บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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บทคัดย่อ
การจัดทาสารนิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต
1 จานวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
บทบาทของผู้บริหาร ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ บทบาทด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทางาน เป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้าน
การสื่อสารและจูงใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและด้านการมีวิสัยทัศน์ ส่วนบทบาทของผู้บริหารตามขอบข่าย
ภารกิ จ งาน 4 ด้ า นของสถานศึ ก ษา พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ดี ทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ห ารวิ ชาการ ด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
คาสาคัญ: . การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
Abstract
The research purpose was to study administrator roles in educational management quality
development of basic schools under the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area
Office 1. The sample was the 127 basic school teachers under the jurisdiction of Phetchaburi Primary
Educational Service Area Office 1. The research instruments were the questionnaire and checklist
form. The data analysis statistics were the mean and standard deviation.
The research findings were:
1
2

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา
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The administrator roles for the performance quality found every aspect was at high level;
including roles of the achievement-oriented aspect, the good service aspect, the self-development
aspect, the team work aspect, the analysis and synthesis aspect, the communication and motivation
aspect, the human resource development aspect, and the visionary aspect, respectively. As for the
administrator roles according to the scope of missions in 4 areas of school found every aspect was
at high level, consisted of the academic administration, the budget administration, the personnel
administration, and the general administration, respectively.
Keywords: Educational Management Quality Development
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จ จุ บั น เป็ นยุ คแห่ งการปฏิรูป ระบบการบริห ารการศึก ษา เพื่ อ มุ่ งสู่ ความเป็ นเลิศ เนื่อ งจากการปฏิรูป
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญอันจะผลักดันให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และยกระดับประเทศเข้าสู่
คุณภาพและมาตรฐาน เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะนาไปสู่การพัฒนาตนเองของคนเรา คนที่ได้รับการศึกษาอย่าง
เหมาะสมก็คือคนที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรมและได้รับสิ่งที่ดี ๆ การศึกษามิใช่เป็นเพียง
การใช้ชีวิตระยะหนึ่งในสถานศึกษาเท่านั้น แต่เป็นเสมือนปัจจัยในการดารงชีวิตที่ทุกคนต้องแสวงหาและเพิ่มพูนอยู่
ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว หน้าที่การงานตลอดจนความก้าวหน้าและมั่นคงต่อประเทศ สรุปคือการจัด
การศึกษาจาเป็นจะต้องดีมีคุณภาพเพื่อผลผลิตที่ได้ดีไปด้วย อย่างไรก็ตาม วิทยากร เชียงกูล (2554, หน้า 165) ได้
เสนอความหมายจากการสัมภาษณ์อดี ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสงว่าการปฏิรูป
การศึกษาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย หรือค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
หมายถึง การหาวิธีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ฉะนั้นหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษา คือการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้ง
ระบบเป็นการรื้อ ปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การจัดการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการศึกษาเป็นกลไกสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่จะท า ให้
การศึกษาขับเคลื่อนไปได้ทั้งระบบ ซึ่งการบริหารการศึกษาต้องคานึงถึงหลักการกระจายอานาจสู่องค์การในระดับต่าง
ๆ ที่มีหน้าที่บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิก าร, 2546, หน้า 14-21) ได้กล่าวว่าต้องกาหนดให้มี ก าร
กระจายอานาจการบริหารการศึกษาไปสู่สถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้สถานศึกษามีอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ความคล่องตัว โดยจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทน
ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องความต้องการของนักเรียนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
การศึกษาที่ได้วางไว้
ดั งนั้ น หน้ า ที่ แ ละภาระในความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงดั ง กล่ า วจึ งขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาที่นับว่ามีความสาคั ญและมีบทบาทที่เด่นชัดในการบริหารตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพื่อให้การ
พัฒนาจัดการศึกษาในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่ งชาติ (2542, หน้ า 1-4) กล่ า วไว้ ว่ าผู้บ ริห ารโรงเรี ยนเป็ นบุ คคลที่ มีบ ทบาทสาคั ญในการบริ หารงานต่า ง ๆ ใน
โรงเรียนให้เป็นผลสาเร็จ เพราะผู้บริหารเป็นผู้นาในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนตลอดจนวิธีดาเนินงานของ
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โรงเรียนร่วมกับบุคลากรและชุมชน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายรัฐที่กาหนดไว้คือ
สามารถผลิตและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพมากที่สุด ทั้งเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งเป็นกาลังในการ
พัฒนาชาติต่อไป นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังเป็นตาแหน่งทางการศึกษาที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานโดยเป็นผู้นาระเบียบ
กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนดมาดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ผู้บริหารจึงถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้นาในทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล (2557, หน้า 2) ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาส โปธิปัน (2553, หน้า 1) ที่กล่าวว่าผู้บริหาร
จะต้องคอยชี้แนะแนะนาตัดสินใจแก้ปัญหา อานวยการ ควบคุมดูแล บารุงขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรรวมถึงการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักคือนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารได้
ทราบถึ งบทบาทในการบริ ห ารงานด้า นต่า ง ๆ อั น จะน าไปเปลี่ยนแปลง พั ฒ นาตนเองให้ สอดคล้อ งกับ ยุคปฏิรูป
การศึกษา รวมทั้งนาไปใช้เป็นแนวทางในพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของตนเอง และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียน การสอนในสถานศึกษาอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาในระดับชาติให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาที่ ศึ ก ษาในครั้ งนี้ จ ะศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริ ห ารในด้ า นคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งาน 8
สมรรถนะ ตามแนวทางการประเมินตนเอง และการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่สานักงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และขอบข่ายภารกิจ 4 งานของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทางานเป็นทีม
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6. การสื่อสารและจูงใจ
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
8. การมีวิสัยทัศน์
ขอบข่ายภารกิจ 4 งาน
1. ขอบข่ายภารกิจด้านการบริหารวิชาการ
2. ขอบข่ายภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ
3. ขอบข่ายภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล
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4. ขอบข่ายภารกิจด้านการบริหารทั่วไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่ อมั่น 95% โดยอาศัยตารางกาหนดขนาดกลุ่มตั ว อย่างของ
Hendel (อ้างใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2554, หน้า 93) จากจานวนครูทั้งสิ้น 179 คน เพื่อกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 127 คน จากครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามซึ่งมีอยู่ 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
(Check List) โดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ประสบการณ์การสอน และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ โดยมีลักษณะดังนี้
4 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับดีมาก
3 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับดี
2 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับพอใช้
1 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับควรปรับปรุง
แบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ใช้สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับระดับการแสดงบทบาทของ
ผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาว่ามีการปฏิบัติในระดับใดโดยจะศึกษา 8 สมรรถนะ ตามแนวทางการ
ประเมินตนเอง และการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึ กษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ดังนี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทางานเป็นทีม
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6. การสื่อสารและจูงใจ
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
8. การมีวิสัยทัศน์
และขอบข่ายภารกิจงาน 4 ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. ขอบข่ายภารกิจด้านการบริหารวิชาการ
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2. ขอบข่ายภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ
3. ขอบข่ายภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล
4. ขอบข่ายภารกิจด้านการบริหารทั่วไป
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
การบริหารเชิงคุณภาพและการปฏิรูปการศึกษา
2. สร้างแบบสอบถาม 1 ฉบับ มี 2 ตอน โดยข้อความในแบบสอบถามได้มาจากขอบเขตเนื้ อ หาที่
ทาการศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไข เพื่อให้ได้ข้อความที่ครอบคลุมตรงตามขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
4. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือแล้วนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
6. จัดทาแบบสอบถามฉบับจริงที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ ศึ ก ษาขอหนั งสื อ ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากคณะศึ ก ษาศาสตร์ สาขาวิ ชาการบริ ห ารการศึ ก ษา
วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า ถึ งผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 1 เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้ศึกษาขอหนังสือจาก ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูในโรงเรียน
3. ผู้ศึกษาไปชี้แจงและยื่นหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูในโรงเรียนโดยเดินทางไปส่งและ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จานวน 127 ชุด
4. ผู้ศึกษานาข้อมูลที่เก็บมาได้มาคานวณหาค่าทางสถิติและนามาตีความหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โ ดยจ าแนกเป็ น เพศ อายุ
ประสบการณ์การสอน และตาแหน่ง แล้วหาร้อยละ และนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 การแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล
เกณฑ์ในการประเมินแปลผลดังนี้
1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับควรปรับปรุง
1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับพอใช้
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2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับดี
3.51 – 4.00 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทนั้นในระดับดีมาก
สรุปผลการวิจัย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนที่ผู้บริหารมีวิทยฐานะ
อันดับ คศ.3 มีการแสดงบทบาทด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 8 ด้าน อยู่ในระดับดีทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับการ
แสดงบทบาทในด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ อันดับแรกบทบาทผู้บริหารในด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์รองลงมาบทบาทผู้บริหารในด้านการมีวิสัยทัศน์ บทบาทผู้บริหารในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บทบาทผู้บริหารในด้านการพัฒนาตนเอง บทบาทผู้บริหารในด้านการสื่อสารและจูงใจ บทบาทผู้บริหารในด้านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ บทบาทผู้บริหารด้านการทางานเป็นทีมและบทบาทของผู้บริหารในด้า นการบริก ารที่ ดี
ตามลาดับ
ส่วนการแสดงบทบาทของผู้บริหารที่แบ่งตามขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดง
บทบาทอยู่ในระดับดีทุกด้าน ซึ่งตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเรียงลาดับการแสดงบทบาทได้ดังนี้
บทบาทผู้บริหารในการดาเนินภารกิจด้านการบริหารทั่วไป บทบาทผู้บริหารในการดาเนินภารกิจด้านการบริหาร
งบประมาณ บทบาทผู้บริหารในการดาเนินภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลและบทบาทผู้บริหารในการดาเนินภารกิจ
ด้านการบริหารวิชาการตามลาดับ
สาหรับโรงเรียนที่ผู้บริหารมีวิทยฐานะอันดั บ คศ.4 มีการแสดงบทบาทด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 8 ด้าน
อยู่ในระดับดีทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับการแสดงบทบาทในด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้
ดังนี้ อันดับแรกบทบาทผู้บริหารในด้านการพัฒนาตนเองและบทบาทผู้บริหารด้านการทางานเป็นทีม รองลงมา คือ
บทบาทผู้บริหารในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และบทบาทผู้บริหารในด้านการมีวิสัยทัศน์ อันดับสามบทบาทผู้บริหารใน
ด้านการสื่อสารและจูงใจ อันดับสี่ บทบาทของผู้บริหารในด้านการบริการที่ดี อันดับห้า บทบาทผู้บริหารในด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบทบาทผู้บริหารในด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ส่วนบทบาทผู้บริหารที่แบ่งตามขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงบทบาทอยู่
ในระดับดีทุกด้าน ซึ่งตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเรียงลาดับการแสดงบทบาทได้ดังนี้ บทบาท
ผู้บริหารในการดาเนินภารกิจด้านการบริหารทั่วไปบทบาทผู้บริ หารในการดาเนินภารกิจด้านการบริหารวิชาการ
บทบาทผู้บริหารในการดาเนินภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล และบทบาทผู้บริหารในการดาเนินภารกิจด้านการ
บริหารงบประมาณ ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการศึกษาทาให้ทราบถึง บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งผู้ศึกษาได้นาเสนอประเด็นที่น่าสนใจมา
อภิปรายดังนี้
1. การแสดงบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารที่มีวิทยฐานะ
อันดับ คศ.3 ในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่าผู้บริหารแสดงบทบาทในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูง
ที่สุดโดยจะมุ่งมั่นทางานที่มีคุณภาพมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นา
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นวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ เอกชัย กี่สุขพันธ์
(2552) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายและเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุดในการนาหน่วยงานไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ต้องเป็นผู้นาการปฏิรูป การบริหารจัดการ และ วรเชษฐ์ ค่วยเทศ (2556) ยังให้ข้อคิดเห็นว่า ผู้บริหาร
ต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดการองค์กร บริหารงานด้านต่าง ๆ และสามารถนาโรงเรียนประสบ
ความสาเร็จไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจะทาให้ผู้บริหารมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานนอกจากนี้ผู้บริหารที่มีวิทยฐานะอันดับ คศ.3 ยังมีการแสดงบทบาทสาคัญรองลงมาคือในด้านการมีวิสัยทัศน์
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา เพราะการปฏิรูปการศึกษานั้นขึ้นกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแต่ละแห่งว่ามี
ความถู ก ต้ อ งชั ด เจนเพี ย งใด ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของชาติ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับเสกสรรค์ ไชยเอื้อ (2555) ที่ได้สรุปผลการศึกษาว่า การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาจะ
ประสบความสาเร็จได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง ชัดเจน สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
เป็นกลไกขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งปัญญา โดยตั้งบนพื้นฐานการคิดที่ว่า “เรา
อยากให้สังคมเป็นเช่นไร เราก็ต้องทาโรงเรียนให้เป็นเช่นนั้น ” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ สายพิณ ภู่ผล
(2554) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในด้านความเป็นผู้นาว่า ผู้บริหารควรมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม อันส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและ
กาลังใจ และพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอส่งผลให้โรงเรียนนั้นมี ความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อตนเองและยั่งยืน
ต่อไป
2. การแสดงบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารที่มีวิทยฐานะ
อันดับ คศ.3 ในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่าผู้บริหารแสดงบทบาทในด้านการบริการที่ดีต่าที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เรื่องการปรับปรุงระบบการบริการในสถานศึกษาและการทาให้ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการ
ให้บริการ แต่ทั้งนี้ผู้บริหารยุคปฏิรูปควรพัฒนาบทบาทด้านการบริการที่ดีแก่ชุมชน เนื่องจากรัฐบาลได้กาหนดนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยให้ความสาคัญกับการบริการชุมชนซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) ที่ได้เสนอแนวทางไว้ดังนี้ ประชาชนต้องได้รับความเสมอภาค
ความรวดเร็ว ความเป็นธรรมจากบริการภาครัฐและคุณภาพเป็นหัวใจของการให้บริการของทุกหน่วยงาน ดังนั้นการ
ทางานหรือการให้บริการทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันและอนาคต จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นที่
คุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้ยังได้เสนอลักษณะของหน่วยงานราชการที่มีบริการสู่ความ
เป็นเลิศมากมาย ได้แก่ ต้องมีระบบราชการสัมพันธ์ที่ดี มีการรณรงค์และปลูกฝังจิตสานึกต่อการให้บริการที่ดีเยี่ยม มี
การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร ตระหนักว่าการปฏิบัติงานใดๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ล้วนมีผลกระทบต่องาน
บริการเสมอ สามารถบริหารระบบงานเพื่อให้มาตรฐานการให้บริการที่วางไว้สูงนั้นเป็นจริงได้ ฝึกอบรมให้ทั้งระดับ
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระบบการจูงใจและให้กาลังใจ
ข้าราชการที่ให้บริการได้ดีเด่นและมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ ประการสุดท้ายคือมีกลไก
ภายในองค์กรที่ช่วยเกื้อหนุนให้เกิดค่านิยมด้านการให้ บริการที่ดี ดังนั้นหากผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงบทบาท
และพัฒนาด้านการบริการที่ดีก็จะส่งผลให้ได้รบั การยอมรับและความศรัทธาจากชุมชน อันจะนาไปสู่ความไว้วางไว้และ
การให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาในที่สุด
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3. การแสดงบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษาของผู้บริหารที่มีวิทยฐานะ
อันดับ คศ.4 ในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่าผู้บริหารแสดงบทบาทในด้านการพัฒนาตนเองสูงที่สุด ซึ่งการพัฒนา
ตนเอง ทาให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้แลกเปลี่ยนความคิด ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย เมื่อ
ผู้ บ ริ ห ารตระหนั ก ถึ ง พั ฒ นาตนเองขึ้ น จะท าให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นองค์ ก ร จะเห็ น ว่ า มี
ความสัมพันธ์กับผลการศึกษาของ ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล (2555) ที่อภิปรายผลว่า ผู้บริหารมีความต้องการพัฒนางาน
ในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านบริหารวิชาการที่ต้องการพัฒนางานมากที่สุด เพราะเป็นงาน
สาคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งความต้องการพัฒนางาน
ด้านการบริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยรูปแบบการกิจกรรมพัฒนาของผู้บริหาร
คือ วิธีการประชุม เชิงปฏิบัติการที่เน้นการนาไปใช้ได้จริงซึ่งคล้ายคลึงกับ รวีวรรณ นาคเอี่ยม (2555) ที่ศึกษา พบว่า
การพัฒนาตนเองทาได้โดยการเข้ารับการอบรม จัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อและการนิเทศงาน
ฯลฯนอกจากนี้ยังมีบทบาทในด้านการทางานเป็นทีมที่แสดงสูงที่สุดเช่นกัน เนื่องจากผู้บริหารเล็งเห็นความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมได้ปฏิบัติจริงในองค์กร ซึ่งสัมพันธ์กับผลการวิจัยของโกวิท หมื่นทา (2554) ที่สรุปผลได้ว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการส่งเสริมการทางานแบบเป็นทีมเน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมค่อนข้างบ่อย โดยผู้บริหารแสดงบทบาท
ผู้นาที่ต้องการให้ครูและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทางานสร้างเครือข่ายการพัฒนาให้เข้มแข็ง ทุกฝ่ายที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียในสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน รวมทั้งครูและบุคลากรจะต้องรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเองเพื่อนาไปสู่การทางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลสาเร็จต่อการปฏิรูปการศึกษา
ต่อไป
4. การแสดงบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารที่มีวิทยฐานะ
อันดับ คศ.4 ในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่าผู้บริหารแสดงบทบาทในด้านการการคิดวิเคราะห์ และด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรต่าที่สุด ซึ่งบทบาทด้านนี้ผู้บริหารต้องมีการคิดวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
ของงานและสามารถเสนอแนวทางการเลื อก ป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนกาหนดความเหมาะสมของแผนงาน
โครงการที่รับผิดชอบ รวมทั้งใช้วิธีคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน นอกจากนี้ผู้บริหารต้องสามารถให้
คาแนะนาช่วยเหลือแก้ปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ดังนั้น
ผู้บริหารควรมีการแสดงบทบาทเพิ่มเติมในส่วนของการคิดวิเคราะห์เนื่องจากบทบาทดังกล่าวเป็นคุณลักษณะอันพึงมี
ในตัวผู้บริหารดังผลการวิจัยของ สายพิณ ภู่ผล (2554) ที่ได้สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารด้านส่วนตัวว่า
ในด้านทักษะความสามารถ พบว่าผู้บริหารควรมีทักษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ มี
เหตุผล มีระบบ นอกจากนี้ควรมีคุณลักษณะที่ฉลาดฉับไว สอดคล้องกับสภาพสังคม ปรับยุทธศาสตร์ในการทางานต่าง
ๆ ได้อย่างเหมาะสมมีปฏิภาณไหวพริบดี มีความคิดวิจารณญาณสูง สามารถไตร่ตรองเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
อันจะนาความสาเร็จมาสู่การบริหารสถานศึกษาได้ ส่วนบทบาทการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีความ
จาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครูส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะได้รับการส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนาตนเอง ซึ่งสัมพันธ์กับผลความ
คาดหวังความต้องการของครูตามผลการศึกษาของ สิริณา เมธาธราธิป (2554) ที่สรุปว่า ครูมีความต้องการพัฒนา
ตนเองโดยให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย และการศึกษาดูงานนอกสถานที่และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชวน เฉลิมโฉม (2552) ที่ พบว่าในสานักงานการประถมศึกษาอาเภอดีเด่น ในเขตการศึกษา 6 มีการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจากมากไปหาน้อย คือ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อการ
เผยแพร่งานการสอนงาน การสัมมนา การสับเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
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ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรควรเป็นอีกบทบาทสาคัญของผู้บริหารในการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการ
ทางานต่อไป
5. การแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน
นั้น พบว่า ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะอันดับ คศ.3 และคศ.4 จะแสดงบทบาทในระดับดีทุกด้าน และมีการ
แสดงบทบาทในด้านการบริหารทั่วไปสูงที่สุดทั้ง 2 กลุ่ม โดยผู้บริหารจะทาการส่งเสริมพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร การกาหนดแนวทางในการบารุงดูแลรักษาอาคารสถานที สภาพแวดล้อมในการใช้ประโยชน์
การสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยร่วมกับองค์กร ชุมชนและหน่วยงาน
สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนา
ระบบควบคุ มภายในติด ตามตรวจสอบประเมิน ผลและรายงานผลต่ อ สาธารณชน ซึ่ งเป็ น ภารกิจ ที่ จาเป็ น ในการ
บริหารงาน อันสอดคล้องกับ ประภาส โปธิปัน (2553) ที่สรุปผลความคาดหวังของบุคลากรต่อผู้ บริหารด้านการ
บริหารงานทั่วไป ว่าผู้บริหารต้องให้สวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ประเมินผลบุคลากรอย่างยุติธรรม
ประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในโรงเรียน สร้างหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการบริหารงาน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินงานอย่างสม่าเสมอ นิเทศกากับติดตามเป็นอย่างดีส่วน ธราธร ตันวิพงษ์
ตระกูล (2555) ได้สรุปผลการศึกษาถึงความต้องการพัฒนาของผู้บริหารในด้านการบริหารทั่วไปว่า ผู้บริหารต้องการ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและการจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลและ
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การศึ ก ษาโดยน าเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา (IT = Information
Technology) เ ข้ามาใช้เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริหารแสดงบทบาทใน
ด้านการบริหารทั่วไปเด่นชัดเพราะจะได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและนโยบายของการจัดการศึกษาของต้นสังกัด
อันได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ทั้งนี้ผู้บริหารก็มิได้ละทิ้งใน
การแสดงบทบาทหน้าที่ตามขอบข่ายงานอื่น ๆ แต่อย่างใด เนื่องจากแต่ภารกิจก็มีความสาคัญและเป็นหัวใจของการจัด
การศึกษาทั้งสิ้น เป็นการบริหารงานแบบการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษามีคุณภาพต่อไป
6. การแสดงบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารที่มีวิทยฐานะ
อันดับ คศ.3 พบว่าผู้บริหารแสดงบทบาทตามขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน ที่แสดงต่าสุดคือ ด้านการบริหารวิชาการ ได้แก่
การส่ งเสริมในการพั ฒนาหลัก สูต รพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้ และจั ดสภาพแวดล้อ มภายในให้ เอื้ อ ต่ อการเรียนรู้
สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดหาคู่มือวัดประเมินผล และมีการนิเทศกากับ
ติดตามพัฒนาระบบประกันภายในและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้การแสดงบทบาทในระดับต่าสุดอาจเนื่องมาจากการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสวี่ยง พาทอง (2555) ที่สรุป
บทบาทผู้ บ ริห ารในการส่งเสริ มความสามารถทางวิ ชาการแก่ ค รูที่ พบว่ า ผู้ บริห ารและครู มีปั ญหาในการส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการในเรื่องขาดความรู้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ไม่มีทักษะในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและไม่มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งยังให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดการอบรม
ให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร อบรมทักษะการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนส่งเสริมให้ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาแล้วภารกิจด้านการบริหารวิชาการมี
ความสาคัญ ถือเป็นงานหลักในจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถบรรลุตาม
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เป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งรูปแบบกิจกรรมพัฒนาด้านบริหารงานวิชาการสามารถทาได้หลากหลาย ดังผลการศึกษา
ของ ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล (2555) ได้สรุปไว้ว่าการพัฒนาด้านการบริหารวิชาการทาได้โดยการประชุมเชิงปฏิบัติ การ
อันได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนการนิเทศกากับติดตาม จึงสรุปได้ว่าการแสดงบทบาทด้านการบริหารวิชาการมีความจาเป็น ดังนั้นผู้บริหาร
ควรให้ความสาคัญและพัฒนาการแสดงบทบาทด้านนี้เพิ่มขึ้นเพื่อการจัดการศึกษาจะได้มีประสิทธิภาพบรรลุตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่วางไว้
7. การแสดงบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารที่มีวิทยฐานะ
อันดับ คศ.4 พบว่าผู้บริหารแสดงบทบาทตามขอบข่ายภารกิจ 4 ด้าน ที่แสดงต่าสุดคือ ด้านการบริหารงบประมาณ
ได้แก่ การยึดหลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยึดหลักการกระจายอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้า งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
จัดการงบประมาณ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้บริหารแสดงบทบาทด้านการบริหารงบประมาณต่าสุดอาจมีสาเหตุมาจาก
ความไม่เข้าใจที่ชัดเจนในการจัดการตามระเบียบที่ได้วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลตรวจสอบภายในของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (อ้างใน ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล, 2555, หน้า 64) ได้รายงานไว้
ว่า สถานศึกษามีการจัดทาบัญชีงบประมาณไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่มีอยู่ในสถานศึกษาเป็นระเบียบที่ไม่เป็นปัจจุบันเพราะมีการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วถึง 6 ฉบับ
ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความสาคัญในการบริหารจัดการด้านงบประมาณโดยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินการด้ายการประชุมเชิงปฏิบัติการและเน้นภาคปฏิบัติจะเกิดประโยชน์มากกว่าภาคทฤษฎี
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญและแสดงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาควบคู่กันไปทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและตามขอบข่ายภารกิจ เนื่องจากแต่ละบทบาทล้วน
เป็นเครื่องจักรในการผลักดันให้การศึกษาของไทยก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสร้างทรัพยากร
บุคคลในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาทการปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้เท่าเทียมกัน ไม่ควรมุ่งเน้น
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นสาคัญ เนื่องจากทุกด้านมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาเท่ากัน
1.2. ผู้ บ ริ ห ารที่ มี วิ ท ยฐานะอั น ดั บ ค.ศ.3 ควรแสดงบทบาทในด้ า นการบริ ก ารที่ ดี และด้ า นบริหาร
วิชาการ ส่วนผู้บริหารที่มีวิทยฐานะอันดับ ค.ศ.4 ควรแสดงบทบาทในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการ
บริหารงบประมาณให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา
อย่างยั่งยืน
1.3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ควรส่งเสริมการพัฒนาบทบาทผู้บริหาร
ในด้านการให้บริการที่ดี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อันจะนาไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
และนาผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
2.2. ควรศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ประชากรอื่ น ๆ เช่ น
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนภาพความหลากหลายในความมุ่งหวังและคาดหวัง
ของบุคคลภายนอก
2.3. ควรศึกษาการสร้างเกณฑ์การประเมินบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
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