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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ 2) ศึกษาระดับของการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3) ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านทัศนคติในการท�างาน ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม ปัจจัยด้าน       

แรงจูงใจในการท�างาน และปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครูกับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

ราชนครินทร์ และ 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง  

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 229 คน          

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่               

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

 1. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่น

ระดบัมาก ได้แก่ ด้านคณุภาพการสอนของคร ูด้านภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร ด้านแรงจงูใจในการท�างาน ด้านทศันคตใินการท�างาน 

และด้านการท�างานเป็นทีม ตามล�าดับ 

 2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบรหิารงานท่ัวไป ด้านการบรหิารงานวชิาการ และด้านการบรหิารงานงบประมาณ ตามล�าดบั 

 3. ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        

โดยรวมในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .839 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านแรงจงูใจในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิารงานของโรงเรยีนสงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพ

การสอนของครู ด้านทัศนคติในการท�างาน ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และด้านการท�างานเป็นทีม ตามล�าดับ 

 4. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ พบว่า ด้านแรงจงูใจในการท�างาน 

(X
4
) ด้านคุณภาพการสอนของครู (X

5
) ด้านทัศนคติในการท�างาน (X

2
) ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (X

1
) และด้านการท�างาน       

เป็นทีม (X
3
)  สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร้อยละ 57.90             

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ABSTRACT  
 The purposes of this research were to investigate 1) the level of factors affecting the administration 

of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University.  2) level of administration of the                

Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University. 3) the relationship between administrators’       

leadership, attitude at work, teamwork, motivation at work, and teaching quality of teachers and the            

administrations of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University and 4) the prediction            

coefficients of the elements of factors that affect the administration of the Demonstration School                     

Rajanagarindra Rajabhat University.  The 229 samples derived from administrators, teachers and parents of 

the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University.  Five rating scale questionnaires were used 

for collecting data.  Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson 

product moment correlation coefficient) and multiple regression analysis (stepwise method) were employed 

for data analysis.  

 The findings revealed as follow: 

 1. The level of factors affecting the administration of the Demonstration School Rajanagarindra         

Rajabhat University in overall and each aspect were at a high level respectively.  

 2. The level of the administration of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University 

in overall and each aspect were at a high level.  

 3. The five factors and the administration of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat 

University was significantly positive correlation at the highest level (r
xy 

= .839) of .05 respectively.                      

Considering on each aspect, the correlation shown that motivation at work, teaching quality of teachers, 

attitude at work, administrators’ leadership and teamwork correlated to the administration of the school, 

respectively. 

 4. The factors especially motivation at work (X
4
), teaching quality of teachers (X

5
), attitude at work 

(X
2
), administrators’ leadership (X

1
) and teamwork (X

3
) affected to the administration of the Demonstation 

School Rajanagarindra Rajabhat University which can be accounted for the administration and could             

concurrently predicted for 57.90 % on the administration of the school at a level of .05 respectively.  

Keywords : factor, administration of school, Demonstation School. 

บทน�ำ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศักราช 2545 เป็นกฎหมายแม่บท

ทางการปฏิรูปทางการศึกษา ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา         

ต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม 

และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

อย่างมีความสุข และการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

พฒันาประเทศในด้านเศรษฐกจิ สงัคมการเมอืงและวฒันธรรม

ทีต้่องอาศยัก�าลงัคนเป็นปัจจัยส�าคัญและคนจะมปีระสทิธภิาพ

เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการศึกษาสถานศึกษา

จึงเป็นตัวจักรส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษา เป็นที่ยอมรับ         

กันท่ัวไปว่าสถานศึกษาหลายแห่งเป็นท่ีรู้จักและได้รับความ

นิยมอย่างสูงจากพ่อแม่ และผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน

เข้าไปศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น ด ้วยความเชื่อที่ว ่า            

สถานศึกษาแห่งนั้นจะสามารถหล่อหลอมบุตรหลานของตน       

ให้เป็นคนด ีและประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนรูท้ีต้ั่งเป้าหมาย

ไว้ได้ ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีมากหรือน้อย

ย่อมขึน้อยูก่บัขนาดของสถานศกึษาและระดบัช่วงชัน้ของการ

จัดการศึกษาขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดไว้               
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แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 เป็นกฎหมายแม่บท
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เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการศึกษาสถานศึกษา

จึงเป็นตัวจักรส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษา เป็นที่ยอมรับ         

กันท่ัวไปว่าสถานศึกษาหลายแห่งเป็นที่รู้จักและได้รับความ

นิยมอย่างสูงจากพ่อแม่ และผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน

เข้าไปศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น ด ้วยความเชื่อที่ว ่า            

สถานศึกษาแห่งนั้นจะสามารถหล่อหลอมบุตรหลานของตน       

ให้เป็นคนด ีและประสบความส�าเร็จในการเรยีนรูท้ีต่ัง้เป้าหมาย

ไว้ได้ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีมากหรือน้อย

ย่อมขึน้อยูก่บัขนาดของสถานศกึษาและระดบัช่วงชัน้ของการ

จัดการศึกษาขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก�าหนดไว้               
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มี 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน                  

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 22) 

 ดังนั้นความคาดหวังด้านการศึกษาของคนไทยและ

สังคมไทย ก็คืออยากเห็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเกิดขึ้นทั่วทั้ง

แผ่นดนิไทย เป็นสถานศกึษาทีใ่ห้บรกิารทางการศกึษาท่ีสนอง

ตอบต่อความต้องการของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

มกีารจดั การเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูค้วาม

สามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ             

มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม สามารถด�ารงตน

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข

อยู่เสมอ สถานศึกษาเป็นสังคมหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล

หลาย ๆ  บคุคลท�ากิจกรรมปฏบิตังิานในระบบกลุม่บุคคล และ

ประสานประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลและกลุ่มบุคคลนั้นร่วมมือ

ร่วมใจกันท�างานเพื่อที่จะยังผลให้เกิดการท�างานท่ีบรรลุ           

เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ การทีม่นษุย์มาอยูร่่วมกนัเพือ่ท�างานดงักล่าว

ย่อมเกดิความขดัแย้งและการ่วมมอืกนัท�างาน เม่ือการบรหิาร

ต้องเก่ียวข้องกับมนุษย์ การรวบรวมการจัดการเก่ียวกับ

ทรพัยากรมนุษย์ในหน่วยงานหรอืสถานศกึษา ตลอดจนปัจจยั

อืน่ ๆ  ทีจ่�าเป็นต่อการท�างานจึงจ�าเป็นต้องเกดิขึน้เรือ่งของการ

บริหารจึงนับเป็นสิ่งส�าคัญเพราะการบริหารหรือการจัดการ        

มีบทบาทที่ส�าคัญต่อการท�างานของมนุษย์ให้การท�างาน           

มีประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุด (นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, 

2554, น. 36) 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตาม

มาตรา 4 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษามาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังทางปัญญา

ของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

สร้างสรรค์ศิลปวทิยา เพือ่ความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมัน่คงและ

ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา        

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

อย่างสมดลุและยัง่ยนื โดยมวีตัถปุระสงค์ให้การศึกษา ส่งเสรมิ

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน วิจัยให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ

ครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงด�าเนินการจัดการศึกษา           
ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาเอก         
ซ่ึงโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โรงเรียนสาธิตมีภารกิจส�าคัญในการจัดการศึกษาส�าหรับ         
เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา          
ตอนปลาย (ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547, น. 1) 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็น
โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับบริบาลระดับปฐมวัย ซึ่งมีการ
ด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2522 - ปัจจุบัน และเมื่อปี 2552 ได้มี
การขยายการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษามาจนถึง
ปัจจุบัน และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี และ
คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์             
ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบไปด้วย คณะ
กรรมการบรหิารโรงเรยีนคณะกรรมการทีป่รกึษา ผูอ้�านวยการ
โรงเรียน รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนฝ่ายประถม รองผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนฝ่ายปฐมวยั หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้าฝ่ายแผนและ
งบประมาณ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานบุคคล และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งจากการศึกษา
ข้อมูลด้านการบริหารงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีการ
ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานอยู่ตลอดเวลาส่งผล
ให้การด�าเนินงานของโรงเรียนประสบปัญหาต่าง ๆ หลาย
ประการ อาทิ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการบริหารงาน  
มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ท�าให้การด�าเนินงาน
ไม่มคีวามต่อเนือ่ง ตลอดจนผูป้กครองขาดความเชือ่มัน่ในการ
บริหารงานของโรงเรียนซึ่งส่งผลให้จ�านวนนักเรียนลดลง 
เป็นต้น และเมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่         
ผ่านมา โรงเรยีนสาธติได้รบัการประเมนิคณุภาพทางการศกึษา
จากส�านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ซ่ึงผู้วิจัยได้เข้าร่วมรับฟังการให้ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
พบว่า มีประเด็นท่ีเสนอแนะในการพัฒนาเกี่ยวกับการ        
บริหารงานด้านธุรการเกี่ยวกับการจัด ระบบสารสนเทศให้
ชัดเจน ด้านการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัด การเรียน        
การสอน และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งนี้           
จากการศกึษาข้อมลูเบ้ืองต้นของการบรหิารงานตามโครงสร้าง
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดังกล่าว
ได้เร่ิมด�าเนนิการเป็นระยะเวลา 1 ปี จงึส่งผลให้การบรหิารงาน
ของโรงเรียนเกิดรอยต่อท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการ        
บริหารงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (โรงเรียนสาธิต, 2554, 
น. 10) 
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 จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น

บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้เพื่อ         

น�าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา          

การบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาระดับของปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 2. เพื่อศึกษาระดับของการบริหารงานของโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านทัศนคติในการท�างาน ปัจจัยด้าน

การท�างานเป็นทมี ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท�างาน และปัจจยั

ด้านคุณภาพการสอนของครูกับการบริหารงานของโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์อยู่ในระดับมาก 

 3. ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร ปัจจัยด้าน

ทศันคตใินการท�างาน ปัจจยัด้านการท�างานเป็นทมี ปัจจยัด้าน

แรงจงูใจในการท�างาน และปัจจยัด้านคณุภาพการสอนของครู

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อยู่ในระดับมาก 

 4. ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร ปัจจัยด้าน

ทศันคตใินการท�างาน ปัจจยัด้านการท�างานเป็นทมี ปัจจยัด้าน

แรงจงูใจในการท�างาน และปัจจยัด้านคณุภาพการสอนของครู

ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 1. ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการ

บริหารงานโรงเ รียนสาธิตสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      

ราชนครินทร์ 

 2. เป็นแนวทางให้ผู ้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องน�าไป       

เป็นข้อมลูในการบรหิารงานโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์

 3. ผลของการวิจัยจะเป ็นข ้อมูลพื้นฐานส�าหรับ       

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจน�าไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาป ัจจัยท่ีส ่งผลต ่อการบริหารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู ้วิจัยได้ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนตามทัศนะของนักวิชาการส�าหรับ      

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการ

บรหิารงานของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 457 คน ซึ่งแบ่งออก

เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ผูบ้รหิาร/คร ูและผูป้กครองนกัเรยีน ก�าหนด

ขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากการเปิดตารางส�าเรจ็รูปของเครจซี่ 

และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 609) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 229 คน เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วท�าการ

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ตาม

สัดส่วนของประชากรโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 เค ร่ืองมือที่ ใช ้ ในการเ ก็บรวบรวมข ้อมูลค ร้ังนี้                     

เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูท่ัวไป สถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(check list) ประกอบด้วย สถานะ เพศ อายุ และระดับ           

การศึกษา ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

ราชนครินทร์ ซึ่งแบ่งออกเป็นปัจจัย 5 ปัจจัย คือ 1) ด้านภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหาร 2) ด้านทัศนคติในการท�างาน 3) ด้านการ

ท�างานเป็นทีม 4) ด้านแรงจูงใจในการท�างาน และ 5) ด้าน

คุณภาพการสอนของครู ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

ราชนครินทร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงาน

วิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงาน

บุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไปผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม

ไปหาความเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่โดยเสนอให้ผูท้รงคณุวฒุิ 

5 ท่านพจิารณา ให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรุงแล้วน�าไปทดลอง

ใช้กับผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
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 จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็น

บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้เพื่อ         

น�าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา          

การบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาระดับของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 2. เพื่อศึกษาระดับของการบริหารงานของโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านทัศนคติในการท�างาน ปัจจัยด้าน

การท�างานเป็นทมี ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการท�างาน และปัจจยั

ด้านคุณภาพการสอนของครูกับการบริหารงานของโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์อยู่ในระดับมาก 

 3. ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร ปัจจัยด้าน

ทศันคตใินการท�างาน ปัจจยัด้านการท�างานเป็นทมี ปัจจยัด้าน

แรงจงูใจในการท�างาน และปัจจยัด้านคณุภาพการสอนของครู

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อยู่ในระดับมาก 

 4. ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร ปัจจัยด้าน

ทศันคตใินการท�างาน ปัจจยัด้านการท�างานเป็นทมี ปัจจยัด้าน

แรงจงูใจในการท�างาน และปัจจยัด้านคณุภาพการสอนของครู

ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 1. ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับการ

บริหารงานโรงเรียนสาธิตสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      

ราชนครินทร์ 

 2. เป็นแนวทางให้ผู ้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องน�าไป       

เป็นข้อมลูในการบรหิารงานโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์

 3. ผลของการวิจัยจะเป ็นข ้อมูลพื้นฐานส�าหรับ       

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจน�าไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาป ัจจัยท่ีส ่งผลต ่อการบริหารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู ้วิจัยได้ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนตามทัศนะของนักวิชาการส�าหรับ      

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการ

บรหิารงานของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 457 คน ซึ่งแบ่งออก

เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ผูบ้รหิาร/คร ูและผูป้กครองนักเรียน ก�าหนด

ขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากการเปิดตารางส�าเรจ็รูปของเครจซี่ 

และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 609) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 229 คน เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วท�าการ

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ตาม

สัดส่วนของประชากรโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 เค ร่ืองมือที่ ใช ้ ในการเ ก็บรวบรวมข ้อมูลค ร้ังนี้                     

เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูทัว่ไป สถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(check list) ประกอบด้วย สถานะ เพศ อายุ และระดับ           

การศึกษา ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

ราชนครินทร์ ซึ่งแบ่งออกเป็นปัจจัย 5 ปัจจัย คือ 1) ด้านภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหาร 2) ด้านทัศนคติในการท�างาน 3) ด้านการ

ท�างานเป็นทีม 4) ด้านแรงจูงใจในการท�างาน และ 5) ด้าน

คุณภาพการสอนของครู ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

ราชนครินทร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงาน

วิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงาน

บุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไปผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม

ไปหาความเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่โดยเสนอให้ผูท้รงคณุวฒิุ 

5 ท่านพจิารณา ให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรุงแล้วน�าไปทดลอง

ใช้กับผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ        

กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 30 คน และได้ค่าความเชือ่ม่ันเท่ากบั .79         

ผู้วิจัยจึงน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลแล้วน�ามาวิเคราะห์ผล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าความ 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ       

เพียร์สัน (Pearson‘s Product Moment Correlation       

Coefficient) ทดสอบการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน          

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลกำรวิจัย 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวม (X = 4.05) 

และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี         

ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการสอน

ของครู (X = 4.15) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ 

ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (X = 4.08) ด้านแรงจูงใจในการ

ท�างาน (X = 4.07) ด้านทัศนคตใินการท�างาน (X = 4.01) และ

ด้านการท�างานเป็นทีม (X = 3.92) ตามล�าดับ ท้ังนี้โดย           

เรียงล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

 การบรหิารงานของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.19) ซ่ึง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน         

พบว่า ด้านการบรหิารงานบคุคล (X = 4.28) มค่ีาคะแนนเฉลีย่

สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป (X = 4.19) 

ด้านการบริหารงานวิชาการ (X = 4.14) และด้านการบริหาร

งานงบประมาณ (X = 4.14) ตามล�าดับ ทั้งนี้โดยเรียงล�าดับ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

 ปัจจยัท้ัง 5 ด้าน มคีวามสมัพันธ์ทางบวกกับการบรหิาร

งานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       

โดยรวมในระดบัมากทีส่ดุ อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .839 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านแรงจูงใจในการท�างานมีความสัมพันธ์

กับการบริหารงานของโรงเรียนสูงสุด (r = .852) รองลงมา 

ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนของครู (r = .795) ด้านทัศนคติ      

ในการท�างาน (r = .772) ด้านภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร                     

(r = .740) และด้านการท�างานเป็นทีม (r = .685) ตามล�าดับ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล�าดับ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน         

แรงจูงใจในการท�างาน (X
4
) ด้านคุณภาพการสอนของครู (X

5
) 

ด้านทัศนคติในการท�างาน (X
2
) ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

(X
1
) และด้านการท�างานเป็นทีม (X

3
) ส่งผลต่อการบริหารงาน

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อยู่ใน

ระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสามารถ

พยากรณ์ผลการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร้อยละ 57.90 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

อภิปรำยผล 
 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ธีรภาพ             

นาราช (2557, น. 97) ที่ได้ศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเรจ็ในการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี       

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า สภาพปัจจัย        

โดยรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรัีมย์ เขต 3 

เก่ียวกับสภาพปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พัฒนพร 

ศิลาวงษ์ (2556, น. 64-65) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าทางวิชาการกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ            

ผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับ วันวิสาข์ ทองติง (2555, น. 86-89) ที่ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของ

ผูบ้รหิารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ประสทิธผิลของโรงเรยีน

โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ งามตา           

ธานีวรรณ (2553, น. 100-101) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายโสธร 

พบว่า ระดับปัจจัยท่ีส ่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนของ

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษายโสธรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต้องพัฒนาตนเองอย่าง          

ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์           
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ในการบริหารงาน เพ่ือให้โรงเรียนก้าวหน้าและประสบ              
ผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น  จึงต้องมีการน�า
กระบวนการคดิและการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าใช้ ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ส�าหรับการด�าเนินงานบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ       
ในการพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีคุณภาพและ      
ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ เรียมจิต              
พันพิทักษ์ (2555, น. 14) ที่กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา
เป็นการจัดด�าเนินการทุกอย่างในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในทุก ๆ  ด้านให้ตอบสนองความต้องการของสังคม สอดคล้อง
กับ สมถวิล ศรีจันทรวิโรจน์ (2553, น. 10) ที่กล่าวว่า การ
บริหารสถานศึกษาเป็นการท่ีผู ้บริหารจะต้องน�าความรู ้         
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการบริหารจัดการด้าน      
การศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
สงูสดุต่อผูเ้รยีน บรรลวุตัถุประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้อง
และสนองนโยบายขององค์กร และสอดคล้องกับ กู๊ด (Good, 
1993, p. 14) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการ
วินจิฉยัสัง่การ ควบคมุ และการจัดการในเรือ่งเกีย่วกบังานหรอื
กิจการสถานศึกษาทั้งการบริหารธุรกิจของสถานศึกษา โดย      
มุ่งให้บรรลุผลตามจุดหมายของการศึกษาที่ได้ต้ังไว้ ภาระ
หน้าที่ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับครู นักเรียน บุคลากรอื่น ๆ ใน
สถานศึกษา โปรแกรมการเรียนการสอน กิจกรรม หลักสูตร 
วิธีการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และการแนะแนว 
 2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ ตั้ ง ไว ้  ซึ่ งสอดคล ้อง กับ พลอยปภัส                                
ธนกิตติ์กรณ์แก้ว (2556, น. 76-77) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการท�างานของครูกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอสนามชัยเขต สังกัดส�านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอสนามชัยเขต 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 มีประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
สอดคล้องกับ ณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน (2555, น. 77-79) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การบริหารของ                   
ผู ้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารงานการศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1 พบว่า ประสทิธผิลสถานศกึษา
ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับ เจริญ บุราณรมย์ (2555, น. 66) ท่ีได้ศึกษา
ทัศนคติของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนมัธยมพระราชทานนายาวจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  
  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้น�าความรู้ความสามารถ
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาใน         
ทุก ๆ ด้าน ตลอดจนเพื่อสนองตอบต่อนโยบายทางด้านการ
ศกึษาตามทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมีเจตนามุ่งเน้น            
การจัดการศึกษาแบบกระจายอ�านาจ โดยให้กระทรวง
ศึกษาธิการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษาด้านวิชาการ          
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป           
ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะปฏิรูปการศึกษา        
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 เพื่อให้การด�าเนินงานของโรงเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะงานวิชาการซึ่งถือ         
ได้ว ่าเป็นงานหรือภารกิจหลักของโรงเรียน ดังนั้นด้วย
เจตนารมณ์ท่ีจะให้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครนิทร์ด�าเนนิงานได้อย่างคล่องตัว รวดเรว็ ซึง่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ
การมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย ซึง่เป็นปัจจยัทีจ่ะท�าให้โรงเรยีนสาธิต
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู ้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล           
รวมท้ังการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้
อย ่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีขอบข่ายภารกิจ
ครอบคลุมการด�าเนินงานครบท้ัง 4 ด้าน และสอดคล้องกับ 
แคมป์เบลล์ (Campbell, 1977, p. 12) ที่กล่าวว่า การบริหาร
สถานศึกษาเป ็นการจัดแผนยุทธศาสตร ์ทางการศึกษา                
เพ่ือพฒันาโรงเรยีนให้บรรลผุลตามเป้าหมาย ดงัที ่กลูคิ ลเูธอร์ 
(Gulick, Luther, 1937) ได้กล่าวถึงการก�าหนดข้ันตอน         
หรือหลักการบริหารไว้ว่าเป็นกระบวนการบริหารเป็นเทคนิค
หรือแนวทางที่ผู้บริหารน�าไปใช้ในการด�าเนินงานส่วนมากจะ
อยู่ในองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ 
การอ�านวยการ การควบคุม การสั่งการ การประเมินผล            

เพื่อให้การบริหารงานส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
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ในการบริหารงาน เพื่อให้โรงเรียนก้าวหน้าและประสบ              
ผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น  จึงต้องมีการน�า
กระบวนการคดิและการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าใช้ ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ส�าหรับการด�าเนินงานบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ       
ในการพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีคุณภาพและ      
ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ เรียมจิต              
พันพิทักษ์ (2555, น. 14) ที่กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา
เป็นการจัดด�าเนินการทุกอย่างในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในทุก ๆ  ด้านให้ตอบสนองความต้องการของสังคม สอดคล้อง
กับ สมถวิล ศรีจันทรวิโรจน์ (2553, น. 10) ที่กล่าวว่า การ
บริหารสถานศึกษาเป็นการท่ีผู ้บริหารจะต้องน�าความรู ้         
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการบริหารจัดการด้าน      
การศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
สงูสดุต่อผูเ้รยีน บรรลุวตัถุประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้อง
และสนองนโยบายขององค์กร และสอดคล้องกับ กู๊ด (Good, 
1993, p. 14) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการ
วินจิฉัยส่ังการ ควบคมุ และการจัดการในเรือ่งเกีย่วกบังานหรอื
กิจการสถานศึกษาทั้งการบริหารธุรกิจของสถานศึกษา โดย      
มุ่งให้บรรลุผลตามจุดหมายของการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ ภาระ
หน้าที่ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับครู นักเรียน บุคลากรอื่น ๆ ใน
สถานศึกษา โปรแกรมการเรียนการสอน กิจกรรม หลักสูตร 
วิธีการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และการแนะแนว 
 2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ ตั้ ง ไว ้  ซึ่ งสอดคล ้องกับ  พลอยปภัส                                
ธนกิตติ์กรณ์แก้ว (2556, น. 76-77) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการท�างานของครูกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอสนามชัยเขต สังกัดส�านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอสนามชัยเขต 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 มีประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
สอดคล้องกับ ณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน (2555, น. 77-79) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การบริหารของ                   
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารงานการศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 1 พบว่า ประสทิธผิลสถานศกึษา
ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับ เจริญ บุราณรมย์ (2555, น. 66) ที่ได้ศึกษา
ทัศนคติของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนมัธยมพระราชทานนายาวจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  
  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้บริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้น�าความรู้ความสามารถ
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาใน         
ทุก ๆ ด้าน ตลอดจนเพื่อสนองตอบต่อนโยบายทางด้านการ
ศกึษาตามทีพ่ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมีเจตนามุ่งเน้น            
การจัดการศึกษาแบบกระจายอ�านาจ โดยให้กระทรวง
ศึกษาธิการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษาด้านวิชาการ          
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป           
ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะปฏิรูปการศึกษา        
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 เพื่อให้การด�าเนินงานของโรงเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะงานวิชาการซึ่งถือ         
ได้ว ่าเป็นงานหรือภารกิจหลักของโรงเรียน ดังน้ันด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครนิทร์ด�าเนนิงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ
การมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย ซึง่เป็นปัจจัยทีจ่ะท�าให้โรงเรยีนสาธติ
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล           
รวมท้ังการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้
อย ่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีขอบข่ายภารกิจ
ครอบคลุมการด�าเนินงานครบทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับ 
แคมป์เบลล์ (Campbell, 1977, p. 12) ที่กล่าวว่า การบริหาร
สถานศึกษาเป ็นการจัดแผนยุทธศาสตร ์ทางการศึกษา                
เพ่ือพฒันาโรงเรยีนให้บรรลผุลตามเป้าหมาย ดงัที ่กลิูค ลเูธอร์ 
(Gulick, Luther, 1937) ได้กล่าวถึงการก�าหนดข้ันตอน         
หรือหลักการบริหารไว้ว่าเป็นกระบวนการบริหารเป็นเทคนิค
หรือแนวทางที่ผู้บริหารน�าไปใช้ในการด�าเนินงานส่วนมากจะ
อยู่ในองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ 
การอ�านวยการ การควบคุม การสั่งการ การประเมินผล            

เพื่อให้การบริหารงานส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

กับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ราชนครินทร์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์       

สหสัมพันธ์พหุคูณ (r
xy
=.839) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ (2553, น. 104) 

ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน

ระดบัประถมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธานี 

พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในสังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาอดุรธานี มคีวามสมัพันธ์กนัในทาง

บวกอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ สุวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์ (2553, 

น. 121-122) ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

การปฏบิตังิานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏบิติังานของผูบ้รหิาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานของผู ้บริหาร     

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา 

เขต 6 พบว่า โดยภาพรวม พฤติกรรมการปฏิบติังานตามเกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษามีความ

สัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ               

ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครราชสีมาเขต 6 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง สอดคล้อง

กับ มูฮัมหมัดรออี มะลี (2553, น. 79) ได้ท�าการศึกษา          

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

กบัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�า           

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่                

การศกึษานราธวิาส เขต 1 ในภาพรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาอยู ่ใน  

ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ ประภาส คูเจริญทรัพย์ 

(2553, น. 136) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 

การบริหารการศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า ความ

สมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบรหิารการศึกษากบัประสทิธผิล

ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษา      

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเจตนามุ่งเน้นการจัดการศึกษา

แบบกระจายอ�านาจ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย

อ�านาจการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ การ

บรหิารงานงบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการบริหาร

งานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพื้นที่             

การศึกษาโดยตรง และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะ

ปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ ท�าให้สถานศึกษาต่างสนอง

ตอบต่อนโยบายดังกล่าว ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ        

ได้มีการกระจายอ�านาจการบริหารการศึกษาให้กับโรงเรียน       

ในทุกสังกัดรวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ราชนครินทร์ด้วย ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีเป็นผู้ผลักดัน 

การด�าเนินงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมขอบข่ายหรือภารกิจของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการ        

ด�าเนนิงานท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การบรหิารงานวชิาการ การบริหาร

งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

ทั่วไป โดยมุ ่งตอบสนองการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ             

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้พื้นฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับ ธีระ        

รุญเจริญ (2546, น. 56) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนตาม

นโยบายของรัฐ เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน              

ซึ่งก�าหนดให้มีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการ

ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล

และการบริหารทั่วไป 

 4. ป ัจจัยป ัจจัย ท่ีส ่งผลต ่อการบริหารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท้ัง 5 ด้าน 

โดยเรียงล�าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านแรงจงูใจในการท�างาน ด้านคณุภาพการสอนของครู 

ด้านทัศนคติในการท�างาน ด้านภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร           

และด้านการท�างานเป็นทีม ส่งผลต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์อยู ่ ใน            

ระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถ

พยากรณ์ผลการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครนิทร์ ได้ร้อยละ 57.90 สอดคล้องกับสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว้ ซึง่สอดคล้องกบั พจนารถ เจยีมจติร (2554, น. 88-89) 

ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท้ัง 5 ด้าน 

โดยเรียงล�าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านแรงจงูใจในการท�างาน ด้านคณุภาพการสอนของครู 

ด้านทัศนคติในการท�างาน  ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และ

ด ้านการท�างานเป ็นทีม ส ่งผลต ่อการบริหารงานของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์อยู ่ ใน            

ระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

ของโรงเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการด�าเนินงานท�าให้

บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน จึงส ่งผลให ้การด�าเนินงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้

วางเอาไว้ รวมทั้งครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน อีกทั้งยังมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเอง โดยมีผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคอยให้                
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ของโรงเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการด�าเนินงานท�าให้

บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน จึงส ่งผลให ้การด�าเนินงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้

วางเอาไว้ รวมทั้งครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
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