้ำสถำนศึกษำเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและพยำยำมควบคุม
ให้กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเงินของโรงเรียนถูกต้อง สอดคล้องกับหลักกำรและระเบียบกำรโดยทั่วไป หัวหน้ำ
สถำนศึกษำจึงมีหน้ำที่นิเทศระบบบัญชี โดยกำรตรวจสอบให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ปฏิบัติกำร 7) กำรจัดท ำบัญชี
ทรัพย์สิน และทรัพย์สมบัติของโรงเรียนแนวเดียวกัน  
  1.3 กำรบริหำรงำนบุคคล ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรบริหำรงำนบุคคลอยู่ใน
ระดับมำก นั่นอำจเป็นเพรำะว่ำ ครู-อำจำรย์มีบุคลิกน่ำศรัทธำเลื่อมใสเป็นแบบอย่ำงที่ดี บุคลำกรมีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีควำมเสียสละ มีจรรยำบรรณ มีอุดมกำรณ์ในวิชำชีพและมีระเบียบวินัยและเคำรพ
กฎหมำย สอดคล้องกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 (2550 : 38-40) กล่ำวว่ำในกำร
บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจส ำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนอง
ภำรกิจของสถำนศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เกิดควำมคล่องตัว อิสระภำยใต้กฎหมำย 
ระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ 
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ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
  1.4 กำรบริหำรงำนทั่วไป ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนมีต่อกำรบริหำรงำนทั่วไปอยู่ใน
ระดับมำก นั่นอำจเป็นเพรำะว่ำโรงเรียนจัดอำคำรเรียน บริเวณอำคำรเรียนมีควำมร่มรื่น สะอำดสวยงำมและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีกำรประชุมผู้ปกครองในเวลำเหมำะสม ปีละ1 ครั้ง และโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (2546 : 34) ที่กล่ำวว่ำขอบข่ำยงำนที่รับผิดชอบฝ่ำย กำรบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 1) กำร
ด ำเนินงำนธุรกำร 2) กำรจัดระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร 3) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4) กำรส่งเสริม
สนับสนุนด้ำนวิชำกำรงบประมำณ บุคลำกร และบริหำรงำนทั่วไป 5) กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ และ
สภำพแวดล้อม 6) กำรรับนักเรียน 7) กำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำม
อัธยำศัย 8) กำรส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 9) กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 10) กำรส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสำนงำนกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ งำนประสำนงำน
รำชกำรกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหน่วยงำนอ่ืน 11) กำรจัดระบบกำรควบคุมในหน่วยงำน 12) งำนบริกำร
สำธำรณะ 13) งำนที่ไม่ได้ระบุไว้ในงำนอ่ืน ๆ  
 2. ควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกำรบริหำรงำนของโรงเรียนที่พบว่ำผู้ปกครองมี
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกเหตุผลที่จ ำแนกเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้  
  2.1 กำรบริหำรงำนวิชำกำร ผู้ปกครองนักเรียนมีควำมคำดหวังต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร
โรงเรียนอยู่ในระดับมำก นั่นเป็นเพรำะผู้ปกครองนักเรียนมีควำมคำดหวังเพิ่มขึ้นไปอีกกับครูในจัดกำรเรียนกำร
สอนไห้หลำกหลำยและมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น และโรงเรียนควรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้นักเรียนมีโอกำสได้ฝึก
ปฏิบัติจริง เช่น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี เพ่ือนักเรียนจะได้มีประสิทธิภำพในกำรฝึกปฏิบัติ
จริงเพ่ิมมำกขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษำธิกำร (2546 : 99-112) ได้กล่ำวว่ำ กำรบริหำรงำนวิชำกำร 
หมำยถึง กำรบริหำรกิจกรรมทุกอย่ำงในสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ และกำรศึกษำของนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดโดยมีขอบข่ำยกำรบริหำรงำน
วิชำกำรดังนี้ 1) หลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร 2) กำรวิจัยในชั้นเรียน 3) กำรสอนซ่อมเสริม 4) กำรจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 6) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  2.2 กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรเงิน ควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำร
บริหำรงำนงบประมำณและกำรเงินอยู่ในระดับมำก โดยโรงเรียนมีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
ถูกต้อง กำรบริกำรจัดหำทุนอำหำรกลำงวันพอเพียง มีกำรระดมทุนเพ่ือกำรศึกษำ กำรแจกเครื่องแบบนักเรียน
กำรแจกชุดพลศึกษำ กำรกำรแจกอุปกรณ์กำรเรียนแบบเรียน และกำรใช้จ่ำยกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณมีควำม
โปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับ กิติมำ ปรีดีดิลก (2542 : 71) กล่ำวว่ำขอบข่ำยเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีของ
โรงเรียนที่ผู้บริหำรควรจะทรำบ มีดังนี้ 1) กำรจ่ำยเงินเดือน ผู้บริหำรจะต้องจัดกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังครูและ บุคลำกรอ่ืนๆ ของโรงเรียนและจะต้องวำงแผนเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน ของบุคลำกรใน
โรงเรียนให้เหมำะสมกับมำตรฐำนกำรครองชีพ และฐำนะกำรเงินของโรงเรียน 2) กำรใช้จ่ำยด้ำนอ่ืนของ
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โรงเรียน ได้แก่ กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยทำงกำรบริกำร อำหำรกลำงวัน กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรบริกำร
ห้องสมุดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับยำนพำหนะ 3) กำรตรวจสอบบัญชีจ่ำยเงินภำยนอก ได้แก่ กำรตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรวำง ระเบียบ เกณฑ์กำรจ่ำยเงิน ตลอดจนก ำหนดระบบกำรตรวจสอบเป็นต้น 4) 
กำรรำยงำนกำรเงิน ในกำรบริหำรโรงเรียนนั้น ย่อมมีหน่วยงำนเหนือขึ้นไป ตำมล ำดับ ในประเทศไทยมี
หน่วยงำนควบคุมอยู่หลำยหน่วย เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำนประมำณและ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 5) กำรจัดระบบบัญชีกำรเงินโรงเรียน เพ่ือสะดวกในกำรควบคุมและ
ตรวจสอบ กำรบริหำรกำรเงินโรงเรียน จึงจ ำเป็นต้องมีระบบบัญชีและทรัพย์สินของโรงเรียน เพ่ือป้องกันกำร
รั่วไหล และกำรใช้เงินไม่เป็นประโยชน์ ต่อกำรศึกษำอย่ำงเต็มที่ ซึ่งหัวหน้ำสถำนศึกษำจะต้องก ำหนดระบบ
บัญชี แบบฟอร์มกำรบัญชี กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบัญชีให้ มีลักษณะง่ำยต่อกำรตรวจสอบและสอดคล้องกับ
แบบฟอร์มและหน่วยงำนขึ้นไปที่ก ำหนดไว้ 6) กำรนิเทศบัญชีในโรงเรียน เนื่องจำกกำรจัดกำรเงินของโรงเรียน
นั้น หัวหน้ำ สถำนศึกษำไม่จ ำเป็นต้องกระท ำด้วยตนเอง แต่หัวหน้ำสถำนศึกษำ จะต้องก ำหนดให้หน่วยงำน
หรือบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดกำร หัวหน้ำสถำนศึกษำเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและพยำยำมควบคุมให้กำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรเงินของโรงเรียนถูกต้อง สอดคล้องกับหลักกำรและระเบียบกำรโดยทั่วไป หัวหน้ำสถำนศึกษำจึงมี
หน้ำที่นิเทศระบบบัญชี โดยกำรตรวจสอบให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ปฏิบัติกำร 7) กำรจัดท ำบัญชีทรัพย์สิน และทรัพย์
สมบัติของโรงเรียนแนวเดียวกัน  
  2.3 กำรบริหำรงำนบุคคล ควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียนมีต่อกำรบริหำรงำนกำรบริหำร
บุคคลอยู่ในระดับมำก นั่นเป็นเพรำะผู้ปกครองนักเรียนมีควำมคำดหวังว่ำ บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ยุติธรรม มีบุคลิกน่ำศรัทธำเลื่อมใสเป็นแบบอย่ำงที่ดี จะมีควำมรับผิดชอบในกำรสอนคือ สอนตรงเวลำไม่ทิ้ง
คำบสอนและเป็นที่ไว้วำงใจของนักเรียน สำมำรถให้ค ำแนะน ำที่ดีกับนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ มอลดี้ และ
คณะ (อ้ำงถึงใน พิสิฐ มหำมงคล, 2546 : 20) ให้ควำมหมำยของควำมคำดหวังว่ำเป็นกำรคำดกำรณ์ของบุคคล
ต่อสิ่งต่ำง ๆ โดยบุคคลจะใช้ประสบกำรณ์ที่เคยประสบมำเป็นปัจจัยก ำหนดควำมคำดหวัง  ดังนั้น สำมำรถ
กล่ำวได้ว่ำควำมคำดหวังเป็นควำมรู้สึกควำมคิดเห็นเป็นประจักษ์ พฤติกรรมกำรแสดงออกของบุคคลจะเป็นไป
เพ่ือกำรได้รับผลลัพธ์ตำมที่คำดหวังไว้ และเมอเรย์ (Murray, อ้ำงถึงใน สุพัตรำ คงข ำ, 2545 : 10 - 11) ให้
ควำมหมำยของควำมคำดหวังไว้ว่ำ หมำยถึง ระดับผลงำนที่บุคคลก ำหนดว่ำจะท ำได้ เพ่ือให้บุคคลท ำงำนที่
ตนเองเคยท ำและควำมคำดหวังนั้น เป็นระดับที่บุคคลปรำรถนำจะไปให้ถึงเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในกำรท ำงำน
แต่ละครั้งและเขำได้กล่ำวถึงบทบำทที่คำดหวัง (Role expectation) ว่ำหมำยถึง ควำมคิดเห็นที่มีต่อบุคคลซึ่ง
อยู่ในต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง ทั้งกระท ำหรือไม่กระท ำ ดังนั้น บทบำทที่คำดหวังนั้นจะออกมำในรูปของกำร
กระท ำท่ีบุคคลคิดว่ำควรท ำตำมสิทธิหรือหน้ำที่ในต ำแหน่งนั้น ๆ ที่ตนครอบครองอยู่  
  2.4 กำรบริหำรงำนทั่วไป ควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียนมีต่อกำรบริหำรทั่วไปใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก นั่นคือเพรำะโรงเรียนจัดให้มีกำรปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ให้กับนักเรียน มีกำรจัดอำคำรในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม และมีกำรจัดระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม ซึ่งจะท ำให้นักเรียนที่เข้ำศึกษำต่อในสถำบัน 
หรือส ำเร็จกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจเกิดควำมเข้มแข็งต่อสู้กับปัญหำต่ำงๆ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำง
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มีควำมสุข ซึ่งสอดคล้องกับ (นิพนธ์ เพชรคง, 2547 : 189-190) ที่กล่ำวไว้ว่ำ บุคคลที่มีขวัญหรือก ำลังใจที่ดีนั้น
ย่อมจะมีควำมรักควำมพึงพอใจงำนที่ตนท ำอยู่อยำกท ำงำนด้วยใจสมัคร มีควำมสุขกับงำนโดยไม่ต้องมีผู้ใดมำ
บีบบังคับให้ท ำ ซึ่งขวัญก ำลังใจของบุคคลเป็นเรื่องท่ีผู้บริหำรจะละเลยไม่ได้  
 3. กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียน  
      จำกกำรวิเครำะห์เพ่ือเปรียบเทียบควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียน  
พบว่ำ ผู้ปกครองนักเรียนมีควำมคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก มีควำมคำดหวังโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก   
ด้ำนกำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร งำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และด้ำน
กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรเงิน ซึ่งมีควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ผู้ปกครองมีควำมคิดเห็นในระดับมำกในกำรบริหำรงำนของโรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งมี 
กำรแบ่งกำรบริหำรงำนอย่ำงมีระบบ ท ำให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและผู้ปกครองยังมีควำม
คำดหวังไปอีกว่ำโรงเรียนควรมีกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นอีกมำกกว่ำเดิม เช่นในด้ำนกำรบริหำร
วิชำกำร ควรเปิดโอกำสให้นักเรียนมีกำรปฏิบัติจริงให้มำกกว่ำนี้ และในด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปก็คือ ควรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจให้กับนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำและเข้ำศึกษำต่อ ให้มีขวัญก ำลังใจเกิดควำมเข้มแข็งต่อสู้กับ
ปัญหำต่ำง ๆ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งสอดคล้องกับ สันติ รุ่งสมัย (2550 : 65) กำร
พัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับคุณภำพหรือมำตรฐำนกำรศึกษำสูงขึ้น ควรมี
แนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร ดังนี้ 1) ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ควรมีกำรปรับปรุงหลักสูตร กำร
สนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุงระบบเทคโนโลยี กำรน ำนวัตกรรมกำรสอนต่ำงๆ มำใช้เพ่ือ
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู กำรส่งเสริมกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกำรปรับปรุงห้องสมุดให้มีควำมทันสมัย ที่เหมำะสมกับสภำพและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 2) ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณที่สอดคล้องกับสภำพจริงของโรงเรียนขนำดเล็กและกำรระดมทุนเพ่ือ
สนับสนุนโรงเรียนขนำดเล็ก 3) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ควรมีกำรพัฒนำครูต้นแบบ ครูมืออำชีพส ำหรับ
โรงเรียนขนำดเล็กกำรศึกษำทดลองโครงกำรครูพิเศษหมุนเวียนสอนในโรงเรียนขนำดเล็ก  และ กำรสนับสนุน
บุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนธุรกำร กำรเงิน และพัสดุแก่โรงเรียนขนำดเล็ก 4) ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ควรมีกำรจัด
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่เหมำะสมกับขนำดของโรงเรียนกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกรโรงเรียนขนำด
เล็กและกำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปต่ำง ๆ มำใช้เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนธุรกำรกำรเงิน
พัสดุ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.  กำรบริหำรงำนวิชำกำร ควรมีกำรจัดอบรมวิชำกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในกำรจัดท ำแผนกำร
สอนให้มีสิ่งแปลกใหม่ในกำรเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กอยำกเรียนรู้มำกขึ้น และสำมำรถวัดผล ประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพควำมเป็นจริงของนักเรียนได้เพ่ือที่จะน ำข้อมูลไปวำงแผนกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
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 2. กำรบริหำรบุคคล ควรมีกำรบริหำรจัดกำรให้ดีเพิ่มมำกขึ้นเพ่ือให้ผู้ปกครอง หรือชุมชนเกิดควำม
มีควำมเชื่อมั่นเพ่ิมมำกขึ้น และควรมีกำรแบ่งสำยงำนให้บุคลำกรอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้นเพ่ือที่จะให้ได้งำนที่มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน  
 3. กำรบริหำรงำนทั่วไป ควรมีกำรจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมรวมไปถึงกำรจัดประชุมผู้ปกครองในเวลำที่เหมำะสมมีกำรจัดให้ปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำกำรใช้เวลำว่ำงของนักเรียนให้เป็นประโยชน์  
 4. กำรบริหำรงำนงบประมำณและกำรเงิน ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในด้ำนต่ำง ๆ ให้ครบถ้วนทั้งกำรจัดกำรซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนเครื่องแบบนักเรียนชุดพลศึกษำ
รวมทั้งกำรให้บริกำรจัดหำทุนเพื่อกำรศึกษำให้แก่นักเรียน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จำกผลกำรศึกษำในครั้งนี้ ควรด ำเนินกำรศึกษำครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีกำรศึกษำในรูปแบบเดียวกัน โดยศึกษำควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังของนักเรียนและ
คร ูเพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนของโรงเรียน  

2. ควรมีกำรศึกษำในรูปแบบเดียวกัน แต่ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรเชิงคุณภำพ เช่น กำร
สัมภำษณ์แบบเชิงลึก (deep interview) กำรจัดสนทนำกลุ่ม (focus group) และกำรสังเกต (observation) 

 
 


