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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. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ น
ระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนของครู ด้านภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร ด้านแรงจูงใจในการท�างาน ด้านทัศนคติในการท�างาน
และด้านการท�างานเป็นทีม ตามล�าดับ
2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทัว่ ไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามล�าดับ
3. ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยรวมในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .839 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านแรงจูงใจในการท�างานมีความสัมพันธ์กบั การบริหารงานของโรงเรียนสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพ
การสอนของครู ด้านทัศนคติในการท�างาน ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และด้านการท�างานเป็นทีม ตามล�าดับ
4. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า ด้านแรงจูงใจในการท�างาน
(X4) ด้านคุณภาพการสอนของครู (X5) ด้านทัศนคติในการท�างาน (X2) ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (X1) และด้านการท�างาน
เป็นทีม (X3) สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร้อยละ 57.90
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัย, การบริหารโรงเรียน, โรงเรียนสาธิต
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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 (rxy = .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 (X4), teaching quality of teachers (X5), attitude at work
(X2), administrators’ leadership (X1) and teamwork (X3) 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
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เป็นกฎหมายแม่บท
ทางการปฏิรูปทางการศึกษา ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างมีความสุข และการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรม
ทีต่ อ้ งอาศัยก�าลังคนเป็นปัจจัยส�าคัญและคนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการศึกษาสถานศึกษา
วารสารชุ
นยายน - ธั-นสิวาคม
วารสารชุมมชนวิ
ชนวิจจัยัย ปีปีทที่ ี่ 10
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จึงเป็นตัวจักรส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษา เป็นที่ยอมรับ
กันทั่วไปว่าสถานศึกษาหลายแห่งเป็นที่รู้จักและได้รับความ
นิยมอย่างสูงจากพ่อแม่ และผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้ า ไปศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาแห่ ง นั้ น ด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว ่ า
สถานศึกษาแห่งนั้นจะสามารถหล่อหลอมบุตรหลานของตน
ให้เป็นคนดี และประสบความส�าเร็จในการเรียนรูท้ ตี่ งั้ เป้าหมาย
ไว้ได้ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีมากหรือน้อย
ย่อมขึน้ อยูก่ บั ขนาดของสถานศึกษาและระดับช่วงชัน้ ของการ
จัดการศึกษาขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส� า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก� า หนดไว้

108

NRRU
Community
Research
JournalJournal
Vol.10 No.3
((September
- December
NRRU
Community
Research
Vol.10
No.2 ((May
- August 2016)
2016)

มี 4 ด้ า น คื อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ การบริ ห ารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 22)
ดังนั้นความคาดหวังด้านการศึกษาของคนไทยและ
สังคมไทย ก็คืออยากเห็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเกิดขึ้นทั่วทั้ง
แผ่นดินไทย เป็นสถานศึกษาทีใ่ ห้บริการทางการศึกษาทีส่ นอง
ตอบต่ อความต้องการของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการจัด การเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วาม
สามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม สามารถด�ารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
อยู่เสมอ สถานศึกษาเป็นสังคมหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล
หลาย ๆ บุคคลท�ากิจกรรมปฏิบตั งิ านในระบบกลุม่ บุคคล และ
ประสานประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลและกลุ่มบุคคลนั้นร่วมมือ
ร่ ว มใจกั น ท� า งานเพื่ อ ที่ จ ะยั ง ผลให้ เ กิ ด การท� า งานที่ บ รรลุ
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ การทีม่ นุษย์มาอยูร่ ว่ มกันเพือ่ ท�างานดังกล่าว
ย่อมเกิดความขัดแย้งและการ่วมมือกันท�างาน เมือ่ การบริหาร
ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ การรวบรวมการจั ด การเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานหรือสถานศึกษา ตลอดจนปัจจัย
อืน่ ๆ ทีจ่ า� เป็นต่อการท�างานจึงจ�าเป็นต้องเกิดขึน้ เรือ่ งของการ
บริหารจึงนับเป็นสิ่งส�าคัญเพราะการบริหารหรือการจัดการ
มี บ ทบาทที่ ส� า คั ญ ต่ อ การท� า งานของมนุ ษ ย์ ใ ห้ ก ารท� า งาน
มีประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุด (นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์,
2554, น. 36)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตาม
มาตรา 4 ให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณในสัง กัดงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษามาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังทางปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศลิ ปวิทยา เพือ่ ความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน วิจัยให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
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ครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงด�าเนินการจัดการศึกษา
ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาเอก
ซึ่งโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรี ย นสาธิ ต มี ภ ารกิ จ ส� า คั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาส� า หรั บ
เด็ ก นั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย จนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย (ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547, น. 1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็น
โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับบริบาลระดับปฐมวัย ซึ่งมีการ
ด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2522 - ปัจจุบัน และเมื่อปี 2552 ได้มี
การขยายการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษามาจนถึง
ปัจจุบัน และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี และ
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบไปด้วย คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการทีป่ รึกษา ผูอ้ า� นวยการ
โรงเรียน รองผูอ้ า� นวยการโรงเรียนฝ่ายประถม รองผูอ้ า� นวยการ
โรงเรียนฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายแผนและ
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
ไม่มคี วามต่อเนือ่ ง ตลอดจนผูป้ กครองขาดความเชือ่ มัน่ ในการ
บริ ห ารงานของโรงเรี ย นซึ่ ง ส่ ง ผลให้ จ� า นวนนั ก เรี ย นลดลง
เป็นต้น และเมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่
ผ่านมา โรงเรียนสาธิตได้รบั การประเมินคุณภาพทางการศึกษา
จากส�านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าร่วมรับฟังการให้ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
พบว่ า มี ป ระเด็ น ที่ เ สนอแนะในการพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานด้านธุรการเกี่ยวกับการจัด ระบบสารสนเทศให้
ชัดเจน ด้านการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัด การเรียน
การสอน และการดู แ ลความปลอดภั ย ของนั ก เรี ย น ทั้ ง นี้
จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นของการบริหารงานตามโครงสร้าง
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดังกล่าว
ได้เริม่ ด�าเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงส่งผลให้การบริหารงาน
ของโรงเรี ย นเกิ ด รอยต่ อ ท� า ให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งในการ
บริหารงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (โรงเรียนสาธิต, 2554,
น. 10)
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วารสารชุมชนวิ
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วาคม 2559)
วารสารชุ
2559)

จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้เพื่อ
น� า ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ต่อไป

2. เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�าไป
เป็นข้อมูลในการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
3. ผลของการวิ จั ย จะเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส� า หรั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจน�าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. เพื่อศึกษาระดับของการบริหารงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านทัศนคติในการท�างาน ปัจจัยด้าน
การท�างานเป็นทีม ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท�างาน และปัจจัย
ด้านคุณภาพการสอนของครูกับการบริหารงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์อยู่ในระดับมาก
3. ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู ้ น� า ของผู ้ บ ริ ห าร ปั จ จั ย ด้ า น
ทัศนคติในการท�างาน ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการท�างาน และปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อยู่ในระดับมาก
4. ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู ้ น� า ของผู ้ บ ริ ห าร ปั จ จั ย ด้ า น
ทัศนคติในการท�างาน ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการท�างาน และปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู
ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนตามทัศนะของนักวิชาการส�าหรับ
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 457 คน ซึ่งแบ่งออก
เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร/ครู และผูป้ กครองนักเรียน ก�าหนด
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากการเปิดตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 609) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 229 คน เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วท�าการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ตาม
สัดส่วนของประชากรโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไป 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
การบริ ห ารงานของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงาน
บุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไปผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม
ประโยชน์ของกำรวิจัย
1. ได้ ข ้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ กั บ การ ไปหาความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่ โดยเสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
บริ ห ารงานโรงเรี ย นสาธิ ต สาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 5 ท่านพิจารณา ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงแล้วน�าไปทดลอง
ใช้กับผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
ราชนครินทร์

(พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 31 (กั
นยายน - ธั-นสิวาคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
กลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน และได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .79
ผู้วิจัยจึงน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลแล้วน�ามาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson‘s Product Moment Correlation
Coefficient) ทดสอบการถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

แรงจูงใจในการท�างาน (X4) ด้านคุณภาพการสอนของครู (X5)
ด้านทัศนคติในการท�างาน (X2) ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
(X1) และด้านการท�างานเป็นทีม (X3) ส่งผลต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อยู่ใน
ระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถ
พยากรณ์ผลการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร้อยละ 57.90 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลกำรวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับสมมติฐ านที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ธี รภาพ
นาราช (2557, น. 97) ที่ได้ศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�าเร็จในการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า สภาพปัจจัย
โดยรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 3
เกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พัฒนพร
ศิลาวงษ์ (2556, น. 64-65) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�าทางวิชาการกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับ วันวิสาข์ ทองติง (2555, น. 86-89) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ภาวะผูน้ า� เชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริหารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก และสอดคล้ อ งกั บ งามตา
ธานีวรรณ (2553, น. 100-101) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายโสธร
พบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโรงเรี ย นของ
ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายโสธรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต้องพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวม (X = 4.05)
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการสอน
ของครู (X = 4.15) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ
ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (X = 4.08) ด้านแรงจูงใจในการ
ท�างาน (X = 4.07) ด้านทัศนคติในการท�างาน (X = 4.01) และ
ด้านการท�างานเป็นทีม (X = 3.92) ตามล�าดับ ทั้งนี้โดย
เรียงล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.19) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคล (X = 4.28) มีคา่ คะแนนเฉลีย่
สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป (X = 4.19)
ด้านการบริหารงานวิชาการ (X = 4.14) และด้านการบริหาร
งานงบประมาณ (X = 4.14) ตามล�าดับ ทั้งนี้โดยเรียงล�าดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ปัจจัยทัง้ 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
งานของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์
โดยรวมในระดับมากทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .839 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านแรงจูงใจในการท�างานมีความสัมพันธ์
กับการบริหารงานของโรงเรียนสูงสุด (r = .852) รองลงมา
ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนของครู (r = .795) ด้านทัศนคติ
ในการท� า งาน (r = .772) ด้ า นภาวะผู ้ น� า ของผู ้ บ ริ ห าร
(r = .740) และด้านการท�างานเป็นทีม (r = .685) ตามล�าดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล�าดับ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
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ในการบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นก้ า วหน้ า และประสบ
ผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น จึงต้องมีการน�า
กระบวนการคิดและการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ าใช้ ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ส�าหรับการด�าเนินงานบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ
ในการพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีคุณภาพและ
ได้ ม าตรฐานตามที่ ก� า หนดไว้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เรี ย มจิ ต
พันพิทักษ์ (2555, น. 14) ที่กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา
เป็นการจัดด�าเนินการทุกอย่างในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในทุก ๆ ด้านให้ตอบสนองความต้องการของสังคม สอดคล้อง
กับ สมถวิล ศรีจันทรวิโรจน์ (2553, น. 10) ที่กล่าวว่า การ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น การที่ ผู ้ บ ริ ห ารจะต้ อ งน� า ความรู ้
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อผูเ้ รียน บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้อง
และสนองนโยบายขององค์กร และสอดคล้องกับ กู๊ด (Good,
1993, p. 14) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการ
วินจิ ฉัยสัง่ การ ควบคุม และการจัดการในเรือ่ งเกีย่ วกับงานหรือ
กิจการสถานศึกษาทั้งการบริหารธุรกิจของสถานศึกษา โดย
มุ่งให้บรรลุผลตามจุดหมายของการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ ภาระ
หน้าที่ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับครู นักเรียน บุคลากรอื่น ๆ ใน
สถานศึกษา โปรแกรมการเรียนการสอน กิจกรรม หลักสูตร
วิธีการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และการแนะแนว
2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พลอยปภั ส
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
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรม การบริ ห ารของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริ ห ารงานการศึ ก ษาสั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลสถานศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
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สอดคล้องกับ เจริญ บุราณรมย์ (2555, น. 66) ที่ได้ศึกษา
ทั ศ นคติ ข องผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้น�าความรู้ความสามารถ
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาใน
ทุก ๆ ด้าน ตลอดจนเพื่อสนองตอบต่อนโยบายทางด้านการ
ศึกษาตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีเจตนามุ่งเน้น
การจั ด การศึ ก ษาแบบกระจายอ� า นาจ โดยให้ ก ระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารกระจายอ� า นาจการจั ด การศึ ก ษาด้ า นวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายที่ จ ะปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 เพื่อให้การด�าเนินงานของโรงเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะงานวิชาการซึ่งถือ
ได้ ว ่ า เป็ น งานหรื อ ภารกิ จ หลั ก ของโรงเรี ย น ดั ง นั้ น ด้ ว ย
เจตนารมณ์ ที่ จ ะให้ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ดา� เนินงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ซึง่ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ
การมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย ซึง่ เป็นปัจจัยทีจ่ ะท�าให้โรงเรียนสาธิต
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรี ย นรู ้ ตลอดจนการวั ด ผลประเมิ น ผล
รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้
อย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ข อบข่ า ยภารกิ จ
ครอบคลุมการด�าเนินงานครบทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับ
แคมป์เบลล์ (Campbell, 1977, p. 12) ที่กล่าวว่า การบริหาร
สถานศึ ก ษาเป็ น การจั ด แผนยุ ท ธศาสตร์ ท างการศึ ก ษา
เพือ่ พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ดังที่ กูลคิ ลูเธอร์
(Gulick, Luther, 1937) ได้กล่าวถึงการก�าหนดขั้นตอน
หรือหลักการบริหารไว้ว่าเป็นกระบวนการบริหารเป็นเทคนิค
หรือแนวทางที่ผู้บริหารน�าไปใช้ในการด�าเนินงานส่วนมากจะ
อยู่ในองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ
การอ�านวยการ การควบคุม การสั่งการ การประเมินผล
เพื่อให้การบริห ารงานส�า เร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ อย่า งมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
กับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (rxy=.839) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ (2553, น. 104)
ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี
พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี มีความสัมพันธ์กนั ในทาง
บวกอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ สุวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์ (2553,
น. 121-122) ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
สถานศึ กษากั บประสิท ธิภาพการบริหารงานของผู้บริห าร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 6 พบว่า โดยภาพรวม พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั น ทางบวกกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครราชสีมาเขต 6 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง สอดคล้อง
กับ มูฮัมหมัดรออี มะลี (2553, น. 79) ได้ท�าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�า
การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ ประภาส คูเจริญทรัพย์
(2553, น. 136) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การบริหารการศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า ความ
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารการศึกษากับประสิทธิผล
ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเจตนามุ่งเน้นการจัดการศึกษา
แบบกระจายอ�านาจ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
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อ�านาจการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
งานทั่ ว ไป ไปยั ง คณะกรรมการและส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาโดยตรง และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะ
ปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ ท�าให้สถานศึกษาต่างสนอง
ตอบต่อนโยบายดังกล่าว ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการกระจายอ�านาจการบริหารการศึกษาให้กับโรงเรียน
ในทุ ก สั ง กั ด รวมถึ ง โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ด้วย ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่เป็นผู้ผลักดัน
การด�าเนินงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมขอบข่ายหรือภารกิจของ
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ใ นการ
ด�าเนินงานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่ ว ไป โดยมุ ่ ง ตอบสนองการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ
รุญเจริญ (2546, น. 56) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนตาม
นโยบายของรั ฐ เป็ น การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน
ซึ่งก�าหนดให้มีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการ
ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป
4. ปั จ จั ย ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 5 ด้าน
โดยเรียงล�าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการท�างาน ด้านคุณภาพการสอนของครู
ด้ า นทั ศ นคติ ใ นการท� า งาน ด้ า นภาวะผู ้ น� า ของผู ้ บ ริ ห าร
และด้านการท�างานเป็นทีม ส่งผลต่อการบริหารงานของ
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ อ ยู ่ ใ น
ระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถ
พยากรณ์ผลการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ได้รอ้ ยละ 57.90 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับ พจนารถ เจียมจิตร (2554, น. 88-89)
ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 5 ด้าน
โดยเรียงล�าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการท�างาน ด้านคุณภาพการสอนของครู
ด้านทัศนคติในการท�างาน ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และ
ด้ า นการท� า งานเป็ น ที ม ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานของ
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ อ ยู ่ ใ น
ระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการบริหารงานการศึกษา
ของโรงเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการด�าเนินงานท�าให้
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่
กาญจนบุรี เขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ชั ด เจน จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารด� า เนิ น งานของโรงเรี ย นสาธิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, กาญจนบุรี.
วางเอาไว้ รวมทั้งครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน อีกทั้งยังมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติ ธีรภาพ นาราช. (2557). การศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
หน้ า ที่ ข องตนเอง โดยมี ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต คอยให้
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ค�าปรึกษา แนะน�า ตลอดจนประสานความร่วมมือในการ
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์
ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ในการท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก ๆ ด้าน
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์, บุรีรัมย์.
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