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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม   ปการศึกษา  2557  ประกอบดวย ผูบริหาร  จํานวน 
5 คน และครูผูสอน จํานวน 72 คน  รวมทั้งส้ินจํานวน  77  คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและ                   
การสัมภาษณเชิงลึก  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่  รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห
เน้ือหา  ผลการวจิยัพบวากระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อาํเภอดอยเตา  
จังหวัดเชียงใหม  โดยแยกเปนภาระงาน 4 ดาน  ไดแก  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป พบวาโดยรวมและรายดานผูบริหารและครูผูสอนมีความ
คิดเห็นวาผูบริหารมีการนํากระบวนการตามแนวคิดของ Gregg  มาใชในกระบวนการบริหารอยูในระดับมากทั้ง 7 
ขั้นตอน คือ  (1) การตัดสินใจสั่งการ  (2) การวางแผน  (3) การจัดองคการ  (4) การติดตอสื่อสาร (5) การใชอิทธิพล
หรือการจูงใจ (6) การประสานงาน  และ (7) การประเมินผล  นอกจากนี้  ยังพบวากระบวนการจัดองคการ                     
เปนกระบวนการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึก  กลาวคือ  กระบวนการจัดองคการเปน  
กระบวนการท่ีมกีารนํามาใชในการบริหารตามภาระงานของผูบรหิาร  เน่ืองจากทกุโรงเรียนมีการจัดทาํโครงสรางของ
การบริหารงานตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5  ซึ่งมีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนโดยมีการมอบหมายงานตามความสามารถและ
ความถนดัของบคุลากรสวนขัน้ตอนการประเมินผลเปนข้ันตอนท่ีมคีาเฉลีย่ตํา่สดุ ซึง่สอดคลองกับการสมัภาษณเชิงลึก  
กลาวคือ  ขั้นตอนการประเมินผลเปนข้ันตอนท่ีมีการนํามาใชในการดําเนินงานเปนสวนนอย เพราะถึงแมวาทาง

กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม
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โรงเรียนจะมีนโยบายใหมกีารประเมินผลทุกกจิกรรมแตในการปฏิบตัจิรงิกลบัพบวา  บางกจิกรรมขาดการประเมินผล  
จึงทําใหไมมีขอมูลที่จะนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งตอไปได

คําสําคัญ
  กระบวนการบริหาร  ภาระงานของผูบริหาร  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

Abstract
  This research aimed to investigate the administrative process based on the administrators’ tasks 
of the educational extended schools in Doi Tao District, Chiang Mai Province.  The population used in this 
study was the administrators and the teachers of the educational extended schools in Doi Tao District, 
Chiang Mai Province in the academic year 2014 including 5 administrators and 72 teachers.  There were 
totally 77 people.  Data were collected by questionnaires and in-depth interviews. The data were analyzed 
through frequency, percentage, mean, standard deviation and a content analysis. The findings were as 
follows. The administrative process based on the administrators’ tasks of the educational opportunity 
extended schools in Doi Tao District were divided into 4 aspects including academic affair administration, 
budget management, personnel management and general administration.  It was found that according 
to the overall and each aspect of the process, the administrators and the teachers agreed that the            
administrators applied the process based on Gregg's concept at high level in all of 7 steps consisting of  
(1) directing (2) planning (3) organizing (4) communicating (5) influencing or motivating (6) coordinating 
and (7) evaluating.  In addition, it was found that the organizing process had the highest mean which 
corresponded to the in-depth interviews. The key persons stated that most of the organizing process was 
used for administrating based on the administrators’ tasks because all schools prepared the structures 
of administration based on the policy of the Primary Educational Service Office Area 5 determining the 
staff’s duties and responsibilities written clearly by assigning them to do their tasks according to their 
abilities as well as their aptitudes.  However, the evaluation step had the lowest mean being consistent 
with the in-depth interviews.  The key persons said that the evaluation pro was hardly used for operating 
since the schools had policies to evaluate all activities, it was found that some activities were not evaluated 
practically.  Therefore, there was no information to be improved and used for planning the activity arrangement 
next time.
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บทนํา
  การศึกษาเปนรากฐานสาํคัญท่ีสดุประการหนึง่ในการสรางสรรคความเจรญิกาวหนา และแกไขปญหาตาง ๆ 
ในสังคม เนือ่งจากการศกึษาเปนกระบวนการสําคญัท่ีชวยในการพัฒนาคนซึง่เปนทรัพยากรทีส่าํคญัท่ีสดุของประเทศ
ใหมีความรูความสามารถ  เปนคนดีมีคุณธรรม  เปนคนเกงและมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความพรอมในการวาง
รากฐานของชีวติใหกาวไปสูสงัคมและโลกท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว  การจดัการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ  
มุงพฒันาผูเรยีนใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทัง้รางกาย จติใจ สตปิญญา ความรู และคุณธรรม  มจีริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังเชนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2546, 1) กลาวไววา  การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย  ทั้งการถายทอดวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ฝกฝน  อบรม  สั่งสอน  พัฒนาทักษะ  สติปญญาในการศึกษาหาความรู  ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  ใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมและส่ิงแวดลอมไดอยางดี  ดังน้ันการศึกษา        
จงึเปนปจจัยสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุย  โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปนระดบัการศึกษาท่ีคนสวนใหญ
ของประเทศจะไดรบัอยางทัว่ถงึและเสมอภาคกัน  จะชวยใหนกัเรยีนไดเตบิโตเปนพลเมืองด ี มคีวามรู  ความสามารถ  
และเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพตอไป
  เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 8) บัญญัติไววาการจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปทีร่ฐัตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ซึง่หมายความวา
เยาวชนทกุคนตองไดรบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  และยังบงัคับใหบดิา  มารดา  หรอืผูปกครองมีหนาทีจ่ดัใหบตุรหรือบคุคล
ซึ่งอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับหรือระดับสูงขึ้นตามความพรอมครอบครัว  ปจจัยที่จะทําใหการศึกษา
ประสบความสําเรจ็  คอืภารกิจอนัสาํคญัของผูบรหิารสถานศึกษาในการจัดการระบบการบริหารและจดัการสถานศึกษา  
เพ่ือนําพาสถานศึกษาใหบรรลจุดุมุงหมายทีก่าํหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพ  ดงัเชนท่ี  นพพงษ  บญุจติราดุลย (2534, 
4)  ไดกลาววา การบริหารการศึกษาคือ  บรรดากิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดขึ้นในองคการหรือสถาบันการศึกษา  สิง่ทีจ่ะชวย
ใหกจิกรรมตาง ๆ ประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมายไดกข็ึน้อยูกบัผูบริหารทีใ่ชวธิกีารบรหิารไดถกูตองเหมาะสมเพียงใด     
ผูบริหารท่ีมีคุณภาพยอมตองทําการบริหารอยางมีหลักเกณฑและมีขั้นตอนในการดําเนินงานไดเหมาะสมตามหลัก
ของการบริหารการศึกษา ในขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2546, 32) กลาววา การบริหารและจัดการภารกิจใน        
สถานศึกษาตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ใหกระทรวงกระจายอํานาจ             
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป   ซึ่งการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น  จะตองมีกระบวนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เชน 
กระบวนการบรหิารของ  Gregg (อางถงึใน   กติมิา  ปรดีดีลิก, 2532, 22)  ประกอบดวย  (1) การตดัสนิใจสัง่การ  หมายถงึ  
การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของเรื่องที่จะตัดสินใจสั่งการ  การรวบรวมขอมูล เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดี
และตรงตามเปาหมาย  (2) การวางแผน  หมายถึง  การกําหนดวัตถุประสงคของแผนและงานที่ปฏิบัติ (3) การจัด
องคการ  หมายถึง  การวางโครงสรางของหนวยงาน  (4) การติดตอสื่อสาร หมายถึง ผูสงสาร สาระของสาร ชองทาง    
การติดตอส่ือสาร  ผูรับสาร  และปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคลากร (5) การใชอิทธิพลหรือการจูงใจ หมายถึง         
การอธิบายงานเนนความสําคัญของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานใหเห็นความสําคัญของประสบการณตาง ๆ ของ                 
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ผูรวมงาน (6)  การประสานงาน  หมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารงานที่มีระเบียบแบบแผน มีแผนภูมิสาย          
การบังคับบัญชาและ (7) การประเมินผล หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผล  การกําหนดเกณฑ
ในการประเมินผลการรวบรวมขอมูลตาง ๆ การวิเคราะหและแปลผลของขอมูลตาง ๆ
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  มีทั้งหมดจํานวน 6 โรงเรียน  คือ  
โรงเรียนบานโปง  โรงเรียนบานแมตูบ  โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา  โรงเรียนบานแอนจัดสรร  โรงเรียนบานบงตัน  
และโรงเรียนบานนอยหวยรินวิทยา  เปดทําการสอนเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและเปดโอกาสใหเยาวชนผูดอย
โอกาสทางการศึกษาในชนบทหางไกลไดรบัการศึกษาท่ีมคีณุภาพเทาเทียมกัน จงึถือวาเปนภารกิจท่ีสาํคัญท่ีผูบริหาร
โรงเรียนจะตองบริหารงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย  แตจากการสัมภาษณ            
นพดล  สุริยะสาร (2557)  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง ไดใหความเห็นวา  กระบวนการบริหารการศึกษาแตละแหง
มีการดําเนินการแตกตางกันตามบริบทของโรงเรียน  ปญหาที่พบคือ มีการเปล่ียนแปลงดานหลักสูตรการเรียนการ
สอนบอย  ทําใหผูปฏิบัติการสอนเกิดความสับสนในการดําเนินงาน  มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน  ทําใหแนว               
การปฏบิตัไิมเปนไปในทศิทางเดยีวกัน  นอกจากน้ี รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 (โรงเรยีนบาน
โปง, 2556) ใหขอมูลวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรยังไมเพียงพอในการบริหารงาน  ทําใหการบริหารงานของ          
ผูบริหารขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ   บางโรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากรครู ทําใหกระบวนการจัดเรียนการ
สอนไมตรงกับความสามารถและความถนัดของครูผูสอน  ในขณะเดียวกันโรงเรียนบางแหงยังขาดการพัฒนาสภาพ
แวดลอมทีเ่อ้ือตอการเรียนรูของนกัเรียนเพ่ือสรางเสรมิประสบการณแหงการเรยีนรูใหแกผูเรียนซ่ึงลวนแตเปนปญหา
ในการบริหารตามภาระงานของผูบริหาร ที่จะตองนํากระบวนการบริหารตาง ๆ มาใชในการบริหารตามบริบทของ
โรงเรียนที่มีความแตกตางกัน
  ดงันัน้  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจและศกึษากระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  โดยผูวิจัยไดคัดเลือกกระบวนการบริหาร 7 ขั้นตอน  ตามแนวคิด
ของ Gregg  ซึง่เปนแนวคิดท่ีมคีวามคลายคลึงกับกระบวนการบริหารหลายทฤษฏี  และมีความสอดคลองตามบรบิท
ของการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอดอยเตา มาใชในการบริหารตามภาระงานของผูบริหาร
หรือไม  อยางไร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามภาระงานของผูบริหาร ตอไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อาํเภอดอยเตา  
จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1.  ประชากร
   1.1 ประชากรท่ีใชในการตอบแบบสอบถาม  ไดแก  ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม   ปการศึกษา 2557  ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 5 คน และ             
ครูผูสอน  จํานวน 72  คน  รวมทั้งสิ้น 77 คน 
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   1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก  จากผูบริหารและครูผูสอน  เพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม  โดย
มีเกณฑในการเลือก  คือ  ตองเปนผูที่มีประสบการณการทํางานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอ
ดอยเตาไมนอยกวา 5 ป  ประกอบดวย  ผูบริหาร 2  คน  และครูผูสอน  3  คน  
  2.  ขอบเขตดานเนื้อหา
   2.1 กระบวนการบรหิารงานตามแนวคดิของ Gregg (อางถงึใน กติมิา ปรีดดีลิก, 2532, 22)  จาํนวน 7    
ขั้นตอน ดังนี้  (1) การตัดสินใจสั่งการ  (2) การวางแผน  (3) การจัดองคการ (4) การติดตอสื่อสาร (5) การใชอิทธิพล
หรือการจูงใจ  (6) การประสานงาน  และ  (7) การประเมินผล  
   2.2 ภาระงานของผูบริหารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, 32) จํานวน  4  ดาน ไดแก 
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป
  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      3.1 แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  ตอนที ่2  กระบวนการบรหิารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยง
ตรงดานเนื้อหา (Content Validity) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน โดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาว       
มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาแลว  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนชุมชน
บานทาขาม  โรงเรยีนบานหวยทราย  และโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 79 (หนองอาบชาง) จาํนวน 30 คน แลวนําแบบสอบถาม
มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha) ซึ่งมีคาความเชื่อ
มั่นเทากับ 0.946  และผูทดลองตอบแบบสอบถามทุกคนมีความเขาใจทางดานภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผูวิจัย
   3.2 การสัมภาษณเชิงลึกเปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมาสรางประเด็นคําถาม
และนําไปทดลองสัมภาษณผูบริหารและครูผูสอน จํานวน 2 คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในดานการใชภาษา  
นําผลจากการทดลองสัมภาษณไปปรับปรุงแกไขประเด็นคําถามในการสัมภาษณรวมกับอาจารยที่ปรึกษา แลวนํา
ประเด็นคําถามท่ีสมบูรณไปทําการสัมภาษณเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม โดยทําการสัมภาษณผูบริหาร 2  คน  และ              
ครผููสอน  3  คน โดยคัดเลอืกผูสมัภาษณทีม่ปีระสบการณทาํงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอดอยเตา
ไมนอยกวา  5  ป
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
        ชุดที่ 1  แบบสอบถาม  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรดวยตนเอง จํานวน 77 ฉบับ คิดเปน   
รอยละ 100  จากนั้นไดทําการตรวจสอบพบวา  ขอมูลมีความสมบูรณทุกฉบับ  และนํามาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
ในขั้นตอนตอไป
   ชุดที่ 2  การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยทําการสัมภาษณ  ระหวางวันที่  5 - 15  มกราคม  2558  เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  
โดยการจดบันทึกและบันทึกเทป
  5.  การวิเคราะหขอมูล
       5.1  แบบสอบถาม  แยกออกเปน  ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูล           
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โดยใชความถี่  รอยละ  ตอนที่ 2 กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
      5.2   การสัมภาษณเชิงลึก ผูวจิยันําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกและการบันทึกเทป  เก่ียวกับกระบวนการ
บริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  มาทําการ
วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอขอมูลในรูปความเรียงประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน  77  คน  สวนใหญเปนครูผูสอน  จํานวน  72  คน  คิดเปนรอยละ  
93.51 สวนที่เหลือเปนผูบริหาร  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 6.49   และสวนใหญมีอายุราชการ 5 ถึง 10  ป  จํานวน 
26 คน  คิดเปนรอยละ 33.77
  2.  กระบวนการบรหิารตามภาระงานของผูบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอดอยเตา  
จังหวัดเชียงใหม

ตารางที่ 1

กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

              
 3.86 0.70 3.80 0.71 3.97 0.66 3.82 0.76 3.81 0.75 3.85 0.75 3.71 0.72 
 3.80 0.75 3.83 0.77 3.80 0.74 3.84 0.80 3.87 0.76 3.83 0.75 3.69 0.80 

 3.80 0.73 3.76 0.78 3.83 0.67 3.72 0.81 3.80 0.76 3.82 0.79 3.70 0.80 
 3.85 0.73 3.87 0.73 3.90 0.73 3.82 0.83 3.82 0.78 3.87 0.66 3.81 0.87 

 3.83 0.72 3.82 0.74 3.88 0.70 3.80 0.80 3.83 0.76 3.84 0.73 3.73 0.79 

N = 77 
 

  จากตารางที่ 1  กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ขั้นการจัดองคการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือ  ขั้นการประสานงาน  สวนขั้น
การประเมินผล  มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเมื่อพิจารณาแตละภาระงาน  ไดแก  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหาร
งานบคุคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป  พบวา  ขัน้การจัดองคการ  มคีาเฉลีย่สงูสดุ  สวนดานการบริหารงบประมาณ  
พบวา  ขั้นการใชอิทธิพลหรือการจูงใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  และขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดของทุกภาระงาน  คือ  ขั้นการ
ประเมินผล
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  3. การสัมภาษณเชิงลึก  ทําการสัมภาษณเชิงลึก  ผูบริหาร  2  คน  และครูผูสอน  3  คน  โดยคัดเลือก     
ผูทีม่ปีระสบการณการทํางานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอดอยเตาไมนอยกวา  5  ป  เพือ่เก็บขอมลู
เพ่ิมเติม   ผูสัมภาษณไดนําผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมาแจงใหผูใหขอมูลคนสําคัญรับทราบวา  
กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  
โดยรวมผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานมาก จากนั้นไดขอใหผูใหขอมูลคนสําคัญแสดง   
ความคิดเห็นซึ่งผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองในทุกประเด็นของผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
และไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในแตละดาน ดังนี้
   3.1 ดานกระบวนการบริหาร
          ผูใหขอมูลคนสําคัญกลาววา  สวนใหญกระบวนการจัดองคการ  เปนกระบวนการท่ีมีการนํามาใช
ในการบรหิารตามภาระงานของผูบริหาร  เน่ืองจากทุกโรงเรียนมกีารจดัทําโครงสรางของการบริหารงานตามนโยบาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5  ซึ่งมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  โดยมีการมอบหมายงานตามความสามารถและความถนัดของบุคลากร
   3.2 ดานการบริหารตามภาระงาน
         ผูใหขอมูลคนสําคัญ  กลาววาดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานบุคคล  และ            
ดานการบริหารงานท่ัวไป  นัน้  มคีวามคดิเหน็วา  กระบวนการทีน่าํมาใชในการบรหิารงานตามภาระงานของผูบรหิาร
เปนสวนใหญ  คือ  กระบวนการจัดองคการ  เนื่องจากทุกโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยกําหนดโครงสรางการบริหารงานและมอบหมายงานใหบุคลากรเปนราย
บุคคลอยางชัดเจน  สวนดานการบริหารงบประมาณ  ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวา  กระบวนการท่ีนํามาใชใน    
การบริหารเปนสวนใหญ คือ  กระบวนการใชอิทธิพลหรือการจูงใจ  ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณแตละประเภทที่ไดรับ
การจัดสรร  มีการกําหนดระเบียบในการใชและหลักการปฏิบัติในการเบิกจายไวเปนลายลักษณอักษร จึงทําให
กระบวนการใชอิทธิพลหรือการจูงใจ มีการนํามาใชเปนสวนใหญในการบริหารงบประมาณ  เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว

อภิปรายผลการวิจัย

  ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
  ประเดน็ทีห่นึง่ ภาระงานของผูบรหิาร ดานการบรหิารงานวชิาการ  การบรหิารงานบคุคล  และการบรหิารงาน
ทั่วไป  พบวา  กระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  กระบวนการจัดองคการ ซึ่งจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล     
คนสําคัญกลาววา ทุกโรงเรียนมีการจัดทําโครงสรางการบริหารงานภายในโรงเรียน  มีการกําหนดหนาที่ความรับผิด
ชอบของบุคลากรไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  โดยการมอบหมายงานจะพิจารณาจากความสามารถและ
ความถนดัของบคุลากรแตละคน เพือ่ใหผลการดาํเนนิงานออกมาอยางมปีระสิทธิภาพ ซึง่สอดคลองกบั ปรีชา  อนิทรเลิศ 
(2554)  ไดทําการศึกษาเร่ืองกระบวนการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอหนองบัวระเหว          
จงัหวดัชัยภมู ิ ผลการศกึษาพบวา กระบวนการบรหิารจดัการโดยรวมอยูในระดบัมาก  เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการจัดองคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ในปตอมา นิตยรดี  ใจอาษา (2555) ไดทําการศึกษาความคิดเหน็ของบุคลากร     
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ที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา  ดานการจัดองคการใน       
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากดานการจัดองคการตองมีการจัดโครงสรางใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และ
ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารโดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
  ประเด็นที่สอง  ภาระงานของผูบริหาร  ดานการบริหารงบประมาณ  พบวา  กระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ  
คือ  กระบวนการใชอิทธิพลหรือการจูงใจ  ทั้งนี้จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลคนสําคัญไดใหขอมูลวา  โรงเรียน
มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของงานไวชัดเจน  ผูบริหารมีการใหคําปรึกษาท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาเมื่อ    
มีปญหาดานภาระงาน และสงเสริมใหบุคลากรเขารับการพัฒนาดานวิชาชีพซึ่งสอดคลองกับ  สมคิด  กลับดี (2548)  
ไดศึกษา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา        
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ในปจจัยจูงใจและ
ปจจัยคํ้าจุน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานใน 2 ปจจัย พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคา
เฉลี่ยจากมากไปหานอยในปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และเรียงตามลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยในปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล        
ในหนวยงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานนโยบายและการบรหิารและดานรายได การเปรียบเทยีบแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามตําแหนง พบวา 
ปจจัยจูงใจแตกตางกันตาม นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจ
และปจจัยคํ้าจุนไมแตกตางกัน
  ประเด็นที่สาม  กระบวนการบริหาร  พบวา  กระบวนการประเมินผล  เปนกระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด     
ในการบริหารทุกภาระงาน  ทั้งนี้จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลคนสําคัญไดใหขอมูลวา ในการดําเนินงานตาม
ภาระงานของผูบริหารจะใหความสําคัญกับกระบวนการอื่น ๆ เชน  การตัดสินใจสั่งการ  การวางแผนงาน  การจัด
องคการ  เปนตน  จึงทําใหละเลยกระบวนการประเมินผล ทั้ง ๆ ที่กระบวนการประเมินผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญ
ในการบริหาร  ซึ่งสอดคลองกับการบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ที่กลาววา ตองมี
การประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบดูวาเมื่อปฏิบัติงานตามแผน หรือการแกปญหางานตามแผนแลว                 
มีผลลัพธอยางไร สภาพปญหาไดรับการแกไขตรงตามเปาหมายท่ีกลุมต้ังใจหรือไม  เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น  (ปราณี  ชวยชัย, 2554)  ซึ่งสอดคลองกับสมพร  ใจคําปน (2547) ไดศึกษาการ
บริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ผูบริหารสวนใหญเห็นวา               
มีการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคลากรในเร่ือง  การวางแผนการใชบุคลากรใหไดประโยชนสูงสุด       
การใชแผนปฏิบัติงานควบคูกับการทํางาน  การมีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรเขาปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  และ                 
ยงัสอดคลองกบัสมบตั ิ คาํบญุสงู (2547) ไดศกึษาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เชียงใหมเขต 4 พบวา  ขาดการนิเทศติดตามผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง  ผูนิเทศขาดความรูและประสบการณ  
ครูดําเนินการวัดผลประเมินผลตามความเคยชิน รวมท้ังสอดคลองกับวีระ  สุรินทร (2553) ที่ไดศึกษา การบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ในการบริหารงานบุคลากรของโรงเรยีน
ขนาดเล็กไมไดนําผลของการประเมินการปฏิบัติงานมาเปนขอมูลในการวางแผนในปการศึกษาตอไป  
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สรุป
  การวิจัยคร้ังนี้  พบวา  ผูบริหารมีการนํากระบวนการบริหารท้ัง 7 ขั้นตอน  คือ  (1) การตัดสินใจสั่งการ          
(2) การวางแผน  (3) การจดัองคการ  (4) การตดิตอสือ่สาร  (5) การใชอทิธพิลหรือการจงูใจ (6) การประสานงาน และ  
(7) การประเมินผล  มาใชในการบรหิารตามภาระงานท้ัง 4 ดาน ไดแก  การบรหิารงานวิชาการ  การบรหิารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  โดยมีการดําเนินงานมากทุกกระบวนการ  ซึ่งกระบวนการท่ีนํามา
ใชมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ขั้นการจัดองคการ  สวนกระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  ขั้นการประเมินผล        
ซึ่งจากการสัมภาษณเชิงลึก  ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลวา  ดานการประเมินผลเปนขั้นตอนที่โรงเรียนใหความสําคัญ
นอยกวากระบวนการอื่น  บางโรงเรียนขาดการทํางานที่เปนระบบ  ทําใหบางกิจกรรมไมมีการประเมิน  จึงทําใหไมมี
ขอมูลที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป  ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
  1. ผูบริหารควรใชเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  และควรมีการติดตามประเมินผล            
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เพื่อนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดาํเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ผูบริหารควรคํานึงถึงการใชภาษาในการติดตอสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียน  เปดโอกาสใหผูใตบังคับ
บญัชาเสนอความคิดเห็น  และมกีารใชชองทางในการตดิตอสือ่สารทีห่ลากหลาย  เพ่ือทาํใหการติดตอสือ่สารภายใน
องคกรมีความชัดเจนและไมคลาดเคลื่อน
  3. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนบริหารงานของโรงเรียนโดยมีการสํารวจ
สภาพปจจุบันกอนการวางแผน  และกําหนดวัตถุประสงคของการวางแผนงานใหชัดเจน  เพื่อทําใหการดําเนินงาน
เปนไปตามขั้นตอนและเปนระบบ
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี  ดังนี้
  1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม
  2.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภาระงานของผูบริหารโดยใชกระบวนการติดตอสื่อสารของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  
  3.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางกระบวนการวางแผนกับการบริหารตามภาระงานของ        
ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม
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