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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืจาก 

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียร์ธัญญกรณ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และท่าน ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ใหค้วาม

กรุณาเอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืตรวจสอบ  

และปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี ผู้วิจัยรู้สกึ

ซาบซึง้ ในความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร รองศาสตราจารย์  

ดร.สำราญ กำจัดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วัลนิกา ฉลากบาง นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ดร.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ นายวีระศักดิ์ 

สุวรรณไตร ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรตสิกล นายณัฐวุฒิ บุรีแสง 

และนายไมตร ีสัพโส ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิัย ตลอดจนเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญในการเสนอ แนวทางการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

 ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรูใ้นหลักการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การ  

สนับสนุนและเป็นกำลังใจใหก้ับผูว้ิจัย  

 ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1-3 ทุกท่าน ที่ได้ใหค้วามกรุณาตอบ แบบสอบถาม

เพื่อการวิจัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  

 และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา 

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา รุ่นที่ 21 ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลอื  

ในทุก ๆ ดา้น ทั้งคอยให้กำลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา คุณประโยชน์อันพึงมจีากการทำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบเป็นกตัญญุตาแด่ บิดา มารดา และบูรพาจารย์  

ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตน และบรรลุผลสำเร็จในปัจจุบัน 

         
 
 

        ปภาลักษณ์ โสมแผว้ 
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ชื่อเรื่อง    ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

    การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร  

ผู้วิจัย    ปภาลักษณ์ โสมแผว้ 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์ 

     ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2565 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาอำนาจ

พยากรณ์ และหาแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหาร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย ไดแ้ก่ 

ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 

ประจำปีการศกึษา 2564 จำนวน 279 คน ประกอบดว้ย ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน  

213 คน และผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงจำนวน 66 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ม 

แบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) เครือ่งมือที่ใช้  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ คุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏบิัตงิานของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .305 - .851 

มคี่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .946 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .210 - .961 และมีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .893 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent Samples การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และ                    

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา   

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
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  2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก 

  3. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

จำแนกตามเพศของผูบ้ริหารโรงเรียน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ที่โรงเรียนสังกัดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา จำแนกตามเพศ              

ของผู้บริหารโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ส่วนจำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

  5. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยรวมกับประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมนีัยสำคัญ           

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ (rxy= .158). 

  6. ความเครียดในการปฏบิัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ดา้นบทบาทหนา้ที่ 

ในองค์การ ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล                

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ส่วนดา้น

ลักษณะงานสามารถพยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยมีอำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 6.50 และ มีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .40402 

  7. แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร เสนอแนะไว้ 3 ดา้น 

ประกอบดว้ย 1) ดา้นบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ได้แก่ ผู้บริหารกำหนดโครงสร้างในการบริหาร 

และกำหนดภาระงานของแต่ละฝ่ายหรือบุคคลใหชัดเจน 2) ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในหน่วยงาน ไดแ้ก่ ผู้บริหารโรงเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกันและสร้างขวัญและกำลังใจที่ดใีห้กับบุคคลในหน่วยงาน และ 3) ดา้น

ลักษณะงาน ไดแ้ก่ จัดลำดับของความสำคัญของงานใหเ้หมาะสม สร้างเครือข่ายในการ

ทำงาน และมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล 

 

คำสำคัญ: ความเครียดในการปฏิบัติงาน  ประสิทธิผลการบริหารงาน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this correlational research were to examine, compare, 

determine the relationship, identify the predictive power, and establish guidelines for 

reducing the levels of work-related stress of administrators affecting the administrative 

effectiveness of primary schools. The sample group, obtained through a multi-stage 

random sampling, consisted of 279 school administrators, including 213 male 

administrators and 66 female administrators working under Sakon Nakhon Primary 

Educational Service Area Office 1 to 3 in the academic year 2021. The tools for data 

collection were a structured interview and two sets of questionnaires comprising  

work-related stress with the discriminative power ranging from .305 to .851 and               

the reliability of .964 and the administrative effectiveness of primary schools with the 

discriminative power ranging from .210 to .961 and the reliability of.893, Statistics for 

data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for 

Independent Samples, One-Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation 

coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The work-related stress of primary school administrators was overall 

at a moderate level. 
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  2. The administrative effectiveness of primary schools was overall at a 

high level. 
  3. The overall work-related stress of primary school administrators, 

classified by gender and individual affiliated offices, showed no differences, whereas 

there was a difference at the .05 level of significance in terms of school sizes, and 

work experience. 

  4. The overall administrative effectiveness of primary schools, classified 

by gender, work experience, and individual affiliated offices showed differences at 

the .01 level of significance, whereas in terms of school sizes, there was no difference. 

  5. The work-related stress of administrator and the administrative  

effectiveness of primary schools had a positive relationship at the .01 level of 

significance with a low level (rxy= .158).  

  6. The two aspects of work-related stress of school administrators, 

consisting of organizational roles and duties, and interpersonal relations, could predict 

the effectiveness of primary school administration at the .01 level of significance, 

whereas in terms of work characteristics could predict the effectiveness of primary 

school administration at the .05 level of significance with the predictive power of 6.50 

percent and the standard error of estimate of ± .40402. 

  7. The proposed guidelines for reducing work-related stress of  

administrators affecting the administrative effectiveness of primary schools in Sakon 

Nakhon comprised three aspects: 1) Organizational Roles and Duties, school 

administrators should set clear administrative structures and tasks for individual 

department or personnel; 2) Interpersonal Relations, school administrators should listen 

to different arguments from all departments, have knowledge-sharing practices, and 

improve good morale among personnel within organizations; and 3) Work 

Characteristics, school administrators should prioritize tasks appropriately using 

importance as criteria, build a network, and assign tasks according to individual 

competencies.  

Keywords: Work-Related Stress, Administrative Effectiveness 
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1 

 

บทที่ 1 

 

บทนำ 

 

ภูมิหลัง 

 โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสังคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 

อย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และการดำเนินชีวติ ความเจรญิก้าวหน้า

ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การศกึษาจงึเป็นเครื่องมอืสำคัญในการ

สร้างคน สรา้งสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังคนให้มคีุณภาพ 

สามารถดำรงชีวติอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลง 

จากสถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงจงึส่งผลกระทบต่อองค์การ 

และพลเมอืงโลกหลายด้าน ได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง 

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรวนแปรของสภาพภูมอิากาศ ความเสื่อมโทรม 

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติ (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558, หน้า 4) อกีทั้งสังคมที่การเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้

สังคมกลายเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นด้าน

บุคคล วัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ แนวทางการดำเนินชีวติ รวมถึงระดับการศกึษา  

และความตอ้งการของบุคคล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(2560 – 2564, 2560, หน้า 1-4) ได้ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ

ชีวติและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มวีินัย ใฝ่รู้  

มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม 

และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี

คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใชป้ระโยชน์และอยู่ร่วมกับสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 

อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หนา้ 4) 
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 โรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรที่มคีวามสำคัญในการพัฒนาผูเ้รียนและผลติกำลังคน 

ให้มศีักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเมอืง  

และเทคโนโลยีกับนานาประเทศได้ ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนใหม้ีคุณภาพจึงเป็นความ 

ท้าทายของผูบ้ริหารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ซึ่งตอ้งอาศัยกระบวนการพัฒนา 

ที่หลากหลายและเหมาะสม ผู้บริหารในฐานะผูน้ำองค์การจำเป็นต้องปฏิรูปตนเอง  

และการเปลี่ยนแปลงองค์การครั้งใหญ่เพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศกึษามีบทบาทสำคัญที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากร

ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และความสมดุลเพื่อให้บริหารจัดการศกึษาบรรลุ 

ผลสำเร็จ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558,  

หนา้ 4) การจัดการศกึษาจำเป็นต้องจัดการปฏิรูปการศกึษาใหม่ให้สอดคล้องกับกระแส 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ในการจัดการศกึษาตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 6  

ว่าดว้ยการจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จติใจ สตปิัญญา มคีวามรู ้คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวติ  

สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่าให้กระทรวง 

มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษาทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป  

ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรยีนในเขตพืน้ที่การศกึษา 

โดยตรง ผู้บริหารโรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานและใช้ดุลยพินิจของวิชาชีพในการ

จัดการของโรงเรียนนัน้ ๆ ใหม้ากขึ้น ซึ่งการบริหารงานในโรงเรยีนต้องอาศัยบุคคล 

ที่มคีวามรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน มวีิสัยทัศน์ และที่สำคัญเป็นบุคคล 

ที่มภีาวะผูน้ำสูงและสามารถใช้ภาวะผูน้ำได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อการบริหารงาน 

ให้สำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 

2562, หนา้ 5) 

 การบริหารเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคล ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมอืกัน

ดำเนินกิจกรรมหรอืงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ  

และทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหาร

จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นัน้ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง

ของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพื่อจะได้นําความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมกับการ 
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ทำงาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จงึพูดได้ว่าผูบ้ริหารที่ประสบความสำเร็จ คือ  

ผูท้ี่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมศีลิปะ (จิตรา แก้วมะ, 2563,  

หนา้ 23) ซึ่งผูบ้ริหารในทุกองค์การเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเครียด เนื่องจาก

ต้องปฏิบัติตน ต้องบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ต้องปฏิบัติงาน

ร่วมกับผูร้่วมงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชาที่มคีวามแตกต่างทางความคิด และผูบ้ริหารยังต้อง

บริหารบนความคาดหวังของเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชาซึ่งคิดว่าผูบ้ริหารต้องเก่ง 

ต้องดีตอ้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมกับอาชีพ มีความรูค้วาม สามารถ  

มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหารสถานศกึษาต้องบริหารงานตามนโยบายของ

รัฐบาล ของผูบ้ริหารระดับกระทรวง และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศกึษา

ขั้นพื้นฐาน โดยต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ นอกจากที่กล่าวมาแล้วผูบ้ริหารสถานศกึษา

ยังต้องมีความสัมพันธ์ที่ดกีับผูร้่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครองบุคคลอื่นในชุมชน และยังมี

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ที่ผู้บริหารสถานศกึษาต้องยึด 

และปฏิบัติตาม จงึทำให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องปรับตนเองตามความคาดหวังของสังคม 

และกฎเกณฑ์ที่มอียู่ซึ่งภาวะดังกล่าวจงึน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการเกิด

ความเครียดได้ (ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ, 2560, หน้า 95) อีกทั้งการทำงานของบุคคล 

แต่ละหน่วยงานจะประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งมีภารกิจ 

ที่รับผดิชอบมากย่อมก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเหตุใหเ้กิดความเครียดในการทำงานได้  

 ความเครียดจากการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องสำคัญในองค์กร โดยในระดับบุคคล

มีผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่า หากบุคคลมีความเครียดเรือ้รังจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการ

เป็นโรคหัวใจ สัญญาณของ ความเครียดที่สังเกตได้ในเบือ้งตน้ ได้แก่ ปวดศีรษะ นอนหลับ

ยาก ขาดสมาธิและอารมณ์ขุ่นเคือง หงุดหงิดง่าย นอกจากนี้ความเครียดยังนําไปสู่ปัญหา

ทางพฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และการใชส้ารเสพติด  

และปัญหาทางสังคม ได้แก่ การแยกตัวออกจากสังคม และใน ระดับองค์กรมีผลการศกึษา

จำนวนมากพบว่าความเครียดมีผลต่อการขาดงาน ทำใหป้ระสิทธิผลของการทำงานลดลง  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานลดลง และการออกจากงานเพิ่มมากขึ้น (Moustaka & 

Constantinidis, 2010) โดยปัจจัยที่มผีลใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัย

เกี่ยวกับลักษณะงาน ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ในองค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร 

และปัจจัยเกี่ยวกับความ สมดุลระหว่างชีวติทำงานและชีวติส่วนตัว Cooper (2001) 
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ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หนา้ 11) ที่กล่าวถึง ปัจจัยความเครียด 

ในการปฏิบัติงานเป็นสถานการณ์ที่ตอบสนองต่อการทำงานที่กระตุ้นร่างกายและจิตใจ 

ทำให้บุคคลขาดความสมดุล ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จติใจ  

และความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านลักษณะงาน ดา้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะองค์การ  

และด้านลักษณะบุคคล (พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์, 2562 หนา้ 11) 

 การบริหารกิจการงานใดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมผีูบ้ริหารเพื่อทำ

หนา้ที่วางแผน จัดองค์การ ควบคุมดูแล และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานลุล่วง 

ตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารโรงเรียนมบีทบาทสำคัญในการจัดการโรงเรียน ให้เป็นไปตาม 

กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างชุมชนให้เป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้อกีด้วย ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะทำให้โรงเรียนตอ้งมคีวามใกล้ชิด และสัมพันธ์ 

กับชุมชนมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนจงึเป็นผู้ที่มบีทบาทและหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการ

คิดการตัดสินใจ การร่วมมือประสานงานกับบุคคล ทั้งภายในองค์กรของตนเอง  

และภายนอกองค์กร และบริการผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ขอความสนับสนุนจากองค์กร 

ของเรา อย่างมีศาสตร์และศลิป์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตัง้ไว้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ณรงฤทธิ์ นามเหลา, 2560, 

หนา้ 22) โดยการบริหารงานในโรงเรยีน ม ี4 ด้าน คอื ด้านการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 6) 

 ความเครียดที่มไีม่มากจะเป็นแรงกระตุ้นใหค้นเราเกิดความมุมานะที่จะเอาชนะ

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามที่หวัง  

แต่ถ้าความเครียดมีมากเกินไปก็จะเป็นอันตราย ส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจติ 

ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลง (มาโนชญ์ แสงไสยาศน์, 2555, หน้า 16)  

ประสิทธิผลของการจัดการศกึษาย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจะเห็นได้ว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว  

จะพยายามปรับปรุงและจัดการศกึษาทุกระดับใหก้ับประชาชนอย่างดทีี่สุด ผู้บริหาร

โรงเรียนนับเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารต้องมีความสัมพันธ์กับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาที่มคีวามนึกคิด จติใจที่หลากหลาย การพูด การกระทำใด ๆ จะใช้แบบ

เดียวกันทุกคนย่อมไม่ได้ ย่อมก่อให้เกิดความหนักใจ ผู้บริหารจำนวนมาก จึงเป็นโรค 
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วิตกกังวล เกี่ยวกับงานที่มอบหมายใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชา ดูผวิเผิน ตำแหน่ง ผูบ้ริหาร 

ก็ดูสบาย มีคนคอยเอาใจ ดูมีอำนาจ มีเกียรติ ผูค้นนับหนา้ถือตา แต่ภายในจติใจผู้บริหาร

ทุกคนมักจะวิตกกังวลก่อให้เกิดความเครียดและมีอาการปวดหัวอยู่เสมอ (สุดแสง  

หมื่นราม, 2554, หน้า 2) 

 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน เป็นผลสำเร็จของงานโรงเรียนที่เกิดจากการ

บริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรอืปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ จนส่งผลบรรลุเป้าหลักของโรงเรียน คือ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา 

ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรอืสูงขึ้น นักเรียนเจตคติที่ดีต่อ 

การเรียน โรงเรยีนสามารถดูแลนักเรียนและพัฒนาให้มีความรูค้วบคู่คุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องสามารถปรับตัวใหอ้ยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุขรวมถึง 

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พัชรนิทร์ ราชโส, 2561, หน้า 41) 

 จังหวัดสกลนคร หรอือีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองหนองหารหลวง" เป็นจังหวัดหนึ่ง 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัย 

ก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนีจ้ังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ 

ที่มคีวามสำคัญและหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

ประวัติศาสตร์ สังคม การเมอืง ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

และเป็นจังหวัดศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษา  

โดยแบ่งเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร ออกเป็น 3 เขต อันประกอบด้วย 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 3 ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่การศกึษาจะมีบริบทต่างกัน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มเีขตการปกครอง 18 อำเภอ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ 

ทางการศึกษา โดยเร่งพัฒนาครูและนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเพิ่มขึ้น ลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศกึษา เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน (สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564, 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มเีขตการปกครอง 7 อำเภอ พัฒนาการศกึษาโดยการจัด

การศกึษาอย่างมคีุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยการมสี่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 2564,  
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หนา้ 21-23) และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มเีขตการ

ปกครอง 4 อำเภอ ขับเคลื่อนคุณภาพทางการศกึษาขั้นพืน้ฐานสู่มาตรฐานการศกึษาชาติ

พัฒนาส่งเสริมจัดการศกึษาให้ประชาชนวัยเรียนทุกคนได้รับการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

(สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2564, หน้า 1-5) 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะศกึษาถึงความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ความเครียดมีความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด และผลสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานหรอืไม่ เพื่อเป็น

แนวทางหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มประสทิธิผลในการบริหารงาน พัฒนาการศกึษา

ของชาติใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้  

  1. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับใด 

  2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับใด 

  3. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด 

มีความแตกต่างกันหรอืไม่ 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มีความแตกต่างกัน

หรอืไม่ 

  5. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน กับ ประสทิธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน มีความสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร 
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  6. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านใดบ้างที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

  7. หาแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนได้อย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ 

ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียน

สังกัด 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด 

  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

  6. เพื่อศึกษาอำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

  7. เพื่อศกึษาแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี ้ 

  1. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

  2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

  3. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด  

มีความแตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มีความแตกต่างกัน 

  5. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรยีนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน 

  6. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้านที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ความสำคัญของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีก้่อใหเ้กิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ทำให้ทราบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

  2. สามารถนำผลวจิัยเกี่ยวกับการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนให้อยู่ในสภาวะการณ์ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผู้วจิัยได้กำหนดขอบเขต 

ของเนื้อหาของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

    1.1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ผูว้ิจัย 

ได้สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนเพศ ตามแนวคิดของ อุดมลักษณ์ เมฆาวณิชย์ (2556, หนา้ 5); 

สมบูรณ์ โคเคน (2559, หน้า 8); ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2559, หน้า 5-6); เกรียงศักดิ์  

บางเมอืงแสน (2559, หน้า 7-8); นาตยา สุวรรณจันทร์ (2560, หน้า 7-8); พรรณทิพา  

สุตาสุข (2560, หนา้ 7); ดอน รูปสม (2562, หน้า 8-9); พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, 

หนา้ 11); สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (2562, หน้า 29); Adebola O.Jaiyeoba & Mukhtari  

Ado Jibril (2011, p. 129); Manabete (2016, p. 1) มาเป็นกรอบแนวคิดการวจิัยครั้งนี้ คือ 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน รวมได้ 5 ด้าน คอื 

     1.1.1 ด้านลักษณะส่วนบุคคล 

     1.1.2 ดา้นลักษณะงาน 

     1.1.3 ด้านสภาพแวดล้อม 

     1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

     1.1.5 ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ  

    1.2 ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556,  

หนา้ 39-113) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คอื 

     1.2.1 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 

     1.2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

     1.2.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล 

     1.2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
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  2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยที่ใช้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1-3 ประจำปีการศกึษา 

2564 จำนวน 555 คน จากโรงเรียน จำนวน 615 โรงเรียน จำแนกเป็น 

    2.1.1 ผู้บริหารผู้บริหารโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 125 คน ผู้บริหาร

โรงเรียนเพศหญงิ 40 คน รวม 165 คน 

    2.1.2 ผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนสงักัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 164 คน ผู้บริหาร

โรงเรียนเพศหญงิ 55 คน รวม 219 คน 

    2.1.3 ผู้บริหารโรงเรยีนสังกดัสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 144 คน ผู้บริหารโรงเรยีน 

เพศหญงิ 27 คน รวม 171 คน 

    รวมทั้งสิน้เปน็ผู้บริหารโรงเรยีนเพศชายจำนวน 433 คน และผู้บรหิาร

โรงเรยีนเพศหญิงจำนวน 122 คน รวม 555 คน (สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564, หน้า 3), (สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 2, 2564, หน้า 21-23), (สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 3, 2564, หน้า 1-5) 

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1-3 ประจำปี

การศกึษา 2564 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ รอ้ยละ 50 ของประชากร

ผูบ้ริหารโรงเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ 

หลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) กลุ่มตัวอย่าง 279 คน จาก  

279 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 213 คน และผูบ้ริหารโรงเรยีน 

เพศหญิงจำนวน 66 คน  

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

    3.1.1 เพศผูบ้ริหารโรงเรียน 

     3.1.1.1 ชาย 

     3.1.1.2 หญิง 
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    3.1.2 ขนาดโรงเรียน 

     3.1.2.1 ขนาดเล็ก 

     3.1.2.2 ขนาดกลาง 

     3.1.2.3 ขนาดใหญ่ 

    3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1.3.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 

     3.1.3.2 ระหว่าง 10 – 20 ปี 

     3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี 

    3.1.4 เขตพื้นที่การศกึษา 

     3.1.4.1 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     3.1.4.2 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 2 

     3.1.4.3 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 3 

   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

    3.2.1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน 

     3.2.1.1 ด้านลักษณะส่วนบุคคล 

     3.2.1.2 ด้านลักษณะงาน 

     3.2.1.3 ด้านสภาพแวดล้อม 

     3.2.1.4 ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

     3.2.1.5 ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

    3.2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

     3.2.2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 

     3.2.2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

     3.2.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

     3.2.2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวจิัยเรื่องความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรยีนประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยได้กำหนด

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับด้านความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา 5 ด้าน 

คือ 1) ดา้นลักษณะส่วนบุคคล 2) ดา้นงานที่ได้รับมอบหมาย 3) ด้านสภาพแวดล้อม  

4) ดา้นความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 5) ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ซึ่งได้จาก

การสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร อุดมลักษณ์ เมฆาวณิชย์ (2556, หนา้ 5); สมบูรณ์ โคเคน (2559, 

หนา้ 8); ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ (2559, หน้า 5-6); เกรียงศักดิ์ บางเมอืงแสน (2559,  

หนา้ 7-8); นาตยา สุวรรณจันทร์ (2560, หน้า 7-8); พรรณทิพา สุตาสุข (2560, หนา้ 7); 

ดอน รูปสม (2562, หน้า 8-9); พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หนา้ 11); สุภาภรณ์  

ตั้งดำเนนิสวัสดิ์ (2562, หน้า 29); Adebola O. Jaiyeoba & Mukhtari Ado Jibril (2011, p. 

129); Manabete (2016, p. 1) จากแนวคิดและผลการวิจัย ดังกล่าว ผู้วิจัยได้สังเคราะห์

และกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี ้1) ด้านลักษณะบุคคล 2) ดา้นลักษณะงาน  

3) ดา้นสภาพแวดล้อม 4) ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 5) ด้านบทบาทหนา้ที่

ในองค์การ และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย 

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา  

พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 28-121) ประกอบด้วย 4 งานคือ  

1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงาน

บุคคล 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ผูว้ิจัยจึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการ 

ดังภาพประกอบ 1 
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           ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตาม 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเรื่องความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ผูว้ิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ภาวะจติใจ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนทีเ่กิดความรู้สกึถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วติกกังวล  

อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าในการทำงาน แบ่งออกเป็น  

1. เพศผูบ้ริหารโรงเรียน 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

2. ขนาดโรงเรยีน 

    2.1 ขนาดเล็ก 

    2.2 ขนาดกลาง 

    2.3 ขนาดใหญ่ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

    3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

    3.2 ระหว่าง 10-20 ปี 

    3.3 มากกว่า 20 ปี 

4. เขตพื้นที่การศกึษา 

    4.1 สพป.สกลนคร เขต 1 

    4.2 สพป.สกลนคร เขต 2 

    4.3 สพป.สกลนคร เขต 3 

 

 
 

1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียน 

   1.1 ด้านลักษณะบุคคล 

   1.2 ด้านลักษณะงาน 

   1.3 ดา้นสภาพแวดล้อม 

   1.4 ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

   1.5 ดา้นบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

   2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ  

   2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  

   2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  

   2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 



14 

   1.1 ความเครียดที่เกิดจากลักษณะบุคคล หมายถึง ความรูส้ึก ความคิด  

เจตคติ ความกังวล อารมณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ความกดดันภายในตนเองของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สุขภาพร่างกายของผูบ้ริหารโรงเรียนเอง 

   1.2 ความเครียดที่เกิดจากลักษณะงาน หมายถึง ปริมาณงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนทีม่ากเกินไป ความยากลำบากในการทำงาน เวลาในการทำงาน 

ไม่เหมาะสมกับปริมาณของงาน นโยบายและคุณภาพงานไม่ตรงตามความสามารถหรือ

เกินความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน หรืองานที่ได้รับมอบหมายมีความเร่งด่วนเกินไป 

   1.3 ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หมายถึง ความเครียด 

ที่เกิดจากสถานการณ์หรอืสิ่งที่อยู่รอบตัวของผูบ้ริหารโรงเรียน ที่มผีลต่อร่างกาย สุขภาพ

ของผูบ้ริหารโรงเรียน เช่น ความรอ้น ความเย็น มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง 

   1.4 ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง  

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียนกับผูป้ฏิบัติงาน ผูร้่วมงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชา  

ขาดความช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ขาดความจริงใจ ไม่การยอมรับซึ่งกันและกัน  

ความขัดแย้งในองค์กร การแก่งแย่งชิงดีกัน การแบ่งพรรคแบ่งพวก การไม่ใหค้วามร่วมมอื 

ในการปฏิบัติงาน การไม่ไว้วางใจและเชื่อถือในความสามารถ 

   1.5 ความเครียดที่เกิดจากบทบาทหนา้ที่ในองค์การ หมายถึง ความไม่

ชัดเจนในบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน บทบาทมากเกินไปหรอืน้อยเกินไป โครงสร้างการ

บริหารงานของโรงเรียนที่ไม่ชัดเจน คำสั่ง นโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่ขาดความชัดเจน การขาดอิสระในการตัดสินใจ  

รวมไปถึงการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม จนทำให้ผู้บริหารโรงเรียนเกิดความเครียด 

 การวิจัยครั้งนีว้ัดความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ได้จาก

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลเิคิร์ท (Likert’s 5 Rating Scale) 

จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

  2. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน หมายถึง ความสำเร็จของการ

บริหารงานของโรงเรียน โดยบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ประกอบด้วย 

   2.1 ประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลของการใช้

ศาสตร์และศลิป์ในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและ

หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละการวิจัยเพื่อพัฒนา
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คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนาใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และส่งเสริมให้มแีหล่งเรยีนรู้ การแนะแนวและการนเิทศการศึกษา การพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การส่งเสริมสถานศกึษา ชุมชน  

องคก์รอื่น ๆ สนับสนุน พัฒนาให้มคีวามเข้มแข็ง ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

และเป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษาและผูเ้รียนอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

   2.2 ประสิทธิผลด้านการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ผลของการ

ดำเนนิการทางการเงิน ทั้งในส่วนของเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

ซึ่งประกอบด้วย การจัดแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง การรายงานผล 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำหรือจัดหา 

แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบ

ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน  

และรายงาน มีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มีการวางแผนพัสดุ การจัดหา

พัสดุ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ การกำหนดรูปแบบรายการ  

หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ การพัฒนาระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ มีการจัดทำบัญชีการเงิน การรับเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้และก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการศกึษา และทางราชการมากที่สุด 

   2.3 ประสิทธิผลด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผลของการใชท้ั้ง

ศาสตร์และศลิป์ในการดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในสถานศกึษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เกิดประสทิธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์อัน ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรร

อัตรากำลังการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน การส่งเสริม

การประเมนิวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพการขอรับใบอนุญาต การส่งเสริมวินัย 

คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การลาทุกประเภท การจัดการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษการสั่งพัก
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ราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ การออกจาก

ราชการ การรายงาน การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การจัดระบบและการจัดทำ

ทะเบียนประวัติ บัญชรีายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพื่อใหเ้กิด 

ผลประโยชน์กับทางราชการให้มากที่สุด 

   2.4 ประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง ผลของกระบวนการ

ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอื่น ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยมุ่งหวังให้การบริหารงานนั้นบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ 

และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีภารกิจในการบริหารงานทั่วไปหลากหลาย ได้แก่  

การประสานงาน การพัฒนาระบบ และเครือข่ายงานเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการศกึษา การวางแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การจัดระบบ 

การควบคุมภายใน งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การดำเนินงานธุรการ การพัฒนา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน การดูแลอาคารสถานที่ 

และสภาพแวดล้อม การรับนักเรียน จัดทำสำมะโนผู้เรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

การจัดตัง้ยุบ รวมหรือเลิกสถานศกึษา การประสาน ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดการศกึษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

และสถาบันสังคม อื่นที่จัดการศกึษา ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การระดมทรัพยากร 

เพื่อการศกึษา การทัศนศึกษา งานกิจการนักเรียน แนวทางการจัดกิจกรรม  

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนและงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในการบริหารงาน

วิชาการการบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล 

 ในการวิจัยครั้งนี้วัดประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนได้จากแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลเิคิร์ท (Likert’s 5 Rating Scale) จากมากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยที่สุด ที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้น 

  3. ผูบ้ริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผดิชอบการบริหารโรงเรยีน

สังกัดเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 ประจำปีการศกึษา 2564 

  4. เพศ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรยีนเพศชาย และผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง 

  5. ขนาดโรงเรียน หมายถึง จำนวนนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร แบ่งตามลักษณะของโรงเรียนโดยจำแนกตามจำนวนนักเรียน โดยโรงเรียน 
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ที่สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 จำแนกเป็น 3 ขนาด 

ดังนี้ 

   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตัง้แต่  

120 คนลงมา 

   5.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 

121-300 คน 

   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 

301-600 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรยีนที่มจีำนวนนักเรียนตั้งแต่ 

601 คน ขึน้ไป 

  6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติ

หนา้ที่ ในการบริหารโรงเรยีนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

   6.1 นอ้ยกว่า 10 ปี หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษา นอ้ยกว่า 10 ปี 

   6.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ระหว่าง 10 – 20 ปี 

   6.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร 

โรงเรียนมัธยมศกึษา มากกว่า 20 ปี 

  7. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร หมายถึง 

การจัดแบ่งเขตพืน้ที่การศกึษาการปกครองในจังหวัดสกลนครที่จัดแบ่งโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อจัดระบบและกระจายอำนาจการจัดการศกึษา 

ในประเทศไทยใหค้รอบคลุม ประกอบด้วย 

   7.1 สำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 หมายถึง หน่วยงาน

ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจสำคัญ 

คือ เป็นหน่วยกำกับ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

หน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ที่จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย  

และได้มาตรฐานการศกึษา จงึเป็นเสมอืนหน่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานศกึษา  

และหน่วยจัดการศกึษาอื่นใหส้ามารถจัดการศกึษาได้อย่างคล่องตัว มคีวามเป็นอิสระ  

สามารถใหบ้ริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม ประกอบด้วย  
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โรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  

อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก  

   7.2 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หมายถึง หน่วยงาน

ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจสำคัญ 

คือ เป็นหน่วยกำกับ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

หน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ที่จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย  

และได้มาตรฐานการศกึษา จงึเป็นเสมอืนหน่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานศกึษา  

และหน่วยจัดการศกึษาอื่นใหส้ามารถจัดการศกึษาได้อย่างคล่องตัว มคีวามเป็นอิสระ 

สามารถใหบ้ริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม ประกอบด้วย 

โรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน 

อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอส่องดาว 

   7.3 สำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 หมายถึง หน่วยงาน

ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจสำคัญ 

คือ เป็นหน่วยกำกับ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

หน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ที่จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย  

และได้มาตรฐานการศกึษา จงึเป็นเสมอืนหน่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานศกึษา  

และหน่วยจัดการศกึษาอื่นใหส้ามารถจัดการศกึษาได้อย่างคล่องตัว มคีวามเป็นอิสระ 

สามารถใหบ้ริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม ประกอบด้วย 

โรงเรียนที่อยู่ในอำเภอคำตากล้า อำเภอบ้านม่วง อำเภอวานรนิวาส และอำเภออากาศ

อำนวย 

  8. แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง ผูว้ิจัยนำผลของการวิจัย

ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลไปตาม

แนวทางปรับระดับความเครียดดังกล่าวให้มีระดับสูงขึ้น และความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารที่ส่งผลทางลบต่อประสิทธิผลไปตามแนวทางปรับระดับความเครียดดังกล่าว

ให้มรีะดับต่ำลง แนวทางการปรับระดับความเครียดดังกล่าว เพื่อหาและนำความเครียด 

ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อหา

วิธีการปรับระดับความเครียดดังกล่าว โดยผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 11 คน 
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บทที่ 2 

 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่องความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตำรา  

เอกสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด 

   1. ความหมายของความเครียด 

   2. ประเภทของความเครียด 

   3. สาเหตุความเครียด 

   4. ระดับความเครียด 

   5. ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   6. ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการทำงาน 

   7. ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

  ตอนที่ 2 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

   1. ความหมายของประสทิธิผลในการบริหารงานโรงเรียน 

   2. ความสำคัญของประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียน 

   3. แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียน 

  ตอนที่ 3 การบริหารงานโรงเรียน 

   1. การบริหารงานวิชาการ 

   2. การบริหารงานงบประมาณ 

   3. การบริหารงานบุคคล 

   4. การบริหารงานทั่วไป 

  ตอนที่ 4 บริบทจังหวัดโรงเรียนประถมศกึษาในสกลนคร  

   1. บริบทจังหวัดสกลนคร 

   2. บริบทสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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   3. บริบทสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

   4. บริบทสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   1. งานวิจัยในประเทศ 

   2. งานวิจัยต่างประเทศ 

    ดังรายละเอียดการนำเสนอแต่ละตอน ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด 

 ความเครียด เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในสภาพสังคม โลก เศรษฐกิจ 

และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่สามารถยับยั้งให้ผู้คนไม่เกิดความเครียดได้  

ความเครียดนั้น บุคคลที่ประสบ อาจทราบหรือไม่ทราบได้ว่าตัวบุคคลนั้นเกิดความเครียด

ภายใน สำหรับความหมายของความเครียดนั้น มีนักวิชาที่ได้ให้ความหมาย ซึ่งกล่าวได้ 

ดังต่อไปนี ้

  1. ความหมายของความเครียด 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538, หนา้ 329) ระบุว่า 

ความเครียด หมายถึง “จัด” เช่น ตงึเครียด อาการที่สมองไม่ผ่อนคลายเพราะว่าเคร่ง 

อยู่กับงานจนเกินไป เช่น หน้าเครียดอารมณ์เครียดคนทั่ว ๆ ไป เข้าใจความหมายของ

ความเครียดว่าเป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์ ภาวะที่ทำให้ขัดข้องใจ และรู้สกึยุ่งยากลำบากใจ

ในการขจัดให้หมดไป ทำให้เกิดความวิตกกังวล และเกิดภาวะภายในร่างกายซึ่งเป็นภาวะ 

ที่ตรงขา้มกับความสงบและผ่อนคลาย เป็นภาวะเดียวกับที่วศิวกรใช้เรยีกความเครียด 

ของวัตถุโดยมีรากเดิมมาจากภาษาละตินว่า “stringere” ซึ่งหมายถึงความกดดัน  

ความตงึเครียด หรอืความพยายามอย่างแรงกล้า ต่อมาภายหลังใชเ้ป็นความหมาย 

ในด้านของพลังที่มตี่อบุคคล ซึ่งหมายถึง แรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ทำใหเ้กิด

ความเครียดที่เรยีกว่า “Stringere” 

   ประทุม ฤกษ์กลาง (2554, หนา้ 1) ให้ความหมายของความเครียด หมายถึง 

การตอบสนองเพื่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย 

และจติใจ ตลอดจนก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากปกติ ความเครียดไม่ใช่ความตื่นเต้น

ไม่ใช่ความวติกกังวล อาจจะส่งผลดีในบางกรณี แต่ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 

ในทางเสียหายมากกว่าผลดี 
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   วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา (2555, หนา้ 242) ให้ความหมายของความเครียด

หมายถึง สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ได้รับความกดดันจากความทุกข์ ทำให้ไม่สบายใจ 

จนตอ้งปรับตัวต่อสภาวะคุกคามเพื่อรักษาความสมดุลของตน 

   ชานนทร์ มุ่งเขตกลาง (2556, หนา้ 26) ให้ความหมายของความเครียด

หมายถึง ความกดดันที่ส่งผลให้ร่างกายและจติใจสูญเสียความสมดุล อันเนื่องมาจาก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด 

   เยาวลักษณ์ องึสวัสดิ์ (2556, หนา้ 41) ให้ความหมายของ ความเครียด

หมายถึง ภาวะที่ร่างกายและจติใจถูกกดดันกระตุ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มาจาก

ภายในและภายนอกร่างกายเป็นผลทำให้เกิดความไม่สบายใจมคีวามวิตกกังวล คับข้องใจ 

ทำให้จติใจหรือร่างกายขาดความสมดุลโดยจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยอาการเครียด 

   อรรถกฤช ผ่องคณะ (2560, หนา้ 6) กล่าวว่า ความเครียด หมายถึง  

ภาวะที่บุคคลรู้สกึกดดันถูกคุกคาม หรือถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น สังคม 

การทำงาน เหตุการณ์ที่พบเจอในชวีิตประจำวัน และปัจจัยภายใน เช่น ทัศนคติส่วนบุคคล 

ความตอ้งการส่วนบุคคล รวมทั้งการประเมินจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตว่าสิ่งที่ 

เข้ามานั้นจะเป็นภัยต่อร่างกายและจติใจมากน้อยเพียงใด 

   Lazarus (2001, p. 47 อา้งถึงใน อรุณ รักธรรม. 2552, หน้า 33)  

ได้กล่าวว่า ความเครียด หมายถึง ภาวะช่ัวคราวของความไม่สมดุล ซึ่งเกิดจาก

กระบวนการรับรู้ หรอืการประเมินของ บุคคลต่อสิ่งที่เข้ามาในประสบการณ์ว่าสิ่งนั้น 

เป็นสิ่งคุมคาม (Theat) โดยที่การรับรู้ หรอืการประเมินนีเ้ป็นผลจากการกระทeร่วมกัน 

ของสภาพแวดล้อมภายนอก อันได้แก่ สิ่งแวดล้อมใน สังคมในการทeงาน ในธรรมชาติ 

และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชวีิตกับปัจจัยภายในของบุคคล อันประกอบด้วยทัศนคติลักษณะ

ประจําตัว อารมณ์ ประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนความตอ้งการของบุคคลนั้น  

   จากความหมายของความเครียดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความเครียด 

เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่ผดิปกติ อันเนื่องเกิดมาจากแรงกระตุ้น ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ตัวบุคคล ความกดดัน ความเครียด สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียด ส่งผลต่อ

ร่างกายและจติใจ จงึทำให้บุคคลปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
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  2. ประเภทของความเครียด 

   นักวิชาการและนักการศกึษาหลายท่านได้มีการแบ่งประเภทของ

ความเครียดไว้ ดังนี ้ 

    สุพาน ีสฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 385) ได้แบ่งความเครียดออกได้เป็น  

2 กลุ่ม คอื 

     1. Eustress หรอื Constructive Stress จะเกิดขึ้นเมื่อคนเรามี

ความเครียดที่อยู่ใน ระดับที่ไม่มากจนเกินไป มคีวามเครียดเล็กน้อยจะทำให้เกิดผล 

ในเชิงบวก คอื มพีลัง มีความกระตอืรอืร้น กระฉับกระเฉง มคีวามขยันขึน้ นักกีฬา  

นักธุรกิจ รวมทั้งนักเรียนควรม ีEustress จะได้ตัง้ใจอ่านหนังสือ ตั้งใจทบทวนความรู้  

เป็นต้น เพื่อช่วยใหม้ีความกระตอืรอืร้นที่จะทำงานให้ดีที่สุด 

     2. Distress หรอื Destructive Stress เป็นความเครียดที่มมีาก

จนเกินไปซึ่งส่งผลลบต่อบุคคลนั้น ๆ เช่น ทำให้ความดันขึน้สูง ปวดศีรษะมาก มึน  

หมดพลัง และมีปัญหาในทางพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นหรอือาจแบ่งความเครียดออกตาม

เวลาที่เกิด คอื 

      2.1 Acute Stress เป็นความเครียดที่เกิดขึน้ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

และร่างกายก็ตอบสนองต่อความเครียดนั้นทันทีเหมือนกันโดยการหลั่งฮอร์โมน

ความเครียดออกมา เมื่อความเครียดหายไปร่างกายก็จะกลับสู่ภาวะปกติ ภาวะที่ก่อให้เกิด

ความเครียด เช่น ความกลัว ความเหงาหรือสถานการณ์เร่งด่วน เป็นต้น 

      2.2 Chronic Stress เป็นความเครียดเรื้อรัง เนื่องจากเกิดสะสม 

มานานโดยร่างกายไม่สามารถตอบสนองหรือจัดการต่อความเครียดนั้นได้ ตัวอย่างของ

ความเครียดเรือ้รัง ได้แก่ ความเครียดจากการทำงานไม่สมบูรณ์สักที่ตามสายตา 

ของหัวหน้า หรอืความเครียดที่เกิดจาก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน 

ที่ยังแก้ไขไม่ได้ เป็นต้น 

    ทิวากร ทองประดับ (2557, หน้า 13) กล่าวว่า ความเครียดแบ่งออกเป็น 

2 ระดับ คอื ความเครียดทางบวก เป็นความเครียดที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ ทำให้มี

ความสุข และความเครียดทางลบทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้มคีวามทุกข์ 
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    Selye (1975) ได้แบ่งชนิดของความเครียดออกเป็น 2 ชนิด คือ 

     1. ความเครียดทางบวก เป็นความเครียดในทางที่ดี เกิดจากความ

ตั้งใจที่จะทำสิ่งใดให้ดีที่สุด เช่น ดีใจ ตื่นเต้น กับการเข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตร  

ดีใจที่ได้เรียนรู ้ทักษะหรอืสิ่งใหม่ ๆ พบเพื่อนใหม่ มคีวามรัก 

     2. ความเครียดทางลบ เป็นการตอบสนองของร่างกาย และจติใจ 

ที่เกิดจากความรู้สกึ ถูกกดดันและก่อใหเ้กิดความกลัว ความคับข้องใจ ความกังวลใจ 

ความไม่สบายใจ ที่อาจจะทำให้เกิดความรู้สกึผดิพลาดหรอืคิดว่าตนเองทำไม่ได้ เช่น  

มีปัญหาทางสุขภาพ สูญเสียคนที่ตนเองรัก การทำงานที่เสี่ยงอันตราย และมักจะมีอาการ

ที่ผิดปกติทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปากแหง้ ใจสั่น สายตาพร่ามัว 

    Dubrin (1990, pp. 173-174 อ้างถึงใน ชานนทร์ มุ่งเขตกลาง, 2556, 

หนา้ 28-29) ได้แบ่งประเภทของความเครียดตามผลที่เกิด เป็น 2 ประเภท คือ 

     1. ความเครียดทางบวก (Positive Stress) เป็นความเครียดที่ดี 

เป็นความเครียดที่ทำให้เป็นสุข เช่น สามารถทำงานเสร็จทันเวลา ผลสำเร็จในหน้าที่ 

การงาน ได้เลื่อนตำแหน่ง ความเครียดทางบวกนี้ เรยีกว่า Eustress 

     2. ความเครียดทางลบ (Negative Stress) เป็นความเครียดที่ไม่ดี 

เป็นความเครียดที่ทำให้เป็นทุกข์ เช่น เจ็บป่วย ญาติผู้ใหญ่เสียชีวติ ผดิหวังในหน้าที่ 

การงาน ความเครียดทางลบนี ้เรยีกว่า Distress 

   จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าความเครียด

สามารถแยกเป็น 2 ประเภท คอื ความเครียดทางบวก เป็นความเครียดในทางที่ดี เกิดจาก

การตัง้ใจทำงาน ทำให้งานประสบผลสำเร็จ และความเครียดทางลบ เป็นความเครียด

ในทางที่ไม่ดี เกิดจากการความกดดันในการทำงาน คาดว่างานจะไม่ประสบผลสำเร็จ

เนื่องจากมีความสามารถไม่เพียงพอ จงึทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จ 

  3. สาเหตุของความเครยีด 

   สาเหตุของความเครียดมีมากมาย แตกต่างกันออกไป อาจเกิดจาก

สถานการณ์หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลต่อตัวบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย และจติใจ  

มนีักวิชาและนักการศกึษาศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดไว้ดังนี้ 

    วิมลรัตน์ จันทวงษ์ (2553, หนา้ 15) กล่าวถึงสาเหตุของความเครียด 

ว่าเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ ดังนี้ 
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     1. สาเหตุทางด้านจติใจ ได้แก่ ความกลัวว่าจะไม่สมหวังกลัวว่าจะ 

ไม่สำเร็จ หนักใจในเรื่องงานหรือภาระต่างๆ รูส้ึกว่าตัวเองจะต้องทำสิ่งที่ยากเกินกว่า

ความสามารถ มคีวามวิตกกังวลล่วงหน้ากับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นการเริ่มเข้าทำงาน 

การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้านการสูญเสียความรัก 

     2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชวีิต ได้แก่ การเปลี่ยนช่วงวัย 

การแต่งงาน การตั้งครรภ์การเริ่มเข้าทำงาน การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน 

การสูญเสียคนรัก 

     3. สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางร่างกาย ได้แก่ การเจ็บไข้ ไม่สบาย 

ที่ไม่รุนแรง ตลอดจนถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรงและเรือ้รัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง 

ความดันโลหิตสูง 

    กรมสุขภาพจติ (2555, หน้า 7) ได้ระบุ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด

ความเครียดว่ามีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก คอื  

     1. ปัญหาชีวติ เช่น การเงิน การทำงาน ครอบครัว สุขภาพ  

     2. การคิดและการประเมินสถานการณ์ของบุคคล เช่น มองโลก 

ในแง่ลบ ใจรอ้น เอาจรงิเอาจังกับชีวติ อยู่โดดเดี่ยว เป็นต้น ซึ่งความเครียดจะเกิดได้  

ต้องมีทั้ง 2 ปัจจัยเหล่านีร้่วมกัน 

    สุดสบาย จุลกทัพพะ (2562, หนา้ 13) กล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้เกิด

ความเครียด ดังนี้ 

     1. ทางด้านร่างกาย เกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย ทั้งรุนแรง 

และไม่รุนแรงทำให้เกิดความเครียดได้ การพักผ่อนไม่เพียงพอ ฯลฯ 

     2. ทางด้านจิตใจ เช่น ผูท้ี่มีความรับผิดชอบสูง เวลาที่มีเรื่องต่าง ๆ 

เข้ามากระตุ้นก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย หรอืเป็นผู้ที่วิตกกังวลง่าย ขาดทักษะ 

ในการปรับตัว 

     3. ทางด้านสังคม มีสิ่งที่กระตุน้ให้เกิดความบกพร่องในเรื่องของ 

การปรับตัว ขาดผูท้ี่คอยให้ความช่วยเหลือ ถ้ามีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็จะทำให้

ความเครยีดลดน้อยลงไป  มีสิ่งมากระตุ้นมากเกินความสามารถของตนเอง ความขัดแย้ง

ในครอบครัว ฯลฯ 

    Engel (1962, p. 471 อ้างถึงใน เยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์, 2556, หนา้ 45-

46) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดความเครียดได้ 3 ประการ ดังนี้ 
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     1. การสูญเสีย หรอืเกรงว่าจะสูญเสียสิ่งมีค่าสิ่งที่รัก สิ่งที่มี

ความสำคัญต่อตน ได้แก่ การสูญเสียหรอืเกรงว่าการสูญเสียอวัยวะ บทบาทในสังคม

อาชีพการงาน หรอืสัตว์เลีย้งที่ตนมคีวามผูกพันอยู่ 

     2. การได้รับอันตราย หรือเกรงว่าจะได้รับอันตราย เช่น การที่จะต้อง

อยู่ในสถานการณ์ใหม่หรอืสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การพลัดพรากจากบุคคลใกล้ชิด 

การเปลี่ยนหนา้ที่รับผดิชอบ การสอบ การแข่งขัน การโต้แย้ง การพบเหตุการณ์ที่เกิดขึน้

กะทันหันโดยไม่คาดคดิมาก่อน 

     3. ความคับข้องใจ คอื เมื่อบุคคลไม่ได้รับการตอบสนอง 

ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจติใจ อารมณ์ และสังคม เช่น ความตอ้งการอาหาร  

ความตอ้งการทางเพศ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล หน้าที่การงานไม่เปลี่ยนแปลง  

ไม่ก้าวหน้าความเครียดในสภาพต่าง ๆ กัน 

   สาเหตุของความเครียดดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สาเหตุของ

ความเครียดแบ่งได้ เป็น 2 สาเหตุ คือ สาเหตุจากตัวบุคคล และสาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 

  4. ระดับความเครียด 

   นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึงระดับความเครียดไว้ดังนี้ 

    กรมสุขภาพจติ (2555, หน้า 12) ได้ระบุว่า ความเครียด แบ่งออกเป็น 

4 ระดับ ดังนี้ 

     1. ความเครียดน้อยกว่าปกติ อาจเป็นเพราะมีชีวิตที่เรียบง่าย  

ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนในการดำเนินชีวติสักเท่าใดนัก ชีวติไม่ค่อยมีเรื่องให้ตอ้งตื่นเต้น 

     2. ความเครียดในระดับปกติ สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึน้

ในชีวติประจำวันได้ดี และสามารถปรับตัวปรับใจใหเ้ข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม  

     3. ความเครียดสูงกว่าระดับปกติเล็กน้อย กำลังมีปัญหาบางอย่าง 

ที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่ ความเครียดในระดับนีอ้าจทำให้มีอาการผดิปกติทางร่ายกาย จิตใจ 

และพฤติกรรม เล็กน้อยพอทนได้ 

     4. ความเครียดสูงกว่าระดับปกติปานกลาง กำลังมปีัญหาบางอย่าง

ในชีวติที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้ ทำให้มอีาการผดิปกติทางร่างกาย จติใจ และพฤติกรรม 

อย่างเห็นได้ชัด และแม้คุณจะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ยังอาจะไม่หายเครียดต้องฝกึเทคนิค 

เฉพาะในการคลายเครียดจึงจะช่วยได้ 
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    ฉวีวรรณ สัตยธรรม (2556, หน้า 32) แบ่งระดับความเครียดออกเป็น  

3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

     1. ความเครียดในระดับต่ำ (Mild Stress) เป็นความเครียดที่เกิดขึน้ 

ในระยะสัน้ ๆ ไม่รุนแรง ความเครียดในระดับนีจ้ะเกี่ยวข้องกับสาเหตุเพียงเล็กน้อย เช่น 

การจารจรตดิขัด ขณะเดินทางไปทำงานหรอืการไปตามนัดไม่ทัน เป็นต้น 

     2. ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) ความเครียด 

ชนิดนี้รุนแรงกว่าความเครียดชนิดแรก อาจใช้เวลาเป็นช่ัวโมงจนกระทั่งเป็นวัน เช่น 

ความเครียดจากการทำงานหนัก ความเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง ความขัดแย้งระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน เป็นต้น 

     3. ความเครียดระดับสูง (Severe Stress) ความเครียดชนดินี ้ 

จะแสดงอาการอยู่นาน เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรอืเป็นปี โดยมีสาเหตุรุนแรงมาก 

โดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่มผีลกระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวติ เช่น ความพิการ 

ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดความเครียดระดับสูงได้ 

    คันธารัตน์ พรรณโรจน์ (2559, หน้า 33-34) ได้แบ่งระดับความเครียด 

ดังนี้ 

     1. ระดับต่ํา  

     2. ระดับปานกลาง  

     3. ระดับสูง 

    ซึ่งในแต่ละบุคคลถึงแม้ว่าจะถูกกระตุน้ด้วยสถานการณ์เดียวกัน แต่มี

ระดับความเครียด ที่แตกต่างกัน 

    จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ระดับของ

ความเครียด แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คอื 

     1. ความเครียดระดับต่ำหรอืระดับที่หนึ่ง เป็นความเครียดที่เกิดขึ้น

ภายในร่างกายสามารถทนได้ เพราะความเคยชินหรือรู้สึกเพียงเล็กน้อยพอทนได้ ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยาของร่างกาย ความนกึคิด อารมณ์ และพฤติกรรมให้เห็นได้ชัด 

ไม่เกิดผลเสียในการดำเนินชีวติ 

     2. ความเครียดระดับปานกลางหรือระดับที่สอง เป็นความเครียด 

ทีเ่กิดจากความเครียดระดับที่หนึ่งเป็นระยะเวลานาน ๆ ส่งผลใหเ้กิดกับความรู้สกึ 
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ทางจิตใจหงุดหงดิ ไม่มีสมาธิ วิตกกังวล และตกใจง่าย อาจมกีารอาการปวดศีรษะ อาหาร

ไม่ย่อยและเจ็บหน้าอก 

     3. ความเครียดระดับสูงหรือระดับที่สาม เป็นความเครียดที่มคีวาม

รุนแรง ทำให้เกิดอาการ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร เป็นลมบ่อย ติดสุรา ตดิยาคลาย

เครียดหรือยาระงับประสาท ตอ้งอาศัยคนอื่นเข้ามาช่วยหรอืต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ 

  5. ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   5.1 ความหมายของความเครียดในการปฏิบัติงาน 

    การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน จะประกอบไปด้วยบคุลากรหลาย

ฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน แต่ละบุคคลมีงานที่รับผดิชอบ แต่ละบุคคลมีความเป็นปัจเจกบุคคล 

ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานร่วมกัน อาจะก่อเกิดปัญหาในองค์กร ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมาย

ของความเครียดในการทำงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

     ดีเด่น ชัยชนะ (2553, หนา้ 20) ให้ความหมายของความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์สถานการณ์ ลักษณะงาน นโยบาย

และวิธีปฏิบัติงาน เงื่อนไขข้อจำกัดต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพล

ต่อการรับรู้ทางดา้นร่างกายและจติใจของบุคคลทั้งในปฏิกิรยิาเชงิบวกและปฏิกิรยิาเชงิลบ

ที่เกิดขึน้โดยอัตโนมัติ ส่งผลทำให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จติใจ 

พฤติกรรมที่ไม่ปกติ ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม และไม่สมดุลต่อร่างกายขึ้น  

ทำให้ร่างกายเกิดการเตรียมพร้อมในการต่อสู้หรอืหลีกหนี 

     สัญญา ลธิรรมมา (2554, หนา้ 17) ให้ความหมายของความเครียด

ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปฏิกิรยิาการตอบสนองของร่างกายอันเกิดจากการทำงานหรอื

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความเครียด เป็นผลมาจากการได้รับความกดตันจากการทำงานแต่ไม่

สามารถจัดการเอาชนะความกดดันนั้นจากการทำงานได้ เช่น ปริมาณงานมากทำงาน 

ไม่เสร็จตามกำหนด มคีวามกดดันด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานด้านสัมพันธภาพ 

ไม่ดีกับผูบ้ังกับบัญชา และใต้บังคับบัญชา รวมถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

การทำงานที่ไม่เอือ้ต่อการทำงาน 

     สิรอิร วชิชาวุธ (2553, หน้า 107) กล่าวว่า ความเครียดในการทำงาน 

หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งสามารถทำร้ายสุขภาพและการทำงานของบุคคล 

ความเครียดเป็นสาเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและสามารถลดพละกําลังที่บุคคล

เก็บสะสมใหห้มดไปได้ 
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     ฐาปนี วังกานนท์ (2556, หน้า 25) กล่าวว่า ความเครียดในการ

ทำงานที่เป็นการตอบสนองของร่างกาย จติใจ และอารมณ์ ในสภาวะการทำงานที่กดดัน  

ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ไม่สามารถทำงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ได้ ซึ่งส่งผลเสียต่อตัวบุคคลเอง และองค์กรด้วย 

     ณัฐธิดา สุพรรณภพ (2559, หน้า 13) กล่าวว่า ความหมายของ

ความเครียดในการทำงานว่า เป็นสภาวะความรูส้ึกของบุคคลต่อความไม่สมดุลของปัจจัย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และประสิทธิภาพ 

ในการทำงานของบุคคลทั้งในทางบวกและทางลบ 

     Whereas, Leka, Griffiths and Cox (2004, p. 3) กล่าวว่า 

ความเครียดในการทำงานคือ การตอบสนองของผูค้นเมื่อเกิดแรงกดดันจากการทำงาน 

ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

    จากความหมายของความเครียดในการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นสรุป 

ได้ว่า ความเครียดในการปฏิบัติงาน เป็นภาวะความเครียด เป็นภาวะความกดดัน 

ในตัวบุคคล ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ภาระงาน เป็นต้น 

   5.2 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

    Dawkins และ Seltzer (1985, p. 543) ได้แบ่งระดับความเครียดในงาน

ออกเป็น 3 ระดับ คอื 

     1. ระดับต่ํา (Mild Stress) เป็นความเครียดที่เกิดจากสาเหตุ  

หรอืสถานการณ์ในการทำงานที่เข้ามาคุกคามบุคคลนาน ๆ ครัง้ หรอืเพียงเล็กน้อย 

ความรูส้ึกเครียดจะเกิดขึ้น และหมดไปในระยะเวลาอันสั้น และยังช่วยกระตุ้นใหบุ้คคล

ตื่นตัวและกระตอืรอืร้นในการทำงาน 

     2. ระดับปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดที่รุนแรงกว่า

ระดับแรกเกิดจากสาเหตุหรือสถานการณ์ในการทำงานที่เข้ามาคุกคามบุคคลบ่อยครั้ง 

หรอืนานขึน้ เป็นวิกฤตการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่ทำให้บุคคลรู้สึกว่าอยู่ในระหว่าง

ความสำเร็จและความล้มเหลว ไม่อาจแก้ไขหรอืปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีผลทำให้ 

มีการแสดงออกของความเครียด เช่น ปฏิเสธก้าวร้าว เงยีบขรึม เนื่องจากไม่สามารถ 

ควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

     3. ระดับสูง (Severe Stress) เป็นความเครียดที่รุนแรงมากเกิดจาก

สาเหตุ หรือสถานการณ์ในการทำงานที่รุนแรง หรอืมีหลายสาเหตุร่วมกันเข้ามาคุกคาม
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อย่างต่อเนื่อง ความรูส้ึกเครียดจะคงอยู่นานเป็นสัปดาห์ เดือนหรือเป็นปีเป็นผลมาจาก

บุคคลไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่คุกคามอย่างต่อเนื่อง และหากไม่ได้รับการ

ช่วยเหลอืในการเผชิญกับสถานการณ์จะทำใหเ้กิดความเหนื่อยหน่าย และปรับตัวไม่ได้

ตามมา 

    จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ระดับของความเครียดในการปฏิบัติงาน 

แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คอื 

     1. ระดับต่ํา เป็นความเครียดเพียงเล็กน้อย ความรู้สึกเครียดจะเกิดขึ้น 

และหมดไปในระยะเวลาอันสั้น และยังช่วยกระตุ้นใหบุ้คคลตื่นตัวและกระตือรือรน้ 

ในการทำงาน 

     2. ระดับปานกลาง เป็นความเครียดปานกลาง ความรูส้ึกเครียด 

จะเกิดขึ้นและหมดไปโดยใช้ระยะเวลาหนึ่ง ทำให้บุคคลรู้สกึว่าอยู่ในระหว่างความสำเร็จ 

และความล้มเหลว ไม่อาจแก้ไขหรอืปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว จะใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง

มากกว่าในระดับแรก 

     3. ระดับสูง เป็นความเครียดที่รุนแรง จะทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย 

ในการทำงาน โดยการแก้ไขต้องใชร้ะยะเวลายาวนาน ไม่อาจแก้ไขได้ง่าย 

  6. ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครยีดในการทำงาน 

   6.1 ทฤษฎีความเครียดของเซลเย (Selye, 1973, p. 33) กล่าวว่า 

ความเครียดเป็นกลุ่มอาการที่ร่างกายมปีฏิกิรยิาตอบสนองต่อภัยที่มาคุกคามอันเป็นผล 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเกี่ยวกับโครงสรา้งเคมีเพื่อกระตุ้นการคุกคามนัน้  

หรอืหมายถึง ผลกระทบทั่วไป (non specific effect) ทั้งหมดที่เกิดแก่อินทรีย์เมื่อมี

สิ่งรบกวนและสิ่งรบกวนและสิ่งสำคัญคือ ร่างกายจะต้องมกีารปรับตัว ซึ่งการปรับตัว 

และการต่อสู้กับความเครียดของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 

    6.1.1 ระยะตกใจ (stage of alarm) ระยะนี้มนุษย์จะโต้ตอบสิ่งมี่มากระตุ้น

ทันทีทันใด ไม่มโีอกาสได้รวบรวมจิตใจและร่างกายเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโต้สิ่งที่มากระตุ้น

นั้น ระยะนีเ้ป็นระยะสั้นในขณะเดียวกันการทำงานของฮอร์โมนส่วนประกอบของสารเคมี

ระบบประสาท จะทำงานร่วมกันเพื่อโต้ตอบต่อสิ่งที่กระตุ้น จะสังเกตได้เมื่อมนุษย์ตกใจ

ใหม่ ๆ จะพบว่าชีพจรเตน้เร็ว มอืเท้าเย็น และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ  

ในร่างกาย เช่น การขับถ่าย เป็นต้น 
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    6.1.2 ระยะต่อต้าน (stage of resistance) ระยะนี้มนุษย์ได้มเีวลาในการ

คิดหาวิธีที่จะนำมาใช้ในการปรับตัวเพื่อต่อสูก้ับภาวะความเครียด การปรับตัวระยะนีม้ีทั้ง

ทางร่างกายและจติใจ ตลอดจนเวลาในการทบทวนที่มาของความเครียด พฤติกรรม 

ที่แสดงออกมามากหรอืน้อยขึ้น อยู่กับความรุนแรงของสิ่งที่มากระตุ้น ชนิดของ 

ความรุนแรงและตัวบุคคล ถ้ามนุษย์ไม่สามารถเลือกวิธีการที่จะนำมาใช้ในการปรับตัว 

ให้เหมาะสมและถูกวิธีแลว้ การปรับตัวก็จะกลายเป็นโทษได้ 

    6.1.3 ระยะหมดกำลังใจ (stage of exhaustion) เมื่อความรุนแรงที่มาของ

ความเครียดและชนิดของความรุนแรงมีหลายอย่างดว้ยกัน ซึ่งเกิดขึน้ในเวลาเดียวกันแล้ว

มนุษย์ก็ไม่สามารถจะปรับตัวได้อกีต่อไป แรงที่ใชจ้ะหมดไปในที่สุด อาจถึงแก่ความตายได้

ถ้ามนุษย์ใช้พลังทั้งสองเกินขีดความสามารถที่มจีำกัดแล้ว มนุษย์ย่อมไม่สามารถที่จะทน

อยู่ต่อไปได้จาเป็นจะต้องอาศัยพลังงานจากภายนอกเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไปและเพื่อให้

ร่างกายทำงานได้ 

   6.2 ทฤษฎีความสอดคล้องของบุคคลกับสิ่งแวดล้อม (Person-environment 

fit Theory) เป็นแนวคิดของคอบบ์และรอดเจอร์ส (Cobb & Rodgers, 1982, p. 8-17)  

กล่าวว่าสาเหตุของความเครียดที่ตัง้บนแนวคิดที่สำคัญ 2 ประการ ประการที่หนึ่ง คือ 

ความบีบคั้นขององค์การ ประการที่สอง คือ ความเครียดของบุคคลซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรและความเครียดที่มผีลต่อสุขภาพของบุคคล 

    ความบีบคั้นขององค์กร หมายถึง เงื่อนไขต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม 

ของงานที่ก่อให้เกิดงานที่ต้องปฏิบัติมากเกินไปการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล 

มีผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม 

    ความเครียดของบุคคล หมายถึง การตอบสนองที่ไม่พึงปรารถนา 

ของบุคคล การตอบสนองเกิดขึ้นเพราะความบีบคั้นขององค์กร การตอบสนองนี้เป็นการ

ตอบสนอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

    ทฤษฎีความสอดคล้องของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทํานายว่าเมื่อใด 

ที่สิ่งแวดล้อมใน การทำงาน (Work Environment) ไม่สอดคล้องกับความตอ้งการและ

ความสามารถของบุคคล บุคคลจะเกิดความเครียดและจะนําไปสู่การเจ็บป่วยในที่สุดนั้น

คือ ถ้าความตอ้งการของบุคคลได้รับการคอบสนองจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานบุคคล 

จะไม่เกิดความเครียด หากสิ่งแวดล้อมใน การทำงานไม่สามารถสนองตอบความต้องการ

ของแต่ละบุคคลหรือการที่จะปฏิบัติมีมากกว่าทักษะ ความรู ้ความสามารถที่บุคคลมี 
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และเป็นเหตุให้บุคคลไม่สามารถทำงานนั้น ๆ ให้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนคบุคคลก็จะเกิด

ความเครียด 

   6.3 ทฤษฎีของ Martin and Osborne 

    มาร์ตนิ และ ออสบอร์น (Martin and Osborne, 1989, p. 132-138)  

ได้กล่าวว่า สภาวะที่ทำให้เกิดความเครียดแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คอื ความเครียด 

จากปัญหาด้านสิ่งแวดน้อม (Environmental stressors) ความเครียดที่มสีาเหตุจากปัญหา 

ด้านสังคม (Social stressors) ความเครียดที่มปีัญหาด้านจิตใจ (Psychological stressors) 

และความเครียดที่มาจากสาเหตุปัญหาด้านร่างกาย (Physical stressors) 

  7. ความเครยีดในการปฏิบัติงาน 

   ความเครียดในการปฏิบัติงานมีความเครียดที่แตกต่างออกไป ซึ่งได้มี

นักวิชาการและนักการศกึษาได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความเครียดที่มผีลต่อความเครียดดังนี้ 

ดังนี้  

    อุดมลักษณ์ เมฆาวณิชย์ (2556, หนา้ 5) กล่าวว่า ความเครียดในการ

ทำงาน หมายถึง ความเครียดในการทำงานมทีี่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากองค์การ  

และบุคคล ความเครียดส่งผลกระทบต่อตัวพนักงานและต่อคุณภาพของงานในที่สุด 

ตัวอย่างของความเครียดที่เห็นกันโดยทั่วไป เช่น แรงกดดันในการทำงานไม่ให้เกิด

ข้อผิดพลาดการที่จะต้องทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด แรงกดดันจากหัวหน้างาน 

ที่ตอ้งการน่ันต้องการนี่ไม่มีหยุด และแรงกดดันจากการทำงานกับผูร้่วมงานที่ไม่สามารถ

เข้าใจกันได้ 

     1. ด้านลักษณะงาน 

     2. ด้านสภาพแวดล้อม  

     3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

     4. ด้านผู้บังคับบัญชา 

     5. ด้านครอบครัว  

     6. ด้านความกดดันภายในตนเอง  

    สมบูรณ์ โคเคน (2559, หน้า 8) ได้ศกึษาความเครียดในการทำงาน 

หมายถึง ภาวะที่มปีัจจัยในการทำงานส่งผลให้ผูท้ำงานเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้ง 

ทางร่างกาย จติใจ และอารมณ์ทำให้เกิดความเสียสมดุลต่อร่างกาย การตอบสนอง 
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ที่เกิดขึน้อาจปรากฏออกมาทั้งทางพฤติกรรมที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ มีผลทั้งในแง่บวก

และแง่ลบ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพต่อการทฎงาน แบ่งได้ 5 ด้าน ดังต่อไปนี ้ 

     1. ดา้นตัวบุคคล 

     2. ดา้นการเงนิ 

     3. ด้านสัมพันธภาพ 

     4. ด้านอาชีพการงาน 

    ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ (2559, หน้า 7-8) ได้ศกึษาความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง อาการที่ตอบสนองต่อการทำงาน ที่กระตุ้นร่างกายและจติใจ  

ทำให้บุคคลขาดความสมดุล ส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกายจติใจ 

และการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

     1 ด้านลักษณะงาน 

     2. ดา้นบทบาทในองค์การ 

     3. ดา้นสัมพันธภาพในหน่วยงาน 

     4. ดา้นบรรยากาศในการทำงาน 

     5. ดา้นสาเหตุนอกองค์กร 

    เกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน (2559, หน้า 7-8) ได้ศกึษาความเครียด 

ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความกดดันในการทำงาน ที่จะส่งผลใหง้านไม่ตรงตาม

เป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย 

     1. ดา้นลักษณะงาน 

     2. ดา้นบทบาทในองค์การ 

     3. ดา้นบุคคล 

     4. ด้านผู้บังคับบัญชา 

    นาตยา สุวรรณจันทร์ (2560, หน้า 7-8) กล่าวว่า ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกกดดันในบุคคลที่เกิดขึน้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคุกคาม 

ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมของบุคคล รวมถึงพัฒนาการ 

ทางรา่งกายและจติใจของบุคคลด้วย หรอือาจกล่าวว่าสภาวะความเครียดเป็นกลไกการ 

ป้องกันตัวที่เกิดขึน้เมื่อมีอันตรายจากลักษณะงาน หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานมารบกวน ประกอบด้วย 

     1. ด้านลักษณะงาน 
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     2. ด้านบทบาทหน้าที่  

     3. ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน  

     4. ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

     5. บรรยากาศในองค์กร 

    พรรณทิพา สุตาสุข (2560, หนา้ 7) กล่าวว่า ความเครียด หมายถึง 

ภาวะความรู้สึกที่เกิดจากความขัดแย้งภายในจติใจ หรือเป็นภาวะของความรูส้ึกที่เกิดจาก

ความกดดันทั้งภายในและภายนอก หรือภาวะของความรู้สกึที่เกิดจากสถานการณ์ยุ่งยาก

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติประจำวัน แบ่งเป็น 5 ด้านได้ ดังนี ้

     1. ลักษณะพืน้ฐานของงาน  

     2. บทบาทขององค์การ  

     3. สัมพันธภาพในหน่วยงาน  

     4. บรรยากาศขององค์การ  

     5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

    ดอน รูปสม (2562, หน้า 8-9) ได้ศกึษาความเครียดในการปฏิบัติงาน 

หมายถึง ผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกาย และจติใจเนื่องจากงาน โดยเฉพาะงานที่ไม่เหมาะ

กับความสามารถของพนักงาน ทรัพยากร และความตอ้งการของคนงาน สำหรับคนทำงาน 

ประกอบด้วย 

     1. ดา้นลักษณะงาน  

     2. ดา้นความสำเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ  

     3. ดา้นสัมพันธภาพภายในองค์กร  

     4. ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร  

     5. ดา้นค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

     6. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

    พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หนา้ 11) กล่าวว่า ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง สถานการณ์ที่ตอบสนองต่อการทำงานที่กระตุ้นร่างกายและจิตใจ 

ทำให้บุคคลขาดความสมดุล ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จติใจ  

และความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง แบ่งเป็น 5 ด้านได้ ดังนี้ 

     1. ด้านสิ่งแวดล้อม  

     2. ด้านลักษณะงาน  
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     3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

     4. ด้านลักษณะองค์การ  

     5. ด้านลักษณะบุคคล  

    สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (2562, หน้า 29) ได้ศกึษาความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน เป็นความเครียดเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยบุคคลที่ไม่สามารถจะรับมอืกับ

ภาระงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ 

และความรับผดิชอบเกินกว่าความสามารถในการเผชิญหรอืเกินความสามารถของตน 

ในการปฏิบัติงาน แบ่งได้ ดังต่อไปนี้ 

     1. ดา้นลักษณะงาน 

     2. ดา้นบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

     3. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

     4. ด้านพัฒนาทางอาชีพ 

     5. ดา้นบทบาทองค์การ 

     6. ด้านบุคคล 

    Adebola O. Jaiyeoba & Mukhtari Ado Jibril (2011, p. 129) ได้ศกึษา

ความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาวะกดดันในการทำงาน ความคาดหวังในการ

ทำงาน ประกอบด้วย 

     1. ผู้บังคับบัญชา 

     2. งานที่รับผดิชอบ 

     3. สภาพแวดล้อมที่ที่ทำงาน 

     4. เศรษฐกิจและการเงนิ 

     5. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

     6. ภายในตัวบุคคล 

    Manabete (2016, p. 1) ไดศ้กึษาความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายถึง 

เป็นความท้าทายที่ร่างกายต้องเผชิญในการทำงาน เป็นระดับที่บุคคลสามารถปรับตัว 

ให้เข้ากับความตอ้งการของสิ่งแวดล้อมได้ แบ่งได้ ดังต่อไปนี้ 

     1. บทบาทในองค์กร 

     2. บุคคล 

     3. ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน 
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     4. สิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

     5. งานที่ได้รับมอบหมาย 

    ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารตามแนวคิดของนักวิจัย 

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ นำเสนอดังตาราง 1 

ตาราง 1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามแนวคิดของนักวิจัยชาวไทย 

            และชาวต่างประเทศ 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
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คว
าม

ถี ่

1. ด้านลักษณะงาน / / / / / / / / / / / 11 

2. ด้านสภาพแวดลอ้ม /  /  / / / /  / / 8 

3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน 

/ / /  / / / / / / / 10 

4. ด้านผู้บังคับบัญชา /   /      /  3 

5. ด้านครอบครัว /           1 

6. ด้านความกดดันภายใน

ตนเอง 

/           1 

7. ด้านลักษณะบุคคล  /  /    / / / / 6 

8. ด้านการเงิน  /        /  2 

9. ด้านลักษณะองค์การ        / /   2 

10. ด้านความก้าวหนา้ในอาชพี     / / /  /   4 

11. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ       /     1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
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คว
าม

ถี ่

12. ด้านบทบาทหน้าท่ี 

ในองค์การ 

  / /   /  /  / 5 

13. ด้านบทบาทองค์การ      /   /   2 

14. ด้านสาเหตุนอกองค์กร   /         1 

15. ด้านบทบาทหน้าท่ี      /       1 

16. ด้านลักษณะองค์การ        /    1 

 จากตาราง 1 พบว่า จากการสังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้พิจารณาความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  

โดยใช้เกณฑ์ความถี่ของแนวคิดนักวิชาการและนักวิจัย ร้อยละ 40 ขึ้นไป (มีค่าความถี่

ตั้งแตร่ะดับ 5 ขึ้นไป) ได้ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิด

เพื่อการวิจัย จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านลักษณะบุคคล 

  2. ด้านลักษณะงาน  

  3. ด้านสภาพแวดล้อม 

  4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน  

  5. ด้านบทบาทหน้าทีใ่นองค์การ 
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 สรุปได้ว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร ม ี5 ด้าน คอื  

1) ด้านลักษณะบุคคล 2) ด้านลักษณะงาน 3) ด้านสภาพแวดล้อม 4) ด้านความสัมพันธ์

ของบุคคลในหน่วยงาน 5) ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ด้านลักษณะบุคคล 

   1.1 ตวามหมาย 

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึงความหมายด้านลักษณะบุคคล

ไว้ดังนี ้

     อุดมลักษณ์ เมฆาวณิชย์ (2556, หนา้ 5) กล่าวว่า ด้านลักษณะ

บุคคล หมายถึง ความวิตกกังกล ความต้องการภายในจติใจ ค่านิยม ความกดดันภายใน

ตนเอง 

     สมบูรณ์ โคเคน (2559, หน้า 8) กล่าวว่า ด้านลักษณะบุคคล 

หมายถึง กล่าวว่า เป็นสาเหตุที่สัมพันธ์กับวิถีชีวติของบุคคล ได้แก่ โครงสร้างบุคลิกภาพ

ประสบการณ์ในชีวติอัตมโนทัศน์ของบุคคล (Self-concept) สุขภาพและอื่น ๆ 

     เกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน (2559, หนา้ 7-8) กล่าวว่า ด้านลักษณะ

บุคคล หมายถึง ความรู้สกึ ความไม่พอใจ ความกังวล ความคาดหวัง สุขภาพร่างกาย 

ของตนเอง  

     พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หนา้ 11) กล่าวว่า ด้านลักษณะบุคคล 

หมายถึง เพศ อายุ การศกึษาที่ส่งผลต่อความต้องการ ความรูส้ึก ความคิดเจตคติ  

ความวติกกังวล และการแปลความหมายจากการรับรู้สิ่งต่าง ๆ และด้านสรีระของบุคคล 

การพักผ่อนไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารไม่ดี สุขภาพไม่แข็งแรง รวมถึงความพิการ

ของร่างกาย 

     สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (2562, หนา้ 29) กล่าวว่า ด้านลักษณะ

บุคคล หมายถึง ความคิด ความรู้สกึส่วนบุคคล ความกดดันภายในตนเอง 

     Adebola O. Jaiyeoba & Mukhtari Ado Jibril (2011, p. 129) กล่าวว่า 

ด้านลักษณะบุคคล หมายถึง ความรู้สกึ การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ความกดดันภายในตนเอง  

รวมไปถึงสุขภาพร่างกายของตนเอง 

     Manabete (2016, p. 1) กลา่วว่า ด้านลักษณะบุคคล หมายถึงอาการ

ที่เกิดขึน้ทางอารมณ์ของบุคคลที่รูส้ึกหวั่นกลัวไม่สบายใจ เกิดความตึงเครียดควบคุม 
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ตัวเองไม่ได้หรอืเป็นผลมาจากการคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าต่อเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ 

ที่จะเกิดขึ้นที่ตนเองกำหนดขึน้มา  

    จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ด้านลักษณะ

บุคคล คือ ความรู้สกึ ความคิด เจตคต ิความกังวล อารมณ์ของผูบ้ริหาร ความกดดัน

ภายในตนเองของผูบ้ริหาร สุขภาพร่างกายของผูบ้ริหารเอง 

   1.2 ความสำคัญ 

    ด้านลักษณะบุคคล จะส่งผลให้เกิดความเครียดจากตัวบุคคลเอง  

โดยหากบุคคลเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานมากเกินไปก็จะส่งผลให้งานไม่สำเร็จ 

ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ หรอืถ้าหากน้อยเกินไปก็จะส่งผลใหง้านไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ดังนัน้ การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ผูบ้ริหารควรที่จะมีความเครียดในระดับที่เหมาะสม 

เพราะจะทำให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อย่างครบถ้วน 

   1.3 สาเหตุ 

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของดา้นลักษณะบุคคล 

ไว้ดังนี ้

     Breakwell (1990, p. 31-32) ได้แบ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด 

ในการปฏิบัติงานด้านลักษณะบุคคล มีดังนี้ 

      1. ความเมื่อยล้าทางร่างกาย ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ อวัยวะ

ของร่างกายมีความผดิปรกติ ร่างกายได้รับเชื้อโรคสารเคมี หรอืสารพิษ ทำให้เกิดอาการ

เจ็บป่วย โครงสรา้งของร่างกายผดิปกติเกิดการสูญเสียการทรงตัว กระบวนการปรับตัว

ภายในร่างกายเช่นการหลั่งของฮอร์โมนในร่างกายเกิดความผิดพลาด 

      2. อารมณ์ไม่ดีทุกชนิดได้แก่ ความกลัว ความวิตกกังวล  

ความโกรธ ความเศรา้ 

      3. ความคับข้องใจ ไม่พอใจจติใจเหมอืนถูกบีบบังคับ 

      4. ความขัดแย้งทางจิตใจ ความรู้สกึไม่มั่นคงปลอดภัย 

      5. ความต้องการของตนไม่เป็นไปตามความคาดหมาย  

ความตอ้งการของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของแต่ละวัยไม่ได้รับการ 

ตอบสนอง 
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      6. เป็นคนใจร้อน ก้าวร้าวรุนแรงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ มีความ

อดทนต่อการเผชิญปัญหาหรอืความทุกข์ต่ำ 

     Farmer and others (1984, pp. 8-15) ได้กล่าวว่า สาเหตุ

ความเครียดจากตัวบุคคล (Personal Source) เป็นสาเหตุที่สัมพันธ์กับวิถีชีวติของบุคคล 

ได้แก่ โครงสรา้งบุคลิกภาพประสบการณ์ในชีวติ มโนทัศน์ของบุคคล (Self Concept) 

สุขภาพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของปัจเจกบุคคล 

     Brown & Moberg (1980, pp. 170-172) ได้กล่าวว่า สาเหตุ

ความเครียดด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น คนที่มีความ 

วิตกกังวลง่าย เกิดความทุกข์ ความกลัว เป็นจรงิกับชีวิต (Perfectionist) ทำอะไรต้องให้ด ี

สมบูรณ์แบบ เจา้ระเบียบ เป็นคนตรง มีมาตรฐานการดำรงชีวติสูง มคีวามสามารถในการ

ทำงานเหนอืว่าผูอ้ื่น  

     Lazarus & Folkman (1984, pp. 466-475) ได้กล่าวว่า ความเครียด

ในการปฏิบัติงานด้านลักษณะบุคคลเป็นสาเหตุของความเครียด ได้แก่ บุคลิกภาพและ

ลักษณะประจำตัวแต่ละบุคคล บุคคลที่มักเกิดความเครียดได้ง่าย บุคคลที่มคีวามคาดหวัง

ต่อตนเองและผูอ้ื่นสูง บุคคลที่มลีักษณะเร่งรบีตลอดเวลาหรอืกลุ่มคนที่อ่อนแอขาดความ

มั่นคงทางจติใจ มีความขัดแย้งในใจ มีความวิตกกังวล การขาดความรักความอบอุ่น 

ในวัยเด็ก ในทางตรงข้ามบุคคลที่มคีวามเข้มแข็ง ทนความเครียดได้ดีและสามารถเผชิญกับ

สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียดอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สาเหตุ

ความเครียดในการปฏิบัติงานของด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ลักษณะนิสัยของบุคคล  

ความผิดปกติของร่างกาย ความวติกกังวล  

  2. ด้านลักษณะงาน 

   2.1 ความหมาย 

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของดา้นลักษณะงาน 

ไว้ดังนี ้

     อุดมลักษณ์ เมฆาวณิชย์ (2556, หนา้ 5) กล่าวว่า ความเครียด 

ด้านลักษณะงาน หมายถึง สภาพงานที่ต้องรับผดิชอบต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 
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     สมบูรณ์ โคเคน (2559, หน้า 8) กล่าวว่า ด้านลักษณะงาน หมายถึง 

ภาระงาน ประสบการณในการทำงาน และการดำเนินชีวติซึ่งหมายถึง ความรูสึก 

และประสบการณในอาชีพปจจุบันรวมถึงการคาดหวังในอนาคต 

     ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ (2559, หน้า 5) กล่าวว่า ด้านลักษณะงาน หมายถึง 

สภาพการทำงานที่ต้องใช้ความพยายามสูงมีความยากลำบากเกินไปและมีสภาวะ 

ที่หนักเกินไปอันเนื่องจากปริมาณงานที่ต้องทำมีมาก ใช้สมาธิสูงตอ้งตัดสินใจที่มี

ความหมายต่อตนเองคนในองค์กรและส่วนรวม  

     เกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน (2559, หนา้ 7-8) กล่าวว่า  

ด้านลักษณะงาน หมายถึง งานที่ได้รับผดิชอบมีมากเกินไปการประชุม อบรมสัมมนา 

ค่อนข้างมาก ไม่มีความชํานาญในงานที่รับผดิชอบต้องทำงานตามวิธีที่กำหนดมาให้ทั้ง ๆ 

ที่สามารถทำด้วยวิธีอื่นที่ดีกว่านีง้านที่รับผดิชอบไปไม่ถึงเป้าหมายและต้องเร่งทำงาน 

เพื่อให้เสร็จทันเวลา และมักจะมีงานเร่งด่วนหรือโครงการพิเศษแทรกเข้ามาอยู่เสมอ 

     นาตยา สุวรรณจันทร์ (2560, หน้า 7-8) กล่าวว่า ด้านลักษณะงาน 

หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรู้สึกกดดันด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจาก

ปริมาณของงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน การทำงานที่ไม่ตรงกับความถนัดและ

ความสามารถ งานที่ทำมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากเกินไปต้องใช้ความรับผดิชอบสูง  

มีช่ัวโมงการทำงานมาก มีความเร่งรัด รวดเร็ว และเร่งด่วน ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

มีจํากัด ลักษณะงานไม่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

     พรรณทิพา สุตาสุข (2560, หนา้ 7) กล่าวว่า ด้านลักษณะงาน 

หมายถึง สถานการณ์ที่ผูบ้ริหารสถานศกึษา จะต้องปฏิบัติงานให้ ทันตามกําหนดเวลา 

งานที่ปฏิบัติตอ้งใช้ความพยายามสูงเกินความสามารถ หรอืมีช่ัวโมงการทำงานมาก  

ต้องปฏิบัติงาน 

     ดอน รูปสม (2562, หน้า 8-9) กล่าวว่า ดา้นลักษณะงาน หมายถึง 

รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องรับผดิชอบตามตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ขอบเขต

ของงาน ความรูค้วามสามารถที่เหมาะสมกับงาน ความยากง่ายในตัวงาน ความซับซ้อน

ของกระบวนการ ปริมาณงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความซ้ำซากจำเจของงาน  

     พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หนา้ 11) กล่าวว่า ด้านลักษณะงาน 

หมายถึง ปริมาณงานมากเกินไป ความยากลำบากในการทำงาน เวลาในการทำงาน 
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ไม่เหมาะสมกับปริมาณของงาน นโยบายและคุณภาพงานไม่ตรงตามความสามารถ 

หรอืเกินความสามารถ เวลาเร่งด่วนเกินไป 

     สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (2562, หนา้ 29) กล่าวว่า ด้านลักษณะงาน 

หมายถึง ภาระงานช่ัวโมงการทำงานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน 

     Adebola O. Jaiyeoba & Mukhtari Ado Jibril (2011, p. 129) กล่าวว่า 

ด้านลักษณะงาน หมายถึง ภาระงาน งานที่ได้รับหมาย งานที่มีเวลาจำกัดในการทำงาน 

ความยากลำบากในการทำงาน 

     Manabete (2016, p. 1) กลา่วว่า ด้านลักษณะงาน หมายถึง 

ภาระงาน ปริมาณของงาน เวลาของงานที่เร่งด่วน 

   จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ด้านลักษณะงาน 

คือ ปริมาณงานของผูบ้ริหารที่มากเกินไป ความยากลำบากในการทำงาน เวลาในการทำงาน

ไม่เหมาะสมกับปริมาณของงาน นโยบายและคุณภาพงานไม่ตรงตามความสามารถหรือ 

เกินความสามารถของผู้บริหาร หรอืงานที่ได้รับมอบหมายมีความเร่งด่วนเกินไป 

   2.2 ความสำคัญ 

    ด้านลักษณะงาน ทำให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 

ภาระงานที่มีมากจนเกินไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน  

จะส่งผลใหง้านออกมาไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

   2.3 สาเหตุ 

     มีนักวิชาได้กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ที่เกิดจากด้านลักษณะงาน ดังนี้ 

      อมรากุล อินโอชานนท์ (2532, หน้า 42) ได้กล่าวว่า สาเหตุ 

ที่ก่อใหเ้กิดความเครียดเกี่ยวกับลักษณะงาน เช่น งานที่มากหรือน้อยเกินไปทำให้บุคคล

เกิดความไม่มั่นคงในอารมณ์  

      ชวัลญา ชีวะพฤกษ์ (2547, หน้า 34) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด

ความเครียดของงานความยากง่ายและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

ความซ้ำซากจำเจของงานที่ปฏิบัติหรอืความเหมาะสมของความรับผดิชอบงานกับ

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานหรอืบุคคลจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ ภาระงาน 

ที่รับผดิชอบ ปริมาณงานที่ทำให้แต่ระยะเวลาที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
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      บวร สงค์ศิริ และคณะ (2540, หน้า 31-32) ได้กล่าวถึงสาเหตุ 

ที่ทำให้เกิดความเครียดในเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทำ ดังนี ้ 

       1. ลักษณะงานที่ขาดการตดิต่อกับสังคมเป็นเวลานาน  

       2. งานที่ไม่มคีวามมั่นคง มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร 

และลักษณะ ของงานอยู่เสมอ  

       3. ทำงานโดยไม่ทราบมาตรฐานของหน่วยงานนั้น  

       4. ค่าตอบแทน หรอืขาดการสนับสนุนความก้าวหน้า 

จากหน่วยงาน  

       5. ขาดอิสระในการทำงาน หรอืมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

       6. งานหนักและมากเกินไปมีโอกาสเกิดความผดิพลาด  

       7. ความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานไม่ดี  

       8. การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์  

       9. การติดต่อสื่อสารไม่ดี ทั้งกับผูป้่วยและกับผูบ้ริหาร  

       10. ทำงานน่าเบื่อหน่าย 

     จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  

สาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานของด้านลักษณะงาน ได้แก่ ปริมาณของงาน  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและความยากง่ายของงาน 

  3. ด้านสภาพแวดล้อม 

   3.1 ความหมาย 

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของดา้นสภาพแวดล้อม 

ไว้ดังนี ้

     อุดมลักษณ์ เมฆาวณิชย์ (2556, หนา้ 5) กล่าวว่า  

ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพโรงเรยีน ที่ทำงาน ชุมชน  

     ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ (2559, หน้า 5) กล่าวว่า ด้านสภาพแวดล้อม  

หมายถึง สภาพการทำงานที่ขาดความมั่นคงปลอดภัย และไม่มีความก้าวหนา้ในงาน 

ขาดการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 

     นาตยา สุวรรณจันทร์ (2560, หน้า 7-8) กล่าวว่า  

ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูส้ึกกดดัน ด้านร่างกาย

และจติใจ เนื่องจากบรรยากาศในโรงเรียนไม่เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพบุคลากร 



43 

ขาดความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ไม่เหมาะสม 

     พรรณทิพา สุตาสุข (2560, หนา้ 7) กล่าวว่า ด้านสภาพแวดล้อม 

หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการทำงานเช่น การติดต่อสื่อสาร  

การมสี่วนร่วมในการทำงาน การได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจน

สภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการทำงานในหน่วยงาน เช่น กลิ่น แสง เสียง อากาศ 

     ดอน รูปสม (2562, หน้า 8-9) กล่าวว่า ด้านสภาพแวดล้อม 

หมายถึง สถานการณ์หรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวข้าราชการที่อาจส่งผลต่อการกดดันหรอื 

ถูกคุกคามจนทำให้ข้าราชการเกิดความเครียดได้ เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง ความชื้น  

ความสะอาดภายในหอ้งทำงาน อุปกรณ์หรือเครื่องมอืเครื่องใช้ในหอ้งทำงาน 

     พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หนา้ 11) กล่าวว่า ด้านสภาพแวดล้อม 

หมายถึง สถานที่ทำงานไม่เหมาะสม แออัดเกินไปใกล้กับมลภาวะทางเสียง มเีสียงรบกวน 

การเดินทางไปทำงานที่การจราจรตดิขัดความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานความเครียด 

จากภัยพิบัติต่าง ๆ 

     Adebola O. Jaiyeoba & Mukhtari Ado Jibril (2011, p. 129) กล่าวว่า 

ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงาน บรรยากาศ

ภายในที่ทำงานที่ลำบากต่อการทำงาน เช่น สภาพอากาศ บริเวณที่ทำงาน ฯลฯ 

     Manabete (2016, p. 1) กลา่วว่า ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง 

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เอือ้อำนวยและทรัพยากรไม่เพียงพอการขาดการ

สนับสนุนและความเป็นอิสระและการตัดสินใจ สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจรวมถึง

แรงกดดันทางกายภาพ เช่น สภาพอากาศ ขนาดของสถานที่ สภาวะอากาศ ฯลฯ 

    จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ด้าน

สภาพแวดล้อม หมายถึง ความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวของ

ผูบ้ริหารที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพของผู้บริหาร เช่น ความร้อน ความเย็น มลภาวะ 

ทางอากาศ มลภาวะทางเสียง 

   3.2 ความสำคัญ 

    ด้านสภาพแวดล้อม ทำใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมที่ไม่เอือ้อำนวยต่อการปฏิบัติงาน ยังรวมไปถึง แรงกดดันทางกายภาพ เช่น 

สภาพอากาศ และขนาดของสถานที่ ดังนั้นทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 
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   3.3 สาเหตุ 

    มีนักวิชาได้กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจาก

ด้านลักษณะงาน ดังนี้ 

     Breakwell (1990, p. 31-32) ได้แบ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด 

ในการปฏิบัติงานของด้านสภาพแวดล้อม มีดังนี้  

      1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

      2. การเกิดมลพิษของอากาศ น้ำ ดินเสียง 

      3. ความเป็นอยู่ที่คับแคบแออัด 

      4. มลพิษที่เจอืปนในอาหารเครื่องดื่ม 

      5. การเกิดภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ 

     สุพาน ีสฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 388-393) กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้

เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของดา้นสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายนอกมีความ

สลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคาดหมายได้ยากและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ

ความเป็นอยู่ของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนี้ 

      1. สภาพเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ตกต่ำฝืดเคือง 

มีผลกระทบต่อการจ้างงานกำลังซือ้ของผูค้นและต้นทุนของธุรกิจธุรกิจต่างก็มีการปิด

โรงงานเลิกจ้างทำให้เกิดการว่างงานหรอืลดกำลังคนหรอืลดค่าตอบแทนพนักงานและ

สวัสดิการต่าง ๆ ลงจนทำให้คนเกิดความเครียดมีการฆ่าตัวตายหรอืกระโดดตึกอยู่เนื่อง ๆ

       2. เทคโนโลยีหรอืวิทยาการความก้าวหน้าของวิทยาการ 

มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมในด้านต่าง ๆ เช่นทำให้ชีวติสะดวกขึน้การทำงาน

ง่ายลงแต่ก็จะมาทดแทนแรงงานหรอืใช้คนทำงานลดลงหรอืผูท้ี่ปรับตัวตามวิทยาการ 

ใหม่ ๆ ไม่ได้หรือได้รับผลกระทบในทางลบก็จะเกิดความเครียด 

      3. กฎหมายและการเมอืงข้อกำหนดต่าง ๆ ของกฎหมายเช่น

กฎหมายเลือกตั้งกฎหมายภาษีอากรกฎหมายผังเมืองกฎหมายจัดระเบียบสังคมกฎหมาย

จัดระเบียบจราจรล้วนแต่กระทบต่อกิจกรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

ทั้งเป็นโอกาสและข้อจำกัดในการดำเนินชีวติ 

      4. ปัญหาสังคมในเรื่องต่าง ๆ ขณะนีส้ังคมมคีวามเสื่อมโซมลง 

มีปัญหาสังคมเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น ปัญหายาเสพติดยาบ้าปัญหาศลีธรรม 
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วัฒนธรรมประเพณีที่เสื่อมทรามลงปัญหาการจราจรติดขัดเป็นต้นปัญหาเหล่านีจ้ะทำให้

คนเกิดความเครียดได้โดยทั่วหน้า 

     กรมสุขภาพจติ (2555, หน้า 7) กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิด

ความเครียดในการปฏิบัติงานของด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่  

      1. ทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ ภูมอิากาศ ความหนาแน่นของ

ประชากร ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ลักษณะทางกายภาพเหลานีม้ีผลกระทบทั้งทางตรง 

และทางออ้มตอวิถีการดำเนินชีวติของบุคคล ซึ่งกอใหเกิดความเครียดขึ้นได้ 

      2. ทางชีวภาพ เป็นสิ่งแวดลอมที่เป็นสิ่งมีชีวติและทำอันตราย 

ต่อบุคคลได้ เช่น เชือ้โรคต่าง ๆ 

    จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  

สาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานของด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อม

ภายนอก เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิ สภาพความเป็นอยู่ในการปฏิบัติงาน  

  4. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน 

   4.1 ความหมาย 

    นักวิชาการและนักการศกึษากล่าวถึงความหมายด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงานไว้ ดังนี้ 

     อุดมลักษณ์ เมฆาวณิชย์ (2556, หนา้ 5) กล่าวว่า ด้านความสัมพันธ์

กับบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครูด้วยกัน 

ในสถานศกึษา และกับบังคับบัญชา ได้แก่ ผูบ้ริหาร และบุคลากรในโรงเรียน 

     สมบูรณ์ โคเคน (2559, หน้า 8) กล่าวว่า ด้านความสัมพันธ์กับ

บุคคลในหน่วยงาน หมายถึง ปะทะสังสรรค์ (Interaction) กับคนอื่น ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 

ครอบครัว เพื่อนบ้าน คู่สมรส เพื่อน  

     ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ (2559, หน้า 5) กล่าวว่า ด้านความสัมพันธ์กับ

บุคคลในหน่วยงาน หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่ดี 

มีความไว้วางใจตามความช่วยเหลอืเกือ้กูลกันตามครับความจริงใจไม่ใส่ใจในการช่วยแก้ไข

ปัญหา 

     นาตยา สุวรรณจันทร์ (2560, หน้า 7-8) กล่าวว่า ปัจจัยด้าน

ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามรู้สึก

กดดันด้านร่างกายและจติใจ เนื่องจากการรู้สกึโดดเดี่ยว ไม่ได้รับความร่วมมอืจาก



46 

บุคลากร ในหน่วยงานและชุมชน เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกับเพศตรงข้าม บุคลากร 

ในหน่วยงานเกิดความขัดแย้งในการแข่งขันเรื่องความดีความชอบ มคีวามสัมพันธ์ต่อกัน 

เชงิลบ ใช้อารมณ์ต่อเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศ องค์กรขาดความอบอุ่น ขาดการสนับสนุน

จากผู้บังคับบัญชา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     พรรณทิพา สุตาสุข (2560, หนา้ 7) กล่าวว่า ด้านความสัมพันธ์ 

กับบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง ความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ของบุคลากรในหน่วยงาน  

การมปีฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทางด้านบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน การให้ความร่วมมอืกันในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบ้รรลุผล 

การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

     ดอน รูปสม (2562, หน้า 8-9) กล่าวว่า ดา้นความสัมพันธ์กับบุคคล

ในหน่วยงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรอืระหว่างบุคคล

กับกลุ่มคน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา ในเรื่องขอความ

ช่วยเหลอื สนับสนุน ความร่วมมอื ความสามัคคี การยอมรับความสามารถ 

     พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หนา้ 11) กล่าวว่า ด้านความสัมพันธ์

กับบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริหารกับผูป้ฏิบัติงาน ผูร้่วมงาน 

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ได้รับความไว้วางใจ และเช่ือถอืในความสามารถ  

จากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป ขาดความจริงใจไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน 

     สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (2562, หนา้ 29) กล่าวว่า  

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใน

หน่วยงาน ได้แก่ ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน มติรภาพ และความไว้ใจซึ่งกันและกัน 

     Adebola O. Jaiyeoba & Mukhtari Ado Jibril (2011, p. 129) กล่าวว่า 

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง ความเครียดที่เกิดจากความ

สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน เช่น การขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน การถูกนินทาว่าร้าย 

จากเพื่อนร่วมงาน การไม่ใหค้วามร่วมมอืของเพื่อนร่วมงาน 

     Manabete (2016, p. 1) กลา่วว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคล 

ในหน่วยงาน หมายถึง ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน เช่น  

การขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน การถูกนินทาว่าร้ายจากเพื่อนร่วมงาน การไม่ใหค้วามร่วมมอื 

ของเพื่อนร่วมงาน 
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   จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผูป้ฏิบัติงาน 

ผูร้่วมงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชา ขาดความช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ขาดความจริงใจ ไม่มีการ

ยอมรับซึ่งกันและกัน ความขัดแย้งในองค์กร การแก่งแย่งชงิดกีัน การแบ่งพรรคแบ่งพวก 

การไม่ใหค้วามร่วมมอืในการปฏิบัติงาน การไม่ไว้วางใจและเชื่อถือในความสามารถ 

   4.2 ความสำคัญ 

    ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ทำให้เกิดความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน เนื่องจากการทำงานจำเป็นต้องอาศัยบุคคลในองค์กรที่ร่วมมอืกันปฏิบัติงาน 

ให้สำเร็จลุล่วง ถ้าหากความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรมีความขัดแย้งกัน งานก็จะไม่

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

   4.3 สาเหตุ 

    นักวิชาได้กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจาก

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ดังนี้ 

     สุพาน ีสฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 388-393) กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้

เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของดา้นความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน มดีังนี ้ 

ในการทำงานคนก็มักจะไม่ได้ทำงานคนเดียวมักจะต้องมีเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกัน

และนอกแผนกด้วยเพราะเป็นธรรมชาติของคนที่เป็นสัตว์สังคมถ้ามีความสัมพันธ์อันดีต่อ

กันคน ๆ นัน้ก็จะมีความสุขมีแรงจูงใจและความพอใจในงานแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ไม่ดีต่อ

กันมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งกันคนเหล่านั้นก็มักจะมีความเครียดเพราะ 

ไม่อยากเจอกันและไม่อยากทำงานร่วมกัน 

     เกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน (2559, หน้า 46) กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้

เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของดา้นความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน มดีังนี ้

เพื่อนร่วมงานไม่ใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน มกีารแข่งขันกันในหมู่

เพื่อนร่วมงานตลอดเวลา ผู้ร่วมงานกล่าวถึงท่านในทางที่ไม่ดี ผูร้่วมงานเกิดความขัดแย้ง 

แบ่งพรรคแบ่งพวกกันเอง ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับของโรงเรยีน

และทางราชการ เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานไม่ให้ความช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในหน้าที่ 

     Brown & Moberg (1980, p. 170-172) ได้กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิด

ความเครียดในการปฏิบัติงานของด้านสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน มดีังนี ้ความคาดหวัง

ของผู้อื่นที่มีต่องานหรือพฤติกรรมการทำงานของตน หรอืบทบาทหนา้ที่การทำงานที่ตอ้ง
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รับผิดชอบในระดับสูง ผูท้ี่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหรอืผูบ้ริหารงานต้องรับผดิชอบด้านการ

วินจิฉัยสั่งการวางแผน คุมนโยบาย ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจำนวนมากมีปัญหา

ต้องแก้ไขอยู่เสมอและการมีสัมพันธภาพไม่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งในการทำงาน

ร่วมกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผูบ้ังคับบัญชาหรือระหว่างผูร้่วมงานด้วยกันก็ตาม 

หากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงานไม่ดีพอย่อมก่อใหเ้กิดความเครียดทางอารมณ์

ขึน้ได้โดยเฉพาะสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชายิ่งจะก่อใหเ้กิดความเครียดทวี 

ความรุนแรงถึงขั้นกลายเป็นโรคจิตประสาทได้โดยง่าย ความเครียดทางอารมณ์ของคน 

ในหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวนีจ้ะมีผลกระทบไปถึงผลงานในหน้าที่การงานทำให้ 

ขาดคุณภาพและประสิทธิภาพได้ 

    จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  

สาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานของด้านสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ได้แก่  

การมสีัมพันธภาพไม่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น  

เพื่อนร่วมงานไม่ใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน มกีารแข่งขันกัน ผู้ร่วมงาน

เกิดความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวกกันเอง ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับของ

โรงเรียนและทางราชการ เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานไม่ให้ความช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

ในหน้าที่ 

  5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

   5.1 ความหมาย 

    นักวิชาการและนักการศกึษากล่าวถึงด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ 

ไว้ดังนี ้ 

     ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ (2559, หน้า 5) กล่าวว่า ด้านบทบาทหน้าที่ 

หมายถึง สภาพการทำงานที่ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจน ขอบเขตความรับผดิชอบ  

และเป้าหมายของงานที่ไม่ชัดเจนผูบ้ังคับบัญชามอบหมายงานไม่ชัดเจน การจัดสรรงาน 

ที่คลุมเครือ การต้องใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงาน 

     เกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน (2559, หนา้ 7-8) กล่าวว่า ด้านบทบาท

หนา้ที่ในองค์การ หมายถึง ขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนต้องปฏิบัติงาน 

หลาย ๆ อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันลักษณะงานที่ไม่ท้าทายความสามารถงานที่ทำ 

มีคําชี้แจง หรอืคำสั่งไม่ชัดเจนการแสดงบทบาทที่เคร่งขรึมในการทำงาน และการทำงาน 

ในเรื่องที่ประชาชนและ ชุมชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
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     ดอน สมรูป (2560, หนา้ 9) กล่าวว่า ดา้นบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกผูอ้ื่นคาดหวังว่าจะต้องแสดงออกใหส้อดคล้อง

เหมาะสมกับตำแหน่งหนา้ที่การงานของบุคคลนั้น ในที่นี้หมายถึง ความไม่ชัดเจน 

ในบทบาทของตำแหน่ง ความไม่สอดคล้องของลักษณะงานกับความสามารถ ลักษณะ 

ของงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน งานไม่ตรงกับความสามารถหรอืความถนัด ความขัดแย้ง

ต่อคำสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

     สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (2562, หนา้ 29) กล่าวว่า ด้านบทบาท

หนา้ที่ในองค์การ หมายถึง นโยบายขององค์กร การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ  

และการสื่อสารในองค์กรที่ไม่ชัดเจน 

     Manabete (2016, p. 1) กลา่วว่า ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

หมายถึง โครงสร้างองค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วมหรอืการไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

รูปแบบการจัดการและรูปแบบการสื่อสารไม่ชัดเจนขององค์กร 

    จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า ด้านบทบาท

หนา้ที่ในองค์การ คือ ความไม่ชัดเจนในบทบาทของผูบ้ริหารในองค์กร บทบาทมากเกินไป

หรอืน้อยเกินไป โครงสร้างองค์กรที่ไม่ชัดเจน คำสั่ง นโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน 

ของตน้สังกัดขาดความชัดเจน การขาดอิสระในการตัดสินใจ รวมไปถึงการจัดสรรบุคลากร 

ที่เหมาะสม จนทำให้ผู้บริหารเกิดความเครียด 

   5.2 ความสำคัญ 

    ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ทำให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานขององค์การ บทบาทที่มากและนอ้ยเกินไป 

โครงสรา้งองค์การที่ไม่ชัดเจน จะส่งผลใหง้านไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

   5.3 สาเหตุ 

    นักวิชาได้กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดจาก

ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ดังนี้ 

     สุพาน ีสฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 388-393) กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้

เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของดา้นบทบาทหนา้ที่ในองค์การ มีดังนี้ องค์การไม่มีคำ

บรรยายลักษณะงานที่ชัดเจนหรอืเป็นทางการ จงึทำให้บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ

ไม่ชัดเจนคลุมเครือ (Role ambiguity) หรอืกรณีที่คน ๆ นั้นมหีน้าที่งานหลายอย่าง  

จงึมหีลายบทบาทที่ตอ้งแสดงออก และบางครั้งบทบาทเหล่านัน้มคีวามขัดแย้งกันด้วย 

(Role conflict) คนผู้นั้นจึงเกิดความเครียดได้ 
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     เกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน (2559, หน้า 44) กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้

เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของดา้นบทบาทหน้าที่ในองค์การ มีดังนี้ การได้รับ

มอบหมายงานที่ยาก ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

ไม่ชัดเจน ต้องปฏิบัติงานหลาย ๆ อย่างพรอ้มกันในเวลาเดียวกัน 

     ธีรวัฒน์ ศิรวิิโรจนกุล (2563, หน้า 16) กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิด

ความเครียดในการปฏิบัติงานของด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ มีดังนี้ ความไม่ชัดเจน 

ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ทำให้บุคคลที่มุ่งมั่นในการทำงานมีความเครียดสูง  

และการต้องปฏิบัติงานหลายบทบาทในเวลาเดียวกันให้มขี้อบกพร่องในด้านลักษณะงาน 

ก็จะก่อใหเ้กิดความเครียด 

    จากนักวิชาการและนักการศึกษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สาเหตุ

ความเครียดในการปฏิบัติงานของด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ได้แก่ ความไม่ชัดเจน 

ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานหลาย ๆ อย่างพรอ้มกันในเวลาเดียวกันการ

ได้รับมอบหมายงานที่ยาก ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ไม่ชัดเจนและคลุมเครือ 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

 การที่โรงเรียนจะจัดการศกึษาให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่สำคัญก็คือ 

“ประสิทธิผลของโรงเรียน” ทั้งนีป้ระสิทธิผลของโรงเรียน เกิดจากความรูค้วามสามารถ 

และประสบการณของผู้บริหาร ทำให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบของสิ่งแวดลอม 

ทั้งภายในและภายนอกที่จะมีต่อโรงเรียนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพราะโรงเรียน 

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมยอมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางครั้งเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ดังนัน้โรงเรียนจงึจำเป็นที่จะต้องปรับตัวใหเ้ข้ากันหรือทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

  1. ความหมายของประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรยีน 

   1.1 ความหมายของการบรหิารงาน 

    จันทรา สงวนนาม (2553, หนา้ 25) กล่าวว่า การบริหารงาน หมายถึง 

การทำงานร่วมกับคนและกลุ่มคนซึ่งพร้อมดว้ยปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ เครื่องมอื 

ต่าง ๆ งบประมาณ เทคโนโลยีเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 
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    นิตย์รดี ใจอาษา (2555, หน้า 14) การบริหารงาน หมายถึง  

การใชศ้าสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไปร่วมมอืกันดำเนินกิจกรรมหรืองาน 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหาร

เป็นปัจจัยอย่างประหยัด และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องของทฤษฎี 

และหลักการบริหารเพื่อจะได้นำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

และสิ่งแวดล้อม 

    รุ่งฤดี นนทภา (2560, หน้า 13) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง แนวทาง

หรอืวิธีการดำเนินงานใด ๆ ที่องค์กรและบุคลากรขององค์กรร่วมมอืร่วมใจกันอย่างเป็น

ระบบ โดยการนำทรัพยากรทางการบริหารดำเนินการตามกระบวนการที่ร่วมกันกำหนด

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

    ณัฏฐณิชา โคทังคะ (2561, หน้า 36) กล่าวว่า การบริหารงาน หมายถึง 

กระบวนการในการทำงาน แต่ละด้านมกีารบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

    ภัทรกร ม่ิงขวัญ (2561, หน้า 39) กล่าวว่า การบริหารงาน หมายถึง 

ภารกิจของผู้บริหารโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน  

การจัดองค์กร การนำและการควบคุม ซึ่งผูบ้ริหารตอ้งรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารบริหารงานในสถานศกึษาบรรลุผลตามเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษากำหนด 

    จากทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารงาน หมายถึง การใช้

ศาสตร์และศลิป์วางแผน ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยจัดสรรทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

   1.2 ความหมายของประสิทธิผล 

    วัลลภ ขวัญมา (2557, หน้า 49) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิผลว่า 

หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององคการและ

ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ 

รวมถึงความพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

    วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 12) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิผล

ว่าหมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการตดิเนินงานทั้งระบบ ทั้งในด้านปริมาณ 

และคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหนา้ 
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    ขวัญพิชา มแีก้ว (2562, หน้า 29) ได้ให้ความหมายของ ประสทิธิผลว่า 

หมายถึง ความหมายของประสิทธิผลของสถานศกึษา หมายถึง การทำงานให้บรรลุผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของสถานศกึษาโดยมีการใชท้รัพยากรทางการบริหาร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชงิปริมาณและคุณภาพการ ที่สถานศึกษาได้ดำเนินงานใด ๆ 

โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ 

    บุษรา บุญตะหล้า (2563, หนา้ 52) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิผลว่า 

หมายถึง ผลสำเร็จในการดําเนินงานตามเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งในด้าน

ผลผลิต และด้านผลลัพธ์  

    Price (1968, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 50) ได้ให้ 

ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานใหเ้กิดผลตาม 

“เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

    จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า ประสทิธิผล หมายถึง ผลสำเร็จ 

จากการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

   1.3 ความหมายของประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียน 

    ปิยะดา น้อยอามาตย์ (2558, หนา้ 40) ให้ความหมายของประสทิธิผล

การบริหารโรงเรยีน หมายถึง ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เป็นตัวชีใ้ห้เห็นถึง

ความสำเร็จของการบริหารงานของโรงเรียนทั้งระบบ ทั้งปัจจัยป้อนเข้ากระบวนการ 

ที่อาศัยหลักการแนวคิดและทฤษฎีเป็นแนวทางความร่วมมอืจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ทรัพยากรที่เพียงพอมีคุณภาพเป้าหมายที่ชัดเจน วสิัยทัศน์ในการบริหารและการจัดการ

เรียนการสอนของครูซึ่งวัดได้จากการใช้แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการปฏิบัติของผูบ้ริหาร

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

    ณัฏฐณิชา โคทังคะ (2561, หนา้ 48) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 

หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนที่สามารถร่วมกันทำหนา้ที่ให้บรรลุเป้าหมาย  

และวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนีเ้กิดจากประสิทธิภาพของ บุคคลากรที่สามารถใช้ความรู้ 

ความสามรถ และประสบการณ์ในการบริหารงาน ปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย 

ของโรงเรียนที่ตั้งเอาไว้ซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน การบรรลุผลในการ 

ที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียน

ให้มทีัศนคตใินทางบวกตลอดจนสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

และภายนอก รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้อย่างดี 
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    ปิยะวรรณ คดิโสดา (2561, หนา้ 43) สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของ

โรงเรียน หมายถึง ระดับความสำเร็จหรอืการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของ

โรงเรียน ประกอบด้วย คุณลักษณะที่บ่งช้ีในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึน้จากการตัดสินใจ  

หรอืจากความต้องการ ความพร้อม ความโน้มน้าว และมีความใกล้เคียงกับประสิทธิภาพ 

ที่หมายถึง คุณภาพหรอืระดับสมรรถภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการที่วิเคราะห์

เปรียบเทียบระหว่างผลผลิต กับต้นทุนการผลติและความคุ้มค่า 

    พัชรนิทร์ ราชโส (2561, หน้า 41) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 

หมายถึง ผลสำเร็จของงานโรงเรียนที่เกิดจากการบริหารงานของผูบ้ริหารและบุคลากร 

ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรอืปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จนส่งผลบรรลุเป้าหลัก 

ของโรงเรียน คอื โรงเรียนสามารถจัดการศกึษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรอืสูงขึ้น นักเรียนเจตคติที่ดตี่อการเรียน โรงเรยีนสามารถดูแลนักเรียน 

และพัฒนาให้มคีวามรูค้วบคู่คุณธรรม จรยิธรรม ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องสามารถปรับตัว 

ให้อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุขรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    วรุจ วรดล (2563, หนา้ 31) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผลในการบริหารงาน

โรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ

ทางบวก สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

    จากทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ประสทิธิผลของโรงเรียน หมายถึง 

ความสำเร็จของการบริหารงานของโรงเรียน โดยบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

ที่ตัง้ไว้ 

  2. ความสำคัญของประสิทธิผลในการบรหิารงานโรงเรยีน 

   ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเครื่องมอืหรอืตัวบ่งชีใ้นการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารว่า การบริหารองค์การหรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถ

ดำเนนิการจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ประสิทธิผล

จงึมคีวามหมายแตกต่างกัน ตามความเข้าใจของนักวิชาการ หรือผู้บริหารของแต่ละ

สถานศกึษา ทั้งนีข้ึน้อยู่กับลักษณะขององค์การและความสำเร็จของงาน ซึ่งมีผู้ให้

ความหมายของประสิทธิภาพผลของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
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   ขวัญพิชา มแีก้ว (2562, หน้า 32) กล่าวว่า ประสทิธิผลของสถานศกึษา 

เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารสถานศกึษาต้องคำนึงถึงและหาตัวชี้วัดใหไ้ด้ว่าอะไรบ้าง 

ที่ผู้บริหารควรนำมาเป็นประเด็นในการพิจารณาประกอบรายละเอียด เพื่อตรวจสอบ 

การประเมนิตนเองให้เกิดความมั่นใจว่า สถานศกึษามีคุณภาพดีมปีระสิทธิผลที่เกิดจาก

การบริหารจริงที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้บริหารสถานศกึษาจำเป็นด้องศกึษาวิเคราะห์ว่า 

มีองค์ประกอบ ใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งของปัจจัยเหล่านั้นมาวางแผนพัฒนาสถานศกึษา 

พร้อมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

   รัตนา เหลอืงาม (2562, หน้า 37) กล่าวว่า ประสทิธิผลเป็นเรื่องที่สำคัญ

อย่างยิ่งในการบริหารองค์กรเพราะว่าการที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จหรอืไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

การมปีระสิทธิผลขององค์กร ซึ่งหากบริหารจัดการแล้วไม่ประสบความสำเร็จและ 

ไม่ไม่บรรถตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ตัง้!ก็มีผลทำให้องค์กรไม่สามารถดำรง 

อยู่ต่อไปได้ 

   ประจัญ เดชสุภา (2562, หนา้ 35) กล่าวว่า ประสทิธิผลของสถานศกึษา 

มีความสำคัญต่อการบริหารองค์การให้ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถช่วยตรวงสอบ

วัตถุประสงค์การจัดตัง้สถานศกึษา ช่วยประเมินผลการดำเนนิงานกับแผนงานที่กำหนด 

และประเมินผลความสำเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ดำเนินการได้ตาม

แผนงานกับวัตถุประสงค์ขององค์การที่คาคหวังตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

   วรุจ วรดล (2563, หนา้ 32) ได้กล่าวว่า ความสำคัญของประสทิธิผล 

เป็นการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมโดยเฉพาะผู้เรยีน ผูป้กครอง นักเรียน 

ประสิทธิผลของโรงเรียน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารสถานศกึษาต้องคำนึงถึง 

และหาตัวชีว้ัดใหไ้ด้ว่าอะไรบ้างที่ผู้บริหารควรนำมาเป็นประเด็นในการพิจารณาประกอบ

รายละเอียด เพื่อตรวจสอบการประเมนิตนเองให้เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนมีคุณภาพดี 

มีประสิทธิผลที่เกิดจากการบริหารจริงที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้บริหารสถานศกึษาจำเป็นต้อง

ศกึษาวิเคราะห์ว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารและการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของปัจจัยเหล่านั้นนำมาวางแผนพัฒนา

โรงเรียน พร้อมทั้งมีการประเมินประสทิธิผลของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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   จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความสำคัญของประสิทธิผล เป็นการที่ทุกภาค

ส่วนได้เห็นผลของการดำเนินการที่เป็นประจักษ์ เพื่อได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

และเป็นการประเมินตนเอง 

  3. แนวคดิและทฤษฎีประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรยีน  

   แนวคิดและทฤษฎีและทฤษฎีประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสำคัญต่อการ

บริหารสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ มีนักทฤษฎีองค์การได้สรุปแนวคิด ไว้ดังนี้ 

    พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, หนา้ 41) ได้กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลมีหลายแนวคิด เช่น แนวคิดที่ยึดเป้าหมาย แนวคิดเชงิระบบ แนวคิดยึดตาม

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดแบบบูรณาการ ดังนัน้ในการหาประสิทธิผลขององค์กร

สามารถดำเนินการตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

    วรุจ วรดล (2563, หนา้ 32) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล

ในการบริหารสถานศกึษาเป็นปัจจัยด้านบริบทสถานศึกษา คอื ที่ตัง้ของสถานศกึษา 

ขนาดของสถานศกึษาโครงสร้างของสถานศกึษา และอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน 

ปัจจัยด้านผูบ้ริหารระดับการศกึษาความสามารถในการบริหารงานประสบการณ์ 

ในการเป็นผู้บริหารภาวะผูน้ำเพื่อนร่วมงาน การมุ่งเน้นทางวิชาการและความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาภายในสถานศกึษาปัจจัยด้านครู ความผูกพันของบุคลากรภายใน

สถานศกึษาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และการจูงใจปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม คือ 

บรรยากาศภายในสถานศึกษาที่มกีารร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบัติงานและสิ่งสนับสนุน 

ต่าง ๆ ที่สถานศกึษาได้รับโดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศกึษาที่กล่าวมา  

นับได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา 

    Gibson, James, Ivancevich, & Donnelly, (1997, p. 27) ได้ทำการศึกษา

และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินประสทิธิผลขององค์การโดยใช้ หลายเกณฑ์ ดังนี้  

     1. ความสามารถในการคิด  

     2. ประสิทธิภาพ  

     3. ความพึงพอใจ  

     4. ความสามารถในการปรับตัว  

     5. การพัฒนาและการอยู่รอด 
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   จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลมหีลาย

แนวคิดที่มุ่งไปได้หลากหลายทั้ง แนวคิดที่ตัง้ แนวคิดยึดเป้าหมาย แนวคิดเชิงระบบ ทั้งนี้  

ก็เพื่อให้ได้ประสทิธิผลของโรงเรยีนที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

การบริหารงานโรงเรียน 

 ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่ายตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนด

หลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา

ดำเนนิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวชิาการ  

ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยัง 

คณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา หรอืสถานศกึษาในอำนาจ

หนา้ที่ของตน แล้วแต่กรณี มีรายละเอียด คอื  

  1. การบริหารงานวชิาการ 

   1.1 ความหมายการบรหิารงานวิชาการ 
    ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หนา้ 2) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศกึษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับ 

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดแีละมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

กับผูเ้รียน 

    ยุกตนันท์ หวานฉ่ํา (2555, หนา้ 7) ได้ให้ความหมายว่าการบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศกึษาให้เสนอต่อ  

ความตอ้งการของผู้เรยีนและท้องถิ่นโดนมสี่วนร่วมในการวางแผน ใหเ้ค้าปรึกษามีการ

ส่งเสริม สนับสนุน และเสนอแนวทางใหค้รูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาและกระบวนการนเิทศตยในสถานศกึษา  

มีเครื่องมอืวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน มกีารส่งเสริมให้มกีารพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศกึษา และมีการส่งเสริมให้ผูป้กครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการ จัดการเรียนรู้ 
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    สมัย ชารมาลย์ (2559, หน้า 19) สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ

หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การพัฒนา และการ

ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

โดยมีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความสามารถทักษะกระบวนการ ตลอดจนคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ อันจะส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียนและชุมชน 

    จติรา แก้วมะ (2563, หนา้ 35) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  

การดำเนินงานภายใต้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานคุณภาพ

การศกึษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ โดยความร่วมมอืของทุกฝ่าย 

ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานให้ฝ่ายทำงานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารงานวิชาการ คอื การบริหารกิจกรรมในโรงเรียน  

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน

มากที่สุด 

    วรุจ วรดล (2563, หนา้ 32) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารงาน

วิชาการ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลภายในสถานศกึษาร่วมกันจัดขึน้ 

เพื่อปรับปรุงหรอืพัฒนาความรู ้ทักษะของบุคลากรภายในสถานศกึษา ซึ่งจะส่งผลใหก้าร

บริหารและการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้น 

    สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการ คือ การดำเนนิงานภายใต้ขอบข่าย 

การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานคุณภาพการศกึษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งช้ีความเจรญิก้าวหนา้ของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหาร

สถานศกึษาและบุคลากรทุกฝ่าย ต้องมกีารร่วมมอืกันดำเนนิการตามบทบาทหน้าที่  

การจัดการศกึษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานให้ฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   1.2 ความสำคัญของหลักการบรหิารงานวชิาการโรงเรียน 

    ดวงพร แสนภูวา (2560, หน้า 12) สรุปได้ว่า งานวิชาการเป็นหัวใจหลัก

ในสถานศกึษา เป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากจุดมุ่งหมายของสถานศกึษา คือ 

การจัดการศกึษาให้มคีุณภาพขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิน้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรยีนบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นบุคคลที่มคีุณภาพ  

และงานวิชาการถือเป็นเครื่องมอืชีว้ัความสำเร็จ และความสามารถของผู้บริหารได้ 

 



58 

    อมรรัตน์ อุปพงษ์ (2560, หน้า 12) สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ 

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโรงเรยีน และถือว่าเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กรที่จะต้องมกีาร

วางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุดที่จะทำให้งานวิชาการของโรงเรียนนัน้

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา 

    ภาคภูมิ ทองลาด (2561, หน้า 28) กล่าวว่า งานบริหารงานวิชาการ  

ถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่บอกถึงมาตรฐาน และคุณภาพการศกึษา เป็นเครื่องบ่งชี้

ความเจรญิก้าวหน้าของสถานศกึษา ซึ่งผูบ้ริหารสถานศกึษาและบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ 

ต้องร่วมมือกันดำเนินการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางวิชาการ ที่จะทำให้นักเรียน 

มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ 

    ทัศนยี์ ใจดี (2561, หนา้ 17) กล่าวว่า งานวิชาการและการบริหาร

โรงเรียนเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการ

บริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอน

ดำเนนิไปได้อย่างราบรื่นเปรียบเสมือนเส้นเลอืดใหญ่ที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจการบริหารจงึเป็น

กิจกรรมที่สำคัญที่สุดของงานวิชาการผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศกึษาจงึเป็นผูท้ี่มี

บทบาทและหน้าที่สำคัญยิ่งในงานวิชาการถ้าบุคลากรทุกคนตระหนักมีความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของการศึกษาย่อมง่ายที่จะทำให้งานวิชาการนัน้บรรลุและนำความสำเร็จมาสู่

สถานศกึษาและสร้างผูเ้รียนให้มคีุณภาพมีความรูเ้ป็นคนดีคนเก่งของสังคมและอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    จติรา แก้วมะ (2563, หนา้ 35) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของ

การบริหารสถานศกึษา ถือว่า เป็นหัวใจของการบริหารการศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ควรใหค้วามสำคัญเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียน 

การสอนเพราะการจัดการศึกษาเป็นการวางพื้นฐานในการพัฒนาคนใหส้ามารถแสวงหา

ความรู ้ก้าวมั่นทันโลก สามารถปรับตัวอยู่ได้อย่างมีสุข 

   สรุปได้ว่าความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจของการบริหาร

การศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษาควรใหค้วามสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาองค์กร  

ที่จะต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะทำให้งานบรรลุ

จุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ 
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   1.3 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ  

    งานวิชาการเป็นงานหลัก หรอืเป็นภารกิจหลักของสถานศกึษาที่

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทั่วไปให้สถานศึกษามากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ 

ที่จะให้สถานศกึษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมสี่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝาย  

ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ  

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล  

รวมทั้งการวัดปัจจัยเกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีการกิจของงานในการบริหารงานวิชาการใหม้ี 

ประสิทธิผล 17 หน้าที่ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 28-121) 

     1. การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

     2. การวางแผนงานวิชาการ 

     3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

     4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา 

     5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

     7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

     8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ 

     9. การนเิทศการศกึษา 

     10. การแนะแนว 

     11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

     12. การส่งเสริมชุมนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

     13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น 

     14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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     15. การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา 

     16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

     17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    แนวทางการปฏิบัติและภารกิจของโรงเรียน มีดังน้ี 

     1. การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

      1.1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาจัดทำไว้ 

      1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็น

ที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษาให้ความสำคัญ 

      1.3 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาและ 

ชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

      1.4 จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไปจัดทำ

รายวิชาพืน้ฐานหรอืรายวิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์

และจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนให้แก่ผู้เรยีนประเมินผลและปรับปรุง 

      1.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติ 

     2. การวางแผนงานวิชาการ แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

      2.1 วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ  

ดูแลนิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  

การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษาและการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

      2.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตโิดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นฟืน้ฐาน 

     3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

      3.1 จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความ 

ร่วมมอืของเครอืข่ายสถานศกึษา 
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      3.2 จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตาม

แนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียนพัฒนาคุณธรรมนำความรูต้ามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

      3.3 ใชส้ื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

      3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอือ้ต่อ

การเรียนรู้ 

      3.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

      3.6 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลอื

นักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

     4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

      4.1 จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง 

      4.2 จัดให้มกีารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ใช้เองให้ทันกับการ 

เปลี่ยนแปลงทางต้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นตันแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

      4.3 จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา มคีวามรูแ้ละคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี

ความสุข 

      4.4 จัดให้มีวชิาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

      4.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึง้มากขึน้ 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ การศกึษาด้านศาสนา ดนตร ีนาฏศิลป์ กีฬา 

อาชีวศกึษาการศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศกึษาทางเลือก 

      4.6 เพิ่มเตมิเนือ้หาสระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา 

ความตอ้งการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

      4.7 สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการ 

เรียนรู้การสอนและอื่น ๆ ใหเ้หมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษโดยความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและเครอืข่ายสถานศกึษา 
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      4.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรสถานศกึษา 

      4.9 นิเทศ ตดิตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา

และรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

     5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

      5.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 

และความถนัดของผูเ้รียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและการประยุกต์ 

ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

      5.2 ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

      5.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ฝกึการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

      5.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีาม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

      5.5 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้และความ

รอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกรเรียนรู้ ทั้งนี ้ผูส้อนและผูเ้รียน

อาจเรียนรูไ้ปพร้อมกันจากสื่อการเรียนกรสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

      5.6 จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน

ความร่วมมอื กับบิดามารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียน 

ตามศักยภาพ 

     6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

แนวทางการปฏิบัติ มดีังนี้ 

      6.1 กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรสถานศกึษาโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

      6.2 จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบ 

การวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 
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      6.3 วัดผล ประเมนิผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน 

และอนุมัตผิลการเรียน 

      6.4 จัดใหม้ีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดใหม้ีการ

ซ่อมเสริมกรณีที่มผีูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

      6.5 จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและประเมินผล 

      6.6 จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการ 

เทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชใ้นการอ้างองิ ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา 

การเรียนการสอน 

      6.7 ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตผิลการประเมินการเรียนด้าน 

ต่าง ๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศกึษาขั้นฟื้นฐาน 

      6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศกึษาที่จะ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่คณะกรรมการ 

เทียบระดับการศกึษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผล 

การเรียนและเสนอคณะกรรมการบริพารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผูบ้ริหาร 

สถานศกึษาอนุมัตกิารเทียบโอน 

     7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา แนวทาง 

การปฏิบัติ มีดังนี้ 

      7.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศึกษา 

      7.2 พัฒนาครูและนักเรียนใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ 

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรู้ที่ซับช้อนขึ้นทำให้ได้เรียนได้ฝึกการ

คิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู ้แบบสหวิทยาการ 

และการเรียนรูใ้นปัญหาที่ตนสนใจ 

      7.3 พัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย 

      7.4 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรยีนรูแ้ละพัฒนา

คุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใชเ้พื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

และพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
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     8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

      8.1 จัดใหม้ีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กับการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ 

      8.2 จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พัฒนาหอ้งสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู ้จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา 

หอ้งสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรยีน หอ้งพิพธิภัณฑ์ หอ้งมัลติมีเดีย หอ้งคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี 

สวนหนังสอื สวนธรรมะ เป็นต้น 

      8.3 จัดระบบข้อมูลแหล่งการเวียนรู้ในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการ 

จัดการเรยีนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษารองคนเอง เช่น จัดเส้นทางแผนที่ และระบบการ 

เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประราชน หอ้งสมุดสถาบันการศกึษา พิพธิภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  

     9. การนิเทศการศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้ 

      9.1 สร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและผูเ้กี่ยวช้องให้เข้าใจ 

กระบวนการนเิทศภายในว่า เป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน ที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการ

พัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 

กระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีนและตัวครูเอง 

      9.2 จัดการนเิทศภายในสถานศกึษาให้มีคุณภาพทั่วถึง 

และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

      9.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศ

การศกึษาของสำนักงานเขตฟืน้ที่การศกึษา   

     10. การแนะแนว แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

      10.1 กำหนตนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีารแนะแนวเป็น 

องค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศกึษามีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว 

และการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

      10.2 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนวและดูแลช่วยเหลอื 

นักเรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจน 
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      10.3 สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณคำของการแนะแนว

และดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

      10.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติมในเรื่อง

จติวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้และเชื่อมโยง สู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

      10.5 คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพ 

ที่เหมาะสม ทำหนา้ที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

      10.6 ดูแล กำกับ นเิทศ ตดิตามและสนับสนุนการดำเนินงาน 

แนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างมีระบบ 

      10.7 ส่งเสริมความร่วมมอืและความเข้าใจอันดี ระหว่างครู  

ผูป้กครองและชุมชน 

      10.8 ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา  

องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

      10.9 เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

     11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี ้ 

      11.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศกึษาให้ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นฟื้นฐาน มาตรฐานสำนักงาน 

เขตฟื้นที่การศกึษา และความตอ้งการของชุมชน 

      11.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหาร

ที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสรา้งระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศ 

ให้เป็นหมวดหมู่ ขอ้มูลมคีวามสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน 

อยู่เสมอ 

      11.3 จัดทำแผนสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา  

(แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 

      11.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศกึษาในการดำเนิน 

โครงการ/กิจกรรมสถานศกึษา ตอ้งสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็ง เน้นการมสี่วนร่วม 

และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรอืที่รูจ้ักกันว่าวงจร PDCA 
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      11.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โดยดำเนินการ 

อย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

      11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ตามมาตรฐาน

ที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

      11.7 จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR) และสรุป 

รายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นฟื้นฐาน เสนอต่อ 

หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

     12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ แนวทาง 

การปฏิบัติ มีดังนี้ 

      12.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่น 

      12.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน 

      12.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมกีารจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา

ความรูข้้อมูล ข่าวสารและรู้จักเสือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  

      12.4 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการ

รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

     13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา

และองค์กรอื่น แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

      13.1 ระดมทรัพยากรเฟื่อการศกึษา ตลอดจนวทิยากรภายนอก 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้ง 

สืบสานจารีตประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

      13.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน  

ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

      13.3 ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 
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      13.4 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน

การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศกึษาอื่น เป็นต้น 

     14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ  

มีดังนี้ 

      14.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธใินการจัด 

การศกึษาขั้นฟื้นฐาน 

      14.2 จัดให้มกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อม 

ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องศ์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศกึษา 

      14.3 ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศกึษาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

      14.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ร่วมกัน  

ระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน 

สังคมอื่น 

      14.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจำเป็น 

      14.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทั้งด้านคุณภาพ  

และปริมาณเฟื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมปีระสิทธิภาพ 

     15. การจัดทำระเบียบ และแผนปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา แนวทางการปฏิบัติ มดีังนี้ 
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      15.1 ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวองทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแผนเตียวกัน 

      15.2 จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานต้านวิชาการ

ของสถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวช้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดยีวกัน 

      15.3 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของสถานศกึษา และแก้ไขปรับปรุง 

      15.4 นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานต้านวิชาการ 

ของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

      15.5 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

     16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา แนวทาง 

การปฏิบัติ มีดังนี้ 

      16.1 ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรยีน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

      16.2 จัดทำหนังสอืเรียน หนังสอืเสริมประสบการณ์ หนังสอื 

อ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

      16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสือเสริม 

ประสบการณ์หนังสอือ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู ้เพื่อใชป้ระกอบการเรียน

การสอน 

     17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา แนวทางการปฏิบัติ 

มีดังนี้ 

      17.1 จัดให้มีการ่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา

และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

      17.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา 

สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา พร้อมทั้งใหม้ีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ 

ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการเรยีนรู้ของสถานศกึษา 

 

 



69 

      17.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา โดยมุง่เน้น

การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา ตอ้งใหข้้อเท็จจริงเพื่อสร้างองศ์ความรู้ใหม่ ๆ  

เกิดขึ้นโดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศกึษาของสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

      17.4 พัฒนาห้องสมุดของสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ของสถานศกึษาและชุมชน 

      17.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในการจัดหา ผลติ ใช้ และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

       ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ จึงขอนำเสนอการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการที่มเีนือ้หาลักษณะ

งานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

ตาราง 2 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการที่มเีนือ้หาลักษณะงาน 

            ไปในทิศทางเดียวกัน 

ขอบข่ายงาน ประสิทธิผลการบริหารงาน 

การบริหารงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการ

ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

และหลักสูตรท้องถิ่น  

2. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา 

3. การวางแผนงานวิชาการ 2. การวางแผนงานวิชาการและการจัดทำ

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการ 

4. การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

5. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 3. การจัดการเรียนการสอนพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

6. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ในสถานศกึษา 

8. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน แนวทางการปฏิบัติ 

4. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน ประสิทธิผลการบริหารงาน 

การบริหารงานวิชาการ 

9. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ 5. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน  

การพัฒนาใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา

และส่งเสริมให้มแีหล่งเรยีนรู้ 

10. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 

เพื่อใช้ในสถานศกึษา 

11. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

12. การนเิทศการศกึษา 6. การแนะแนวและการนเิทศการศึกษา 

13. การแนะแนว 

14. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

15. การส่งเสริมชุมชนใหม้ีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 

8. การส่งเสริมสถานศกึษา ชุมชน  

องค์กรอื่น ๆ สนับสนุน พัฒนาให้มี 

ความเข้มแข็ง 

16. การประสานความร่วมมอืในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น 

17. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน

อื่นที่จัดการศกึษา 

  2. การบรหิารงานงบประมาณ 

   2.1 ความหมายการบริหารงานงบประมาณ 

    สีตซีอปีเย๊าะ มอืแยบาสอ (2556, หน้า 13) กล่าวว่า การบริหารงาน

งบประมาณ หมายถึง เป็นเครื่องมอืในการจัดเตรยีมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณและการตดิตามและรายงานผล 
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    ปิยะดา อริยะวงศ์ (2557, หน้า 30) กล่าวว่า การบริหารงาน

งบประมาณ หมายถึง แผนที่แสดงให้เห็นรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล อันเป็นการ 

ประมาณหรอืคาดคะเน กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากร 

ที่จำเป็นในการ สนับสนุนการดำเนินงานใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ในระยะเวลาหนึ่ง 

    วราภรณ์ ธนากูลจรีวัฒน์ (2559, หนา้ 19) กล่าวว่า งบประมาณ 

หมายถึง แผนในการจัดทำงบประมาณทำงบรายรับรายจ่าย การทำบัญชี และการกำหนด

แผนการใชห้รืองบประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหน้า อกีทั้งต้องมีการคาดการณ์ 

ถึงสภาพการเงินเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายว่าสูงขึน้หรอืลดลง เพื่อใหก้ารบริหาร 

มีประสิทธิภาพอย่างแท้จรงิ 

    วิยะดา โพธิ์ทะโสม (2559, หนา้ 56) กล่าวว่า การบริหารงาน

งบประมาณ หมายถึง การดำเนนิการในเรื่องเกี่ยวกับการเงนิการเบิกเงิน การรับเงิน  

การเก็บรักษา การจ่ายเงนิ การนำส่งเงนิ การควบคุมการจ่ายเงนิให้ถูกต้องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ตามระเบียบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร 

    ระเบียบ สุวรรณมาโจ (2562, หน้า 21) กล่าวว่า การบริหารงาน

งบประมาณ หมายถึง การวางแผนในการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การทำบัญช ี

การตรวจสอบและการควบคุมดูแล รอบคอบโดยมีหลักการประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   สรุปได้ว่าการบริหารงานงบประมาณ คือ การดำเนินงาน การวางแผน 

เกี่ยวกับการทำบัญชี การเบิก รับ เก็บรักษา จ่าย นำส่ง และควบคุมการเงิน ให้ถูกต้อง 

และเป็นประโยชน์สูงสุด 

   2.2 ความสำคัญของการบริหารงานงบประมาณ 

    สีตซีอปีเย๊าะ มอืแยบาสอ (2556, หน้า 15) กล่าวว่า การบริหารงาน

งบประมาณมีความสำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ตลอดจนเป็น

ปัจจัยพืน้ฐานที่จะนํามาซึ่งทรัพยากรบริหารด้านอื่น ๆ อาทิ บุคคลกร วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค

วิธีการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนมีผู้มักกล่าวเสมอว่าคนมีเงนิเป็นผู้มีอำนาจในทุกยุค 

ทุกสมัยที่ผ่านมา 

    ปิยะดา อริยะวงศ์ (2557, หน้า 31) กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณ

เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนปัจจัยด้านอื่น ๆ ในการบริหารงานองค์กรและยังสามารถ

เป็นเครื่องมอืในการ ตรวจสอบ กำกับ ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติด้านอื่น 
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ที่เกี่ยวข้องได้ดว้ย ฉะนั้นหากองค์กรใดมีระบบการบริหารงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ 

ก็จะส่งผลต่อความมปีระสิทธิภาพในการบริหารงานใน องค์กรนั้น ๆ 

    วราภรณ์ ธนากูลจรีวัฒน์ (2559, หนา้ 21) กล่าวว่า การบริหารงาน

งบประมาณมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อกระบวนการบริหารงานในองค์กร 

เนื่องจากงบประมาณจะช่วยสนับสนุนการบริหารงานด้าน อื่น ๆ ให้สำเร็จ ซึ่งผู้บริหาร

องค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหารงาน ส่งผลใหอ้งค์กรประสบความสำเร็จ 

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

    พัชรนิทร์ ยืนนาน (2560, 31) กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณ  

เป็นการมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มคีวามคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้  

ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานให้มีการ

จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้

ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศกึษาส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อผู้เรียน 

    มาลัย อินเทพ (2560, หนา้ 25) กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณ 

มีความสำคัญและเป็นเครื่องมอืในการวางแผนทางการเงินของโรงเรียนหรอืหน่วยงาน 

รวมทั้งรัฐบาล เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลังเพราะงบประมาณ 

เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนปัจจัยด้านอื่น ๆ ในการบริหารงานองค์กร กำกับติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติด้านอื่น ๆ ดว้ย 

    สรุปได้ว่าการบริหารงานงบประมาณมีความสำคัญ คอื การวางแผน 

บริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน เพื่อจัดหาประโยชน์และสนับสนุนการบริหาร 

ด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน 

   2.3 ขอบข่ายการบรหิารงานงบประมาณ 

    บริหารงบประมาณของโรงเรียน จะมุ่งเน้นความเป็นอิสระการในการ

บริหารงานงบประมาณมุ่งเน้นคล่องตัว โปร่งใส เป็นอิสระ ตรวจสอบได้ ยึดหลักบริหาร

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศกึษา ซึ่งมกีารกิจของงานในการบริหารงานงบประมาณ

ให้มปีระสิทธิผล 22 หน้าที่ ดังนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2550, หน้า 28-121) 

     1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แล้วแต่กรณี 

     2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 
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     3. การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

     4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

     5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ59 

     6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

     7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

     8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

     9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 

เพื่อการศกึษา 

     10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

     11. การวางแผนพัสดุ 

     12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานแล้วแต่กรณี 

     13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหา

พัสดุ 

     14. การจัดหาพัสดุ 

     15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

     16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

     17. การเบิกเงินจากคลัง 

     18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ 

     19. การนำเงินส่งคลัง 

     20. การจัดทำบัญชีการเงิน 

     21. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

     22. การจัดทำหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

    แนวทางการปฏิบัติและภารกิจของโรงเรยีน มีดังน้ี 

     1. การจัดทำแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



74 

      1.1 จัดทำขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศกึษา ได้แก่ 

แผนช้ันเรยีน ข้อมูลครู นักเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา 

โดยความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      1.2 จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 

(MTEF) และแผนงบประมาณ 

      1.3 เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นคําขอตั้งงบประมาณต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      1.4 การจัดทำแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณและคําขอ

ตั้งงบประมาณจะต้องดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

      2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ภายใต้ความร่วมมอืของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

      2.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย 

งบประมาณต่อคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     3. การอนุมัตคิ่าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผูอ้ํานวยการ

สถานศกึษาอนุมัตกิารใช้จ่ายงบตามงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

และแผนการใชจ้่ายเงนิ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     4. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลง  

หรอืขอตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จําเป็น ตอ้งเสนอความเห็นชอบ 

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานแล้วเสนอหรอืขอโอนการเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อดําเนินงานต่อไป 

     5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการ 

ดําเนนิงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

      6.1 จัดให้มกีารตรวจสอบติดตาม ให้กลุ่ม ฝ่ายงานในสถานศกึษา

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจ้่ายงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบที่สำนักงานงบประมาณกำหนด  
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แล้วจัดส่งไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษากำหนด 

      6.2 จัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการ 

ปฏิบัติงานทุกสิน้ปีงบประมาณ แล้วจัดส่งให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาภายในระยะเวลา 

ที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษากำหนด 

     7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

      7.1 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

      7.2 วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน

ของสถานศกึษา 

      7.3 วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า 

ในการใชท้รัพยากรของหน่วยงานในสถานศกึษา 

     8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

      8.1 วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศกึษาและทุน 

เพื่อการพัฒนาสถานศกึษา  

      8.2 จัดทำขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศกึษา  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความโปร่งใส 

      8.3 สรุป รายงาน เผยแพร่และเชดิชูเกียรต ิผูส้นับสนุน

ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา โดยความชอบของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     9. การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 

เพื่อการศกึษา 

      9.1 สํารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืม

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

      9.2 ประสานการยืมเพื่อการศกึษากับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

      9.3 สร้างความตระหนักแก่ผูย้ืมเงนิเพื่อการศกึษา 

     10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      10.1 จัดทำรายงานทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศ ได้แก่  

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรูท้ี่เป็นสถานประกอบการ เพื่อการรับรู้ของบุคลากร 
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ในสถานศกึษานักเรียนและบุคคลทั่วไป จะได้เกิดการใชท้รัพยากรร่วมกันในการจัด

การศกึษา 

      10.2 วางระบบหรอืกำหนดแนวปฏิบัติการใชท้รัพยากรร่วมกัน  

กับบุคคล หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

      10.3 กระตุ้นใหบุ้คคลในสถานศกึษาร่วมใชท้รัพยากรภายใน 

และภายนอก รวมทั้งให้บริการการใชท้รัพยากรภายในเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้

และส่งเสริมการศกึษาในชุมชน 

     11. การวางแผนพัสดุ 

      11.1 การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ดำเนินการตามกระบวน

ของการวางแผนงบประมาณ 

      11.2 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ให้ฝ่ายที่ทำหนา้ที่จัดซือ้จัดจา้ง

เป็นผู้ดำเนินการ โดยใหฝ้่ายที่ตอ้งการใช้พัสดุจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ตอ้งการ คอื 

รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือรูปแบบรายการและระยะเวลา

และระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี (แผนปฏิบัติงาน) 

และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

ส่งให้ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดซือ้จัดจ้างเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 

      11.3 ฝ่ายที่จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ทำการรวบรวมข้อมูล 

รายละเอียดจากฝ่ายที่ตอ้งการใชพ้ัสดุโดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสาร 

ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และความเหมาะสมของวิธีการ 

จัดหาว่าควรเป็นการซือ้ การเช่าหรอืจัดทำเอง แล้วจึงนําข้อมูลที่สอบทานแล้วมาจัดทำ 

แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศกึษา โดยในส่วนที่จัดส่งให้สำนักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดิน ให้รายงานเฉพาะครุภัณฑ์ที่มรีาคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดนิสิ่งก่อสร้างที่มี 

ราคาเกินหนึ่งล้านบาท รายละเอียดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ ตผ 0004/ว97  

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546  

     12. การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ 

ประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      12.1 กำหนดร่างแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

เพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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      12.2 กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงนินอกงบประมาณ ให้กำหนด

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้ โดยใหพ้ิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน  

หากไม่เหมาะสมก็ใหก้ำหนดความตอ้งการโดยยึดหลักการโปร่งใส เป็นธรรมและประโยชน์ 

กับทางราชการ 

     13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

เช่น สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง การจัดทำบัญชีผูข้ายหรอืผูร้ับจ้าง เพื่อสำหรับการ

ดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผู้ขายและผู้รับจา้ง 

     14. การจัดหาพัสดุ โดยใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบว่าดว้ยการพัสดุ 

ของส่วนราชการและคำสั่งมอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

การจัดทำพัสดุ และระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดทำรับบริการ 

รับจ้างผลติเพื่อจําหน่าย พุทธศักราช 2533 

     15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 

      15.1 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชวีัสดุ ไม่ว่าจะได้มาด้วย

การจัดหาหรอืการรับบริจาค 

      15.2 การควบคุมพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 

      15.3 ตรวจสอบพัสดุประจำปีและใหม้ีการจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด

เสื่อมสภาพหรอืไม่ใช้ในราชการอกีต่อไป 

      15.4 พัสดุที่เป็นที่ดนิหรอืสิ่งก่อสร้างกรณีที่ได้มาด้วยเงิน 

งบประมาณ ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรอื 

จากเงนิรายได้สถานศึกษา ให้ขึน้ทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศกึษา 

     16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

      16.1 จัดทำแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของสถานศึกษาในการ 

ดำเนนิการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

      16.2 การจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ 

ที่อยู่ในความครอบครองของสถานศึกษา ภายในวัตถุประสงค์และภารกิจของสถานศกึษา 

      16.3 เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภท 

เงินรายได้สถานศกึษา จงึต้องใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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      16.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ 16.1-16.3  

ในส่วนที่อยู่ในความรับผดิชอบของสถานศึกษา ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

     17. การเบิกเงินจากคลัง ให้สถานศกึษาส่งหลักฐานขอเบิกเงิน  

ทุกรายการให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาดำเนินการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ภายใต้ 

ความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ 

      18.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงนิ ใหป้ฏิบัติ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด คอื ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําส่งคลัง 

วิธีปฏิบัติเพิ่มเตมิได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบดังกล่าว 

      18.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินใหป้ฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังกำหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าที่ 

ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พุทธศักราช 2520 โดยสถานศกึษาสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติ 

เพิ่มเติมตามความเหมาะสมแต่ตอ้งไม่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบดังกล่าว 

     19. การนําเงินส่งคลัง โดยใหส้ถานศกึษานําส่งต่อสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง

ในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พุทธศักราช 2520 หากนําส่งเป็นเงนิสด ให้ตั้ง 

คณะกรรมการนําส่งเงนิด้วย 

     20. การจัดทำบัญชีการเงิน ให้จัดทำบัญชกีารเงินตามระเบียบที่เคย

จัดทำอยู่เดิม คือ ตามระบบที่กำหนดไว้ในคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย พุทธศักราช 2515 

หรอืตามระบบควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พุทธศักราช 2544 แล้วแต่กรณี 

     21. การจัดทำรายงานทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

      21.1 จัดทำรายงานตามที่กำหนดในคู่มือการบัญชีสำหรับ 

หน่วยงานย่อยพุทธศักราช 2515 หรอืตามระบบควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย 

พุทธศักราช 2544 แล้วแต่กรณี 

      21.2 จัดทำรายงานการรับจ่ายเงนิรายได้ของสถานศกึษา 

     22. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงาน ตามคู่มอืการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย 

พุทธศักราช 2515 หรอืตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พุทธศักราช 2544 
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    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ 

จงึขอนำเสนอการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณที่มเีนือ้หาลักษณะงาน

ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

ตาราง 3 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณที่มเีนือ้หาลักษณะงาน 

            ไปในทิศทางเดียวกัน 

ขอบข่ายงาน ประสิทธิผลการบริหารงาน 

การบริหารงานงบประมาณ 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอ 

ตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการ หรอืเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

1. มกีารจัดแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติ

การใชจ้่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิ

ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานโดยตรง 

3. การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

2. มีการรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ตรวจสอบติดตาม  

การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำ 

หรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน  

และรายงาน 

4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. มกีารรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ตรวจสอบติดตาม  

การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำ 

หรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน  

และรายงาน 

6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน 

การใชง้บประมาณ 

7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน 

การใชผ้ลผลติจากงบประมาณ 

8. การจัดทำรายงานทางการเงิน 

และงบการเงิน 

9. การจัดทำหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 

ทะเบียน และรายงาน 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน ประสิทธิผลการบริหารงาน 

การบริหารงานงบประมาณ (ต่อ) 

10. การระดมทรัพยากรและการลงทุน 

เพื่อการศกึษา 

4. มีการบริหารจัดการทรัพยากร 

เพื่อการศกึษา การระดมทรัพยากร 

และการลงทุนเพื่อการศกึษา การจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

11. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ

มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

12. การบริหารจัดการทรัพยากร 

เพื่อการศกึษา 

13. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

14. การวางแผนพัสดุ 5. มกีารวางแผนพัสดุ การจัดหาพัสดุ  

การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่าย 

พัสดุ การกำหนดรูปแบบรายการ  

หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ  

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

15. การกำหนดรูปแบบรายการ  

หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 

เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

หรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 

16. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

17. การจัดหาพัสดุ 

18. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา 

และจำหน่ายพัสดุ 

 

19. การเบิกเงินจากคลัง 6. มกีารจัดทำบัญชีการเงิน การรับเงนิ 

การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงินจากคลัง 

การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง 

20. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการจ่ายเงิน 

21. การนำเงนิส่งคลัง 

22. การจัดทำบัญชีการเงิน 
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  3. การบริหารงานบุคคล 

   3.1 ความหมายการบริหารงานบุคคล 

    ภัทรวดี ตรโีอษฐ์ (2559, หน้า 15) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 

หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้คนใหเ้หมาะกับงานตามวัตถุประสงค์ 

และความตอ้งการของหน่วยงาน โดยมีขอบเขตกว้างขวาง คลอบคลุมตัง้แต่การแสวงหา

และการเลือกสรรบุคลากรเข้าสู่หนว่ยงาน จนกระทั่งพ้นจากการปฏิบัติงาน  

การบริหารงานบุคคลจึงเป็นภารกิจของผูบ้ริหารในการใช้เทคนิคการบริหารในการดำเนิน

กิจกรรม ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษา เป็นภารกิจสำคัญ 

ที่มุง่สง่เสริมให้สถานศกึษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  

การดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลตองใหมีความคลองตัว มีอสิระ ภายใตระเบียบ 

และกฎหมาย 

    นิภาดา พรมเมือง (2560, หนา้ 27) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 

หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรการจัดการวางกระบวนการต่าง ๆ 

เพื่อประโยชน์การที่จะได้มาซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพตามความตองการและความจำเป็น 

ขององค์การรวมตลอดถึงการดำเนินการต่าง ๆ เริ่มตั้งแตก่ารวางแผนอัตรากําลังการ 

สรรหา และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศกึษาการเลื่อนวิทยฐานะ และตำแหนง่งาน 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานกฎระเบียบข้อบังคับวินัย และการพัฒนาบุคลากร 

ทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 66) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 

หมายถึง กะบวนการเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ ทั้งความรู 

ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน เข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดผลดีที่สุด โดยดำเนินการ

ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนอัตรากาลัง การกำหนดตำแหน่ง การสรรหา และการบรรจุ

แตง่ตัง้ การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การวินัยและการรักษาวินัย  

และการลาออกจากราชการ 

    บุษรา บุญตะหล้า (2563, หนา้ 62) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 

หมายถึง ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกําลังคนภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์ 

วางแผนและเสนอแนะ การแต่งตั้งบุคลากรใหเ้หมาะสมกับความรูค้วามสามารถ  

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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    ศุภวรรณ รูปงาม (2563, หน้า 57) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล

หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนหรอืกลุ่มฝ่ายงาน 

ร่วมกันใช้ความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ในการวางแผน การจัดโครงสร้างการ

บริหารงาน การอำนวยการ และการควบคุมในกระบวนการดูแล การพัฒนา การตอบแทน

บุคคล การบูรณาการ การบำรุงรักษา และการบรรจุบุคคลเข้าสู่โรงเรยีน เพื่อใหไ้ด้งาน 

ทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด 

    สรุปได้ว่าการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดำเนนิงานเกี่ยวกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การใชม้นุษย์ให้ตรงกับงาน 

และความสามารถ รวมถึงภารกิจเกี่ยวกับควบคุม ดูแล พัฒนา บุคคล เพื่อให้ประสิทธิผล 

ของโรงเรียนตามเป้าหมาย 

   3.2 ความสำคัญของการบริหารงานบุคคล 

    ภัทรวดี ตรโีอษฐ์. (2559, หน้า 16) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 

มคีวามสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ เป็นการสรรหาและเสริมสร้างพัฒนา

บุคคล ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ถือวาบุคคลเป็น

ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อบุคคลมีการพัฒนา องคการก็มีการพัฒนาตามไปด้วย 

    นิภาดา พรมเมอืง (2560, หนา้ 29) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 

มีความสำคัญต่อการสรรหาและพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้

งานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือวาบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการศกึษา 

เพราะการศกึษาเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาคน และประเทศชาติใหเจริญก้าวหนา 

    วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 66) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล  

มีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน เป็นการสรรหาบุคคลที่มคีวามสามารถเข้ามาทำงาน 

ในโรงเรยีน การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากร เป็นพลังขับเคลื่อน 

การบริหารจัดการภายในโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

    ธนาพนธ์ ตาขัน (2562, หน้า 46) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 

มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ เป็นการสรรหาและเสริมสร้างพัฒนา

บุคคลใหม้ีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้งานที่มีประสทิธิภาพ ถือว่าบุคคลเป็นปัจจัย

หลักที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อบุคคลมีการพัฒนาองค์การก็มีการพัฒนาตามไปด้วย 

    ศุภวรรณ รูปงาม (2563, หน้า 59) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล 

มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโรงเรียน เป็นการสรรหา การมอบหมายงาน  
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การพัฒนางานของบุคคลการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างพัฒนาบุคคลใหม้ีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการทางวนิัยของครู 

และบุคลากรทางการศกึษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องใชค้วามรูค้วามสามารถ 

และเทคนิควิธีการ ต่าง ๆ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 

    สรุปได้ว่าการบริหารงานบุคคลมีความสำคัญ คือ เป็นการสรรหาบุคคล

ให้มศีักยภาพในการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ให้กำลังใจ รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคคล 

ให้มศีักยภาพในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมใหป้ระสิทธิผลในการ 

ปฏิบัติงานสำเร็จ 

   3.3 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 

    การบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาเป็นภารกิจสำคัญที่มุง่สง่เสริมให้

สถานศกึษาสามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศกึษา เพื่อดำเนินการ 

ดา้นการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการศกึษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของได้มีผู้นําเสนอเกี่ยวกับกระบวนการขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล  

มีภาระหน้าที่ 20 ดา้น ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 28-121) 

     1. การวางแผนอัตรากำลัง 

     2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

     3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

     4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

     5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน 

     6. การลาทุกประเภท 

     7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     8. การดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 

     9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

     10. การรายงานการดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 

     11. การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 

     12. การออกจากราชการ 

     13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
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     14. การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

     15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

     16. การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ 

     17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการ 

และบุคลากรทางการศกึษา 

     19. การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

     20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    แนวทางการปฏิบัติและภารกิจของโรงเรยีน มีดังน้ี 

     1. การวางแผนอัตรากําลัง 

      1.1 รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา จำนวนข้าราชการครูจําแนกตามสาขาจำนวน

ลูกจา้งประจำสถานศกึษา จำนวนลูกจ้างช่ัวคราว จำนวนพนักงานราชการ 

      1.2 วเิคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง 

      1.3 จัดทำแผนอัตรากําลังของสถานศกึษา 

      1.4 เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

     2. การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

      2.1 รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศกึษาเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการครู จําแนกตามสาขา 

      2.2 เสนอความตอ้งการจำนวนและอัตราตำแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาจําแนกตามสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

     3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

      3.1 เสนอความตอ้งการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของกลุ่มเครอืข่ายสถานศกึษา 
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      3.2 ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง

อัตราจ้างประจำหรอือัตราจา้งช่ัวคราวและพนักงานราชการตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

      3.3 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งภาระงานแก่อัตราจ้างประจำ

หรอือัตราจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ 

      3.4 ดำเนินการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการสำหรับบุคลากร 

ทางการศึกษาหรอืเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผูไ้ด้รับการบรรจุ 

เข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

      3.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผูช่้วยเป็น

ระยะ ๆ ทุกสามเดือนตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ กำหนด และในการประเมินแต่ละครั้ง 

ให้ประธานกรรมการแจง้ผลการประเมินใหค้รูผู้ช่วยและผูม้ีอำนาจตามมาตรา 53 ทราบ  

และในส่วนพนักงานราชการตอ้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 

      3.6 รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรอืการเตรียม

ความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณี ต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      3.7 ดำเนินการแต่งตั้ง หรอืสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา ตามอำนาจหนา้ที่ที่กฎหมายกำหนดหรอืเมื่อได้รับอนุมัติ

จาก ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

     4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

      4.1 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจําเป็นใน

การขอเปลี่ยนตำแหน่งกรณีสมัครใจ กรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการและกรณีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู้บริหารสถานศกึษา เพื่อส่งให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

      4.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขต

พืน้ที่การศกึษา 
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       4.2.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเสนอประสงค์และเหตุผลความ

จําเป็นในการขอย้าย ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อดำเนินการต่อไป 

       4.2.2 รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย และให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศกึษาที่ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

       4.2.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศกึษา 

       4.2.4 สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแล้วแต่กรณี ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หรอืผูบ้ริหารสถานศกึษาในหน่วยงานการศกึษาที่เรยีกชื่ออย่างอื่นเสนอ 

      4.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขต

พืน้ที่ทางการศึกษา 

       4.3.1 รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย และให้ความเห็นเสนอไปยังเสนอไปยังสถานศึกษา 

ที่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

       4.3.2 สถานศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาที่ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศกึษา 

       4.3.3 สั่งย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

     5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน 

      5.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ 

       5.1.1 ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการ 

พิจารณาความดีความชอบใหแ้ก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศกึษาทราบโดยทั่วกัน 

       5.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ระดับสถานศกึษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดให้ฐานะผูบ้ังคับบัญชา 

       5.1.3 รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการ

ประเมิน และใหค้วามเห็นในการเลื่อนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา 

 



87 

       5.1.4 แจง้คำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบ พรอ้มเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้น

เงินเดอืน 

      5.2 การเลื่อนขัน้เงนิเดือนกรณีพเิศษ กรณีถึงแก่ความตาย 

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

       5.2.1. เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติ

และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังเขตพื้นที่การศึกษา 

       5.2.2 ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผูถ้ึงแก่กรรม

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่กฎหมายกำหนด 

ตามความเหมาะสม 

     6. การลาทุกประเภท 

      6.1 อนุญาตหรอืเสนอขออนุญาต ตามนโยบายหลักเกณฑ์ 

และวิธีการของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกำหนด 

      6.2 เสนอเรื่องการขออนุญาตให้ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต่อใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย

กำหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี 

     7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      7.1 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชีว้ัดผลการ 

ปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่ 

การศกึษาและที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

      7.2 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ตามหลักเกณฑ์และวธิีการตามข้อ 7.1 

      7.3 นําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคคล 

ของสถานศกึษา 

      7.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาร้องขอได้รับทราบ 
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     8. การดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 

      8.1 การกระทำผดิวินัยไม่รา้ยแรง 

       8.1.1 กรณีมมีูลความผดิวินัยไม่รา้ยแรง ให้แต่งตัง้คณะ 

กรรมการสอบสวนการกระทำผดิวินัยไม่ร้ายแรงในฐานะผูบ้ังคับบัญชา 

       8.1.2 พิจารณาผลการลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการ

สอบสวนว่า ผูใ้ต้บังคับบัญชากระทำผดิวินัยไม่ร้ายแรงตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด 

       8.1.3 รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศกึษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณา

ตามลำดับแล้วแต่กรณีภายในระยะเวลาที่กำหนด 

      8.2 การกระทำผดิวินัยอย่างรา้ยแรง 

       8.2.1 ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบือ้งตน้ในกรณีที่มมีูล 

ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชัดเจน 

       8.2.2 กรณีมมีูลการกระทำผดิวินัยอย่างรา้ยแรงของครูผูช่้วย

และครูที่ยังไม่มีวทิยฐานะ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนการกระทำผดิวินัย 

อย่างร้ายแรงในฐานะผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ หรือรายงานต่อผูม้ีอำนาจแล้วแต่กรณี 

       8.2.3 ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่นและกรรมการ 

สอบสวนกรณีมีการกระทำผดิวินัยไม่รา้ยแรง 

       8.2.4 รายงานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาหรอืเสนอ 

สถานโทษไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษากรณีเป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรงของครู

ผูช่้วยและครูที่ยังไม่มีวทิยฐานะ เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศกึษาพิจารณา 

     9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อมีการ

สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรง และมีเหตุสั่งพัก

ราชการหรอืสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ใหด้ำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามที่ 

กฎหมายกำหนดในกรณีตำแหน่งครูผูช่้วยและตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวทิยฐานะ 

     10. การรายงานการดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ เสนอรายงาน

การดำเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ได้ดำเนินการแก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไปยังผูอ้ํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศกึษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

     11. การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 
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      11.1 การอุทธรณ์ รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา แล้วเสนอไปยังผูม้ีอำนาจตาม 

กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณากรณีที่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอเรื่อง 

อุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 

      11.2 การร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์ของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย

กำหนด หรอืรับเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ในฐานะผูบ้ังคับบัญชา แล้วเสนอไปยังผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

     13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

      13.1 จัดทำขอ้มูลประวัติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

และลูกจ้าง 

      13.2 ดำเนนิการในส่วนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุ 

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศกึษา 

      13.3 รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผูม้ีอำนาจ

ตามกฎหมายพิจารณา 

     14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

     15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

     16. การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ 

      16.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อนําไปสู่การพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศกึษา 

      16.2 สรา้งขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา โดยยกย่องเชดิชูเกียรตผิูม้ีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม 

     17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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      17.1 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วนิัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ 

บุคลากรทางการศกึษา 

      17.2 ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วนิัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของ 

วิชาชีพและบุคลากรทางการศกึษา 

     18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

      18.1 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ในสถานศกึษา เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวนิัยในตนเอง 

      18.2 ปูองกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผดิวินัย 

     19. การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

และบุคลากรทางการศกึษา ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

เพื่อเสนอไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาให้ดำเนินการต่อไป 

     20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

      20.1 วิเคราะห์ความจําเป็นและความตอ้งการในการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา 

      20.2 จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ของสถานศกึษา 

      20.3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริม 

ประสิทธิภาพการศกึษาและเครือข่ายสถานศกึษา ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล  

จงึขอนำเสนอการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลที่มเีนือ้หาลักษณะงาน 

ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
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ตาราง 4 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลที่มเีนือ้หาลักษณะงาน 

            ไปในทิศทางเดียวกัน 

ขอบข่ายงาน ประสิทธิผลการบริหารงาน 

การบริหารงานบุคคล 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 1. การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรร

อัตรากำลังการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง

การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้ การย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้

เงินเดอืน 

2. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้

เงินเดอืน การส่งเสริมการประเมิน 

วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การขอรับใบอนุญาต การส่งเสริมวินัย 

คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

6. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 

8. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

9. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม 

และจรยิธรรมสำหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

10. การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา

ทุกประเภท 12. การลาทุกประเภท 

13. การดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ  4. การจัดการดำเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษการสั่งพักราชการและการสั่งให้

ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ 

ร้องทุกข์ การออกจากราชการ  

การรายงาน การดำเนินการทางวินัย 

และการลงโทษ 

14. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อน 

15. การรายงานการดำเนินการทางวนิัย

และการลงโทษ 

16. การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์  
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน ประสิทธิผลการบริหารงาน 

การบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

17. การออกจากราชการ 
 

18. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียน

ประวัติ 

5. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียน

ประวัติ บัญชรีายชื่อและให้ความเห็น

เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

19. การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้

ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การดำเนนิการที่เกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

6. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย 

  4. การบริหารงานท่ัวไป 

   4.1 ความหมายการบริหารงานทั่วไป 

    ปราณีต เขือดประโคน (2559, หน้า 15) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป 

หมายถึง การประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยการ ความสะดวกเกี่ยวกับการ

บริหารสถานศกึษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

    ประทิน จันทร์ตะละ (2560, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป 

หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน 

และอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบ

ผลสำเร็จในการบริหารจัดการอน่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลของสถานศึกษา 

ให้สามารถดำเนินไปตามจุดหมายที่ตอ้งการ 

    ประมูล สุวรรณมาโจ (2562, หน้า 49) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป 

หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ในโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการ

กระจายอำนาจของกฎกระทรวงศกึษา โดยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในโรงเรียนให้งานทุกอย่างในโรงเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

    บุษรา บุญตะหล้า (2563, หนา้ 63) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป 

หมายถึง การบริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
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ให้มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งการให้บริการด้านต่าง ๆ ในทุกระบบของการจัด

การศกึษา ซึ่งอาจไม่ใช่งานที่เป็นภารกิจหลัก แต่มคีวามสำคัญต่อการดําเนินงาน  

การบริหารจัดการ การสนับสนุน การรายงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 

    วรุจ วรดล (2563, หนา้ 66) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป หมายถึง 

งานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล รวมทั้งการให้บริการดา้นต่าง ๆ ในทุกระบบของการจัดการศึกษา 

   สรุปได้ว่าการบริหารงานทั่วไป หมายถึง การสนับสนุนทางการศึกษา  

การจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ ดา้น อำนวยความสะดวก ประสาน ส่งเสริม  

และสนับสนุน ในโรงเรียนใหง้านทุกอย่างในโรงเรยีนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

   4.2 ความสำคัญของการบริหารงานทั่วไป 

    จติติมา ธมชยากร (2553, หนา้ 10) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป 

มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสถานศกึษาในการใหบ้ริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  

ของสถานศกึษา ให้สามารถดำเนินไปตามจุดหมายที่ตอ้งการหรือที่ได้วางไว้การจัดระบบ

บริหารองค์กร การให้บริการงานอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวย 

ความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการการศกึษาทุกรูปแบบ 

    พัชราภรณ์ เย็นมนัส (2558, หน้า 53) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป 

เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยประสานส่งเสริม และสนับสนุนให้การบริหารอื่น ๆ บรรลุตาม

มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

    ประทิน จันทร์ตะละ (2560, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป  

มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสถานศกึษาให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามจุดหมายที่ตัง้ไว้ 

    วิลาวัลย์ ศรีบุศกร (2561, หน้า 27) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป 

มีความสำคัญต่อการดำเนินงานตามจุดหมายที่ตอ้งการของสถานศกึษา การจัดระบบ

บริหารองค์กร การให้บริการงานอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวย 

ความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการด้านการศกึษาทุกรูปแบบ โดยมุ่งพัฒนาสถานศกึษา

ให้มกีารใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 

ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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    วรุจ วรดล (2563, หนา้ 66) กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป  

มีความสำคัญเนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ บริหารองค์กรใหบ้รรลุผล 

ตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีบทบาทและหลักการในการ

ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการ

การศกึษาทุกรูปแบบ 

   สรุปได้ว่าการบริหารงานทั่วไปมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของ

สถานศกึษา สนับสนุนให้การบริหารด้านอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ที่ตัง้ไว้ 

   4.3 ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป 

    การบริหารงานทั่วไปในสถานศกึษาเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งจัดระบบ 

บริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก 

ต่าง ๆ ในการให้บริการการศกึษาทุกรูปแบบภายใตกฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของได้มีผู้นําเสนอเกี่ยวกับกระบวนการขอบข่ายของการบริหารงานทั่วไป  

มีภาระหน้าที่ 22 ด้าน ดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 28-121) 

     1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

     2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 

     3. การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

     4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

     5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

     6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

     8. การดำเนินงานธุรการ 

     9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

     10. การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

     11. การรับนักเรียน 

     12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรอืเลิก 

สถานศกึษา 
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     13. การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตาม 

อัธยาศัย 

     14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

     15. การทัศนศกึษา 

     16. งานกิจการนักเรียน 

     17. การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

     18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล

ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

     19. งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

     20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

     21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน62 

     22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ

นักเรียน 

    แนวทางการปฏิบัติและภารกิจของโรงเรยีน มีดังน้ี 

     1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

      1.1 จัดระบบฐานมูลของสถานศกึษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ภายในสถานศกึษา ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพืน้ที่การศกึษา 

      1.2 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศกึษา

อื่น เขตพืน้ที่การศกึษาและส่วนกลาง 

      1.3 นําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

การบริการและประชาสัมพันธ์ 

     2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 

      2.1 ประสานงานกับเครือข่ายการศกึษา เพื่อแสวงหาความร่วมมอื 

ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการศกึษาของสถานศึกษา 

      2.2 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศกึษาให้บุคลากรให้สถานศกึษา

และผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

      2.3 กำหนดแผน โครงการหรอืกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเครือข่ายการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศกึษา 
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      2.4 ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนทางวชิาการแก่เครอืข่าย 

การศกึษาของสถานศกึษา และเขตพื้นที่การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

     3. การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

      3.1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายและทิศทางของเขตพืน้ที่การศกึษา และสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม

โดยการการส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด

และพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

      3.2 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ได้รับทราบ และดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     4. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

      4.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศกึษาและตามความต้องการของสถานศกึษา 

      4.2 แจ้งผลการศกึษาวิจัยของสถานศึกษาให้เขตพืน้ที่การศกึษา

รับทราบ และเผยแพร่การศึกษาวิจัยของสถานศกึษาให้บุคลากรในสถานศกึษา 

และสาธารณชนทราบ 

     5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

     5.1 ศกึษาวิเคราะห์จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศกึษา 

และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานศกึษา 

      5.2 กำหนดตัวชีว้ัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ 

      5.3 จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นองค์กร 

ที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

      5.4 ประเมินผลงานและรายงาน พร้อมทั้งนําไปปรับปรุง 

และพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

     6. การพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน 

      6.1 กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 

ของสถานศกึษา 

      6.2 เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศกึษาให้ผู้ 

ผดิชอบและผูเ้กี่ยวข้องทราบ 
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      6.3 ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของสถานศกึษา 

      6.4 ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการ

ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศกึษา  

     7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

      7.1 วางแผนและดำเนินการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

      7.2 ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในงานด้านต่าง ๆ  

ของสถานศกึษา 

      7.3 สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรมารถนำนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

      7.4 ส่งเสริมให้มกีารวิจัยและพัฒนาการผลติการพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษา และติดตามประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

     8. การดําเนินงานธุรการ 

      8.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการและระเบียบกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้อง 

      8.2 วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนําเทคโนโลย ี

มาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      8.3 จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มคีวามรูค้วามสามารถ

ในการปฏิบัติงานธุรการ 

      8.4 จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน

ด้านธุรการได้ตามระบบงานที่กำหนดไว้ 

      8.5 ดําเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลัก 

ความถูกต้องรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า และติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการ 

ให้มปีระสิทธิภาพ 

     9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

      9.1 กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

และสภาพแวดล้อม การบํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ 
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สถานศกึษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช ้มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม และติดตาม ตรวจสอบ

การใชอ้าคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

     10. การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

      10.1 ประสานงานชุมชนและท้องถิ่นในการสํารวจและจัดทำ 

สำมะโนผูเ้รียนที่จะเข้ารับบริการทางการศกึษาของสถานศกึษา 

      10.2 เสนอสำมะโนใหเ้ขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

      10.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสำมะโนผูเ้รียน 

      10.4 เสนอข้อมูลสนเทศการสำมะโนผูเ้รียนในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     11. การรับนักเรียน 

      11.1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษากำหนดเขตพืน้ที่บริการ

การศกึษาของแต่ละสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพืน้ที่การศกึษา 

      11.2 กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศกึษาโดยประสานงาน

กับเขตพื้นที่การศกึษา และดำเนนิการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษา เสนอข้อมูลและความต้องการในการยุบ รวม เลิกหรอืเปลี่ยนสภาพ 

สถานศกึษาไปยังเขตพื้นที่การศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

     13. การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

      13.1 สํารวจความตอ้งการในการเข้ารับการบริการทางการศกึษา

ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

      13.2 กำหนดแนวทางและความเชื่อโยงในการจัดและพัฒนา

การศกึษาของสถานศกึษา ทั้งการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ตามความตอ้งการของผู้เรยีนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพืน้ที่การศกึษา 

      13.3 ดำเนนิการจัดการศกึษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรอืทั้งสาม

รูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสาน 

ความร่วมมอืและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันต่าง ๆ ที่จัดการศกึษา 
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     14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      14.1 กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

ของสถานศกึษา 

      14.2 ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาในทุกด้าน  

ซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและสถานศกึษา  

ในการใชท้รัพยากรเพื่อการศกึษาร่วมกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     15. การทัศนศกึษา 

      15.1 การวางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศกึษา 

      15.2 ดำเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศกึษา  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

     16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน

และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย  

ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

      17. การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

       17.1 วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศกึษาของสถานศกึษา 

       17.2 ดำเนนิการประชาสัมพันธ์งานการศกึษาตามแนวทาง 

ที่กำหนด 

       17.3 ตดิตาม ประเมนิผล ปรับปรุงและพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์การศกึษาของสถานศึกษา 

     18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา ให้คำปรึกษา แนะนํา  

ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

     19. งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

      19.1 ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  

ในการจัดและพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 
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      19.2 ประสานความร่วมมอืกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดและพัฒนาการศกึษาร่วมกัน 

     20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

      20.1 จัดระบบการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงาน

ผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา 

      20.2 จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การตดิตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

      20.3 ดำเนินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา

การศกึษาของสถานศกึษาตามระบบที่กำหนดไว้ 

      20.4 รายงานผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาให้ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนทราบ 

      20.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล

และรายงานผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

     21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

      21.1 วิเคราะห์ กำหนดมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงในการ

ดําเนนิงานของสถานศกึษา 

      21.2 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศกึษา 

      21.3 ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน

ตรวจเงนิแผ่นดินกำหนด 

      21.4 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงาน 

ให้เขตพืน้ที่การศกึษาทราบ 

     22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      22.1 ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      22.2 การวางแผนงานปกครองนักเรียน 

      22.3 การบริหารงานปกครองนักเรียน การกำหนดหน้าที่ 

ความรับผดิชอบการประสานงานปกครอง 
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      22.4 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมวีินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผดิชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่องให้กําลังใจแก่นักเรียนผูป้ระพฤติดี 

      22.5 การปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

ได้แก่ การปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การดําเนินงานปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การดําเนินงานปูองกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน 

      22.6 การประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานบริหารงาน

ทั่วไป จึงขอนำเสนอการวิเคราะห์ประสทิธิผลการบริหารงานทั่วไปที่มเีนือ้หาลักษณะงาน

ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

ตาราง 5 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานทั่วไปที่มเีนือ้หาลักษณะงานไปใน 

            ทิศทางเดียวกัน 

ขอบข่ายงาน ประสิทธิผลการบริหารงาน 

การบริหารงานบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 

1. การประสานงาน การพัฒนาระบบและ

เครือข่ายงานเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อการศกึษา 

 

2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

การศกึษา 

3. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4. การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 2. การวางแผน การจัดระบบการบริหาร

และพัฒนาองค์กร การจัดระบบการ

ควบคุมภายใน งานวิจัยเพื่อพัฒนา

นโยบายและแผน 

5. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

6. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา

องค์กร 

7. การจัดระบบการควบคุมภายใน

หน่วยงาน 

8. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. ได้ดำเนินงานธุรการ การพัฒนา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการรายงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

9. การดำเนินงานธุรการ 

10. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขอบข่ายงาน ประสิทธิผลการบริหารงาน 

การบริหารงานบริหารทั่วไป (ต่อ) 

11. การดูแลอาคารสถานที่ 

และสภาพแวดล้อม 

4. การดูแลอาคารสถานที่และ 

สภาพแวดล้อม 

12. การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 5. การรับนักเรียน จัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

13. การรับนักเรียน 

14. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ

จัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิกสถานศกึษา 

6. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

การจัดตัง้ยุบ รวมหรือเลิกสถานศกึษา 

15. การประสานการจัดการศกึษาในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย 

7. การประสาน ประชาสัมพันธ์ การ 

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษา 

ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันสังคม อื่นที่จัดการศกึษา  

ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

16. การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

17. การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน

การจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด

การศกึษา 

18. งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาค

และส่วนท้องถิ่น 

19. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

20. การทัศนศกึษา 9. การทัศนศกึษา งานกิจการนักเรียน  

แนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

21. งานกิจการนักเรียน 

22. แนวทางการจัดกิจกรรม 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ

นักเรียน 

 จากตาราง 2 ถึงตาราง 5 พบว่า การพิจารณาประสิทธิผลการบริหารงานขอบข่าย

งาน 4 ฝ่าย ที่มเีนื้อหาลักษณะงานไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารงาน 4 ฝ่าย คือ  

การบริหารงานวิชาการกำหนดประสิทธิผลการบริหารงาน 8 ดา้น การบริหารงบประมาณ

กำหนดประสทิธิผลการบริหารงาน 6 ดา้น การบริหารงานบุคคลกำหนดประสทิธิผลการ
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บริหารงาน 6 ดา้น และการบริหารงานทั่วไปกำหนดประสิทธิผล 

การบริหารงาน 9 ด้าน 

  ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน ตามขอบข่ายงาน 4 ฝ่าย มีขอบเขต ดังนี้ 

   การบริหารงานวิชาการ 8 ด้าน ประกอบด้วย 

    1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

     1.1 การพัฒนาหรอืดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติ 

     1.2 การพัฒนาหลักสูตรในสถานศกึษา 

    2. การวางแผนงานวิชาการและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการ 

     2.1 การวางแผนงานวิชาการ 

     2.2 การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา 

    3. การจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

     3.1 การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

     3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     3.3 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

    4. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

     4.1 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

แนวทางการปฏิบัติ 

    5. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน การพัฒนาใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 

     5.1 การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

     5.2 การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

     5.3 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    6. การแนะแนวและการนเิทศการศึกษา 

     6.1 การนเิทศการศกึษา 

     6.2 การแนะแนว 



104 

    7. จะมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

     7.1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

    8. จะมีการส่งเสริมสถานศึกษา ชุมชน องค์อื่น ๆ สนับสนุน พัฒนาให้มี

ความเข้มแข็ง 

     8.1 การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

     8.2 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น 

     8.3 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

   การบริหารงานงบประมาณ 6 ด้านประกอบด้วย 

    1. มกีารจัดแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

     1.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

     1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

    2. มีการอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอโอน 

และการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

     2.1 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

     2.2 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

    3. มกีารรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบติดตาม  

การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

     3.1 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

     3.2 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต 

จากงบประมาณ 

     3.3 การจัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงิน 

     3.4 การจัดทำหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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    4. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การระดมทรัพยากร 

และการลงทุนเพื่อการศกึษา การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

     4.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

     4.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 

เพื่อการศกึษา 

     4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

     4.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

    5. จะได้มกีารวางแผนพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บำรุงรักษา

และจำหน่ายพัสดุ การกำหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำ 

และจัดหาพัสดุ 

     5.1 การวางแผนพัสดุ 

     5.2 การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานแล้วแต่กรณี 

     5.3 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหา

พัสดุ 

     5.4 การจัดหาพัสดุ 

     5.5 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

    6. จะได้มกีารจัดทำบัญชกีารเงิน การรับเงนิ การเก็บรักษาเงิน  

การเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง 

     6.1 การเบิกเงินจากคลัง 

     6.2 การรับเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

     6.3 การนำเงินส่งคลัง 

     6.4 การจัดทำบัญชีการเงิน 

   การบริหารงานบุคคล 6 ด้าน ประกอบด้วย 

    1. จะได้มกีารวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังการสรรหา  

และบรรจุแต่งตั้งการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
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     1.1 การวางแผนอัตรากำลัง 

     1.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

     1.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

     1.4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    2. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน การส่งเสริม 

การประเมนิวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การขอรับใบอนุญาต การส่งเสริมวินัย 

คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

     2.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

     2.2 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

     2.3 การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ 

     2.4 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     2.5 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

     2.6 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

    3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การลาทุกประเภท 

     3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     3.2 การลาทุกประเภท 

    4. ได้มกีารจัดการดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษการสั่งพักราชการ

และการสั่งให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ  

การรายงาน การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

     4.1 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

     4.2 การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 

     4.3 การรายงานการดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 

     4.4 การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 

     4.5 การออกจากราชการ 
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    5. จะได้การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ บัญชรีายชื่อ 

และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

     5.1 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

     5.2 การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

    6. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การดำเนินการ 

ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

     6.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

   ด้านงานบริหารงานทั่วไป 9 ดา้น 

    1. จะได้การประสานงาน การพัฒนาระบบ และเครือข่ายงานเทคโนโลยี 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

     1.1 การพัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

     1.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 

     1.3 งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    2. ได้วางแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การจัดระบบ

การควบคุมภายใน งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

     2.1 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

     2.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

     2.3 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

     2.4 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

    3. ได้ดำเนินงานธุรการ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

     3.1 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     3.2 การดำเนินงานธุรการ 

     3.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

    4. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

     4.1 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 



108 

    5. ได้มกีารรับนักเรียน จัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

     5.1 การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน 

     5.2 การรับนักเรียน 

    6. ได้มกีารเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษา 

     6.1 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษา 

    7. ได้ประสาน ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษา

ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน

สังคมอื่นที่จัดการศกึษาส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

     7.1 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

     7.2 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

     7.3 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

     7.4 งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

    8. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

     8.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

    9. งานกิจการนักเรียน การทัศนศกึษา แนวทางการจัดกิจกรรม  

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

     9.1 การทัศนศกึษา 

     9.2 งานกิจการนักเรียน 

     9.3 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ

นักเรียน 

บริบทโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร 

 1. บรบิทจังหวัดสกลนคร 

  สกลนคร หรืออกีชื่อหนึ่งว่า “เมืองหนองหารหลวง” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนีจ้ังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มคีวามสำคัญ 

และหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

สังคม การเมอืง ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และเป็นจังหวัด

ศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศกึษา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพืน้ที่ทั้งสิน้ประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง

ออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมอืงสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอ 

พรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนวิาส 

อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน 

อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจรญิศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอ 

ภูพาน ปัจจุบันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญในแถบภาคอิสาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว 

เชงิภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมภูไท อสิานล้านช้างและภูมิประเทศที่สวยงาม  

โดยมีหน่วยงานของสำนักคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

ที่ดูแลสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร ดังต่อไปนี้ 

 2. บริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  การศกึษาในครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ศกึษาบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย ประวัติ วสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  

และนโยบาย (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1, 2563, ออนไลน์) 

   ประวัติ 

    จังหวัดสกลนคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ

เมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ เต่างอย ภูพาน กุดบาก นิคมน้ำอูน 

วารชิภูม ิส่องดาว สว่างแดนดิน เจริญศลิป์ พังโคน พรรณนานิคม อากาศอำนวย  

วานรนิวาส คาตากล้า และอำเภอบ้านม่วง ภูมิประเทศและภูมอากาศ พื้นที่โดยทั่วไป 

เป็นพืน้ที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้าทะเล ประมาณ 172 เมตร ตอนกลางเป็นที่ราบต่ำ 

เหมาะแก่การทำนา มหีนองหารเป็นแอ่งนำ้ขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 77,016 ไร่ 

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.77 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,449.9 มลิลิเมตร/ปี

การคมนำคม เขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร เขต 1 จัดตั้งที่อำเภอเมืองสกลนคร  

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดและอำเภอเขตปริมณฑล การคมนาคมติดต่อ 

ทางรถยนต์ อำเภอที่อยู่ไกลที่สุด 42 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอกุดบาก อำเภอใกล้ที่สุด  
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22 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจในเขตชุมชน

เมือง ค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลติภัณฑ์จากการเกษตร 

สำหรับชุมชนอำเภอรอบนอก มีอาชีพทำนา ทำไร่ มรีะบบชลประทานขนาดย่อม สนับสนุน

ส่งเสริมรายได้และสภาพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

   วิสัยทัศน์ 

    วิสัยทัศน์ ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) “สร้างคุณภาพผูเ้รียน สู่สังคมยุคใหม่ที่ยั่งยืน” 

   พันธกิจ  

    พันธกิจ ( Mission ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

     1. จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

     2. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

โดยพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้มคีวามรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ 

ในศตวรรษที่ 21 

     3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมอือาชีพ 

     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคน

ได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

     5. ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (SDGs) 

     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ 

ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

   เป้าหมาย 

    เป้าหมายของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

     1. ผูเ้รียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์

นวัตกรรม มคีวามรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ 

ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อเป็นพลเมือง 

และพลโลกที่ดี 
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     2. ผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  

กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง  

เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     3. ครู เป็นผู้เรยีนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นยำ 

ทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  

เป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

     4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์

และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มสีำนึกความรับผดิชอบ (Accountability)  

และการบริหารแบบร่วมมอื 

     5. สถานศกึษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรยีนรู้ 

ร่วมมอืกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเ้กี่ยวข้องในการจัดการศกึษาระดับพืน้ที่  

จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรยีนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

     6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มกีารบริหารงานเชิงบูรณาการ  

เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 

ในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ตดิตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

     7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  

โดยกระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศกึษาให้สถานศกึษา บริหารเชิง 

บูรณาการ มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ กำกับ ตดิตาม ประเมินผล  

และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใชว้ิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

   นโยบาย 

    นโยบายสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 

     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

และของชาติ 

      1. ผูเ้รียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน

หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

      2. ผูเ้รียนทุกคนมทีัศนคตทิี่ดีต่อบ้านเมือง มหีลักคิดที่ถูกต้อง  

เป็นพลเมืองดขีองชาติ มคีุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มจีติสาธารณะ  
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มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม  

      3. ผูเ้รียนทุกคนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด  

ความรุนแรง การคุกคามในชีวติและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์  

และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 

      1. ผูเ้รียนทุกระดับให้มคีวามเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 

      2. ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 

      3. ผูเ้รียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

      1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 

      2. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่น

ทางดา้นความคิด สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเ้พื่อการวางแผนชีวติ ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

และนำไปปฏิบัติได้ 

      3. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาให้มคีวามรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนา

นวัตกรรม 

      4. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ 

และการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

      5. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาให้มศีักยภาพในการจัดการสุขภาวะ 

ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวติอย่างมคีวามสุขทั้งด้านร่างกายและจติใจ 
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      6. ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach”  

ผูใ้ห้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

      7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

     นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษา

ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

      1. สถานศกึษาจัดการศกึษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

      2. สถานศกึษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืน้ที่ร่วมมอืในการจัดการศกึษา 

      3. สถานศกึษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

      4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ  

และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพืน้ที่

ภูมศิาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศกึษา 

      5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศกึษา

อย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศกึษาบริหารงานจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

      6. นำเทคโนโลยีดจิทิัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมอื 

ให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสเข้าถึงบริการด้านการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      7. พัฒนาระบบการตดิตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้าง

หลักประกันสิทธิการได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพของประชาชน 

     นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      1. สถานศกึษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู ้การสร้าง

จติสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

      2. สถานศกึษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศ

การเก็บข้อมูลดา้นความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

      3. สถานศกึษามีการจัดทำนโยบายจัดซือ้จัดจา้งที่เป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม 
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      4. สถานศกึษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์ การผลติและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่

ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

      5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี

บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรอืสนับสนุนการเรียนรูข้องนักเรียนและชุมชน 

      6. สถานศกึษาในสำนักงานเขตการศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 1 จาก 175 โรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมความรูแ้ละสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้

การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      7. สถานศกึษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 

จำนวน 175 โรงเรียน 

      8. มีสถานศกึษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้

ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

      9. สถานศกึษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร 

จัดการศึกษา 

      1. สถานศกึษาหรอืกลุ่มสถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการ

บริหารและจัดการศกึษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

      2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัด  

ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มคีวามทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวใหท้ันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 

ติดตาม เพื่อให้สถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

      4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณ 

ด้านการศกึษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศกึษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน 
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      5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิทิัล 

(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ

สอนอย่างเป็นระบบ 

  มีโรงเรยีนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 175 โรงเรียน มีบุคลากรจำนวน 

2,612 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 165 คน และมีครูผูส้อนจำนวน 2,447 คน 

 2. บริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (2563, หน้า 21-

23) มบีริบททั่วไป ดังนี้ 

   ข้อมูลทั่วไป 

    สำนักงานงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่ ณ 

ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

เป็น 1 ในจำนวนเขตพืน้ที่การศกึษา จากทั้งหมดจำนวน 225 เขตของประเทศไทยได้จัดตัง้

ขึน้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พุทธศักราช 2546  

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โดยใช้สถานที่และอาคารสำนักงานของสำนักงาน 

การประถมศกึษาอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครรับผิดชอบ 

จัดการศึกษาใน 7  อำเภอ คือ อำเภอเจริญศลิป์ อำเภอนิคมนำ้อูน อำเภอพรรณานิคม  

อำเภอส่องดาว อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน ตัง้อยู่บ้านเลขที่

917 หมู่ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เลขรหัสประจำบ้าน 

4786-000034-2 ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดินอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของจังหวัด

สกลนคร ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 

โดยทางรถยนต์ประมาณ 603 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางหรอืศูนย์ราชการจังหวัด

สกลนคร 83 กิโลเมตร 

   ภารกิจ 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ มหีน้าที่อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ  

ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ 
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กระทรวงศึกษาธิการ เร่อืง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

     1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษาแผนการศึกษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของท้องถิ่น 

     2. วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา

และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษาและแจง้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงานข้างต้น

รับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     4. กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขึน้พื้นฐาน 

และในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     5. ศึกษาวิเคราะห์ วจิัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศกึษา

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     7. จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาและประเมินผลสถานศกึษา 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษา

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการรูปแบบที่หลากหลาย 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

     10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

และคณะทำงานด้านการศกึษา 

     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผูแ้ทน

กระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศกึษา 
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     12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพืน้ที่การศกึษาที่มิได้

ระบุให้เป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรอืปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

   วิสัยทัศน์ 

    “เป็นองค์กรบริหารและจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพสู่มาตรฐานสากล

บนพืน้ฐานความเป็นไทยโดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

   พันธกิจ 

    1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย และประชากรวัยการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานทุกคน ได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

    2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีวนิัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผดิชอบ 

ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

    3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

คุณภาพ 

    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสรา้งความ

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศกึษา 

   เป้าประสงค์หลัก 

    1. เด็กปฐมวัย และประชากรวัยการศกึษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับโอกาส

อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

    2. นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานทุกคนมคีุณภาพ 

    3. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน 

และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

    4. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 

     1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

     2. ปลูกฝังผูเ้รียนด้านคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 
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     1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ 

ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

     2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

     3. สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขัน 

     4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนา

คุณภาพการจัดการศกึษา 

    ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

     1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

     2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศกึษาและการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

     1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศกึษาที่มคีุณภาพ 

     2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม 

     1. จัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิต 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาและส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วม 

     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

     2. สรา้งความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

     3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

   จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

    1. จุด เน้นด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    2. จุดเน้นด้านการอ่านออก-เขียนได้ และทักษะการคิดคำนวณ 

    3. จุดเน้นด้าน Echo English  

    4. จุดเน้นด้านระบบ INTERNET ที่มคีุณภาพสู่การเรียนการสอน 

    5. จุดเน้นด้านคุณ ธรรมตามหลักสูตร 
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   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

    จุดแข็ง (Strengths: S)  

     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษามีการวางแผนการ

กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ชัดเจน 

     2. มีการถ่ายทอด สื่อสารในนโยบาย กิจกรรมดำเนินงานที่มีคุณภาพ

ในหลายช่องทาง 

     3. มกีารนิเทศ กำกับ ตดิตาม อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ 

     4. สถานศกึษามีแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา มีการนำ ICT  

มาใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานมคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     6. เครือข่ายในการบริหารจัดการศกึษาและมีคุณภาพ 

     7. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มกีารให้บริการแบบ One Stop 

Service และบริการได้รวดเร็ว  

     8. การนเิทศโรงเรียน 100% ของศกึษานิเทศก์ เพื่อดูแลนักเรียน 

และครูอย่างใกล้ชิด 

     9. การประเมิน นเิทศ ตดิตามโรงเรียน ของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

     10. การจัดครูธุรการให้โรงเรียนทำให้ครูผู้สอนลดภาระงาน 

ด้านธุรการลง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มคีรูสอนไม่ครบชั้น 

     11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการปรับปรุงบริเวณ อาคาร 

สถานที่ใหส้วยงาม 

     12. มีการวิพากษ์แผน 4 ปี ทำให้แผนมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 

     13. มกีารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง ของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาและโรงเรียน 

    จุดอ่อน (Weaknesses: W)  

     1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการศกึษาทำให้การ

บริหารจัดการและการจัดการศกึษาขาดความต่อเนื่อง 

     2. ผล NT, ONET โดยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ระดับชาติ 

     3. ผู้เรยีนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 4 
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     4. ผูเ้รียนขาดความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มบีุคลากรไม่เพียงพอตามกรอบ

อัตรากำลัง 

     6. ครูและบุคลากรยังไม่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานเพื่อมุ่ง 

“ผลสัมฤทธิ์” 

     7. ครูและบุคลากรในสถานศกึษามีจำนวนไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงวุฒิ

และมีภาระงานมาก 

     8. ครูและบุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 

     9. การระดมทุนเพื่อการศกึษายังมีน้อย 

     10. มีสถานศกึษาขนาดเล็กจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี 

     11. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษายังขาด

ประสิทธิภาพ 

     12. ผู้บริหารสถานศกึษายังไม่ใหค้วามสำคัญในการรายงานข้อมูล

เท่าที่ควร 

     13. วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบไม่เพียงพอและชำรุด

ทรุดโทรม 

     14. บุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบางส่วนยัง ขาดความรู ้ 

ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน 

     15. การขอข้อมูลโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางครั้ง

ซ้ำ ซ้อน ทำใหโ้รงเรียนเป็นภาระในการปฏิบัติงานมาก 

     16. หนังสืออ่านนอกเหนอืจากหนังสอืเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ 

หลักสูตรเปลี่ยนบ่อย 

     17. ระบบการสื่อสารบางครั้งล่าช้า โรงเรียนไม่สามารถรับ-ส่ง

หนังสือได้ 

     18. การกำหนดวิสัยทัศน์ ต้องกำหนดให้โรงเรียนสามารถ 

ดำเนนิการได้ 

    มีโรงเรยีนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 255 โรงเรียน มีบุคลากร

จำนวน 3,221 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 219 คน และมีครูผู้สอนจำนวน 3,002 คน 
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 4. บริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นองค์กรทาง

การศกึษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีบริบท ดังนี ้(สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3, 2558, หน้า 1-5) 

   สภาพทั่วไป 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีหนา้ที่

ดำเนนิการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ  

พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยเขตพืน้ที่ปกครอง 4 อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศ

อำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า แบ่งการปกครองออกเป็น 35 ตำบล 435 

หมู่บ้าน พื้นที่ 2,838 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 293,237 คน ประกอบด้วยชนพื้นเมือง

หลายเผ่าพันธุ์ เช่น ไทยย้อ ไทยโย้ย ไทยลาว และภูไท สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ 5 

ถนนเดื่อเจรญิ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

จังหวัดสกลนคร ระยะทางห่างจากจังหวัดสกลนคร 85 กิโลเมตร มอีาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

     ทิศเหนอื มเีขตติดต่ออำเภอพรเจริญ อำเภอบึงโขงหลง  

อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

     ทิศตะวันออก มีเขตตดิต่ออำเภอนาทม อำเภอนาหว้า และอำเภอ 

ศรสีงคราม จังหวัดนครพนม 

     ทิศใต้ มเีขตติดต่ออำเภอพรรณนานิคม และอำเภอพังโคน  

จังหวัดสกลนคร 

     ทิศตะวันตก มีเขตตดิต่ออำเภอเจรญิศลิป์ จังหวัดสกลนคร  

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

     พืน้ที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ลอ้มรอบไปด้วยป่าไม้ ไร่นา สวน มีแม่น้ำที่

สำคัญ 2 สาย ไหลผ่าน คอื แม่นำ้ยาม แม่น้ำสงคราม มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 

(พังโคน-บึงกาฬ) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร)  

มีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อทุกอำเภอทุกโรงเรียน สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล ลักษณะ
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ภูมอิากาศแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดู (Tropical Savanna Climate : AW) แบ่งเป็น 3 ฤดู 

คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26.10 องศาเซลเซียส 

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,500 มิลลเิมตร ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95  

นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลอืนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม มีสถานที่ วัฒนธรรม

ประเพณีที่น่าสนใจ ประเพณีแข่งขันเรือยาว และไหลเรอืไฟ ที่อำเภออากาศอำนวย 

พิธีกรรมหมอเหยาที่อำเภอวานรนิวาส ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอากาศอำนวยศกึษา 

นอกจากนีย้ังมีศูนย์หัตถกรรมทอผา้พื้นเมืองบ้านวาใหญ่ บ้านถ้าเต่า อำเภออากาศอำนวย 

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลอืนับถือศาสนาคริสต์ 

และศาสนาอิสลามสถานที่วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ประเพณีแข่งขันเรือยาว  

และไหลเรอืไฟ ที่อำเภออากาศอำนวย พิธีกรรมหมอเหยาที่อำเภอวานรนวิาส  

ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นอกจากนี้ยังมศีูนย์หัตถกรรมทอผ้า

พืน้เมืองบ้านวาใหญ่ บ้านถ้าเต่า อำเภออากาศอำนวย 

   การจัดการศึกษา 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการศกึษา

ตั้งแต่ก่อนระดับประถมศกึษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้และระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย ของภาครัฐภาคเอกชนทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ รวมทั้งมกีาร

จัดการศึกษานอกระบบ โดยสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัย ส่วนสถานศกึษาด้านอาชีวศกึษาของรัฐในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นองค์กร

ขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานการศกึษาชาติ และอยู่ในอันดับหนึ่ง 

ในห้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศกึษาให้ประชาชนวัยเรียน

ทุกคนได้รับการศกึษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผูเ้รียน 

มีความรู้ มคีุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษาชาติ โดยมีเป้าประสงค์คือ 

      1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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      2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตร 

      3. นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีนสิัยรักการอ่าน

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 

      4. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึน้ 

      5. ครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามรูค้วามสามารถปฏิบัติ

หนา้ที่ได้เต็มศักยภาพ 

      6. ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึน้ 

      7. โรงเรียนทุกโรงเรยีนได้รับการนเิทศ ติดตามระบบประกัน

คุณภาพภายในเข้มแข็งผ่านการประเมนิทั้งภายในและภายนอก 

      8. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มปีระสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการตามเป้าหมายการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

   กลยุทธ์ 

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับตาม

หลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ 

(Raising the bar) 

    กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  

และวิถีชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 

     กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ 

ผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 

    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ ให้สามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 

    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศกึษา ใหม้ีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

(Good Governance) 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า มีกลยุทธ์การบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
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การศกึษาของโรงเรียนในสังกัด มเีป้าหมายที่จะพัฒนางานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 

ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป เพื่อให้การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาชาติอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ด้านจรยิธรรม ความผูกพันในองค์กร 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัด

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขึน้ เพื่อสองญาติของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ และเป็นการสรา้งความตระหนัก สรา้งวัฒนธรรมสุจรติให้เกิดขึน้กับ

บุคลากรทางการศกึษา ข้าราชการ ลูกจ้างอย่างยั่งยืน ทั้งนี ้กิจกรรมประกอบด้วย  

การกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจรติ การแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต พร้อมบันทึก

ข้อตกลง ระหว่างตนกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 และกับบุคลากรทุกคน ทุกกลุ่มงาน 

    มีโรงเรยีนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 182 โรงเรียน มีบุคลากร

จำนวน 1,925 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 171 คน และมีครูผู้สอนจำนวน 1,754 คน 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการปฏิบัติงาน  

นักการศกึษาได้ทำการศกึษาดังนี้ 

    วนิดา อ่อนชุม (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัย

ทีส่่งผลต่อความเครียดของผูบ้ริหารสถานศกึษา ระหว่างเพศ อายุ และวุฒิการศกึษา  

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มคีวามเครียดในการ

บริหารงานต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารที่มีอายุ การทำงาน 

6-10 ปี นั้นมีความเครียดแตกต่างจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานต่ํากว่า 5 ปี 
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    เยาวลักษณ์ องึสวัสดิ์ (2557, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับความเครียดของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารการศกึษากับความเครียดในการปฏิบัติงาน ของผูบ้ริหารสถานศกึษา

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความสัมพันธ์เชิง 

บวก และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความเครียดของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีระดับความเครียดในภาพรวม  

อยู่ระดับปานกลาง 3) การบริหารสถานศกึษา ของผูบ้ริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการเขต 1 มีระดับการปฏิบัติในภาพรวม อยู่ ในระดับ

ปานกลาง 1) เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่ การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จําแนกตามเพศ พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน จําแนกตามอายุ พบว่า ผูบ้ริหาร อายุต่ํากว่า 40 ปี และผูบ้ริหารอายุ  

40 ปีขึน้ไป มคีวามคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จําแนกตามประสบการณ์การเป็น ผูบ้ริหาร 

พบว่า ผูบ้ริหารที่มีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารต่ํากว่า 10 ปี และผูบ้ริหารที่มี

ประสบการณ์ การทำงาน 10 ปีขึน้ไป มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ

ความเครียดของผูบ้ริหารจําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร 

พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

    ทิรากร ทองประทับ (2559, บทคัดย่อ) ทำวจิยิเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างความเครียดกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธาน ีผลการวิจัยพบว่า 1) ความเครียดของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษาในจังหวัดอุดรธานี 

ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง 2) สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก 3) ความเครียดกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงาน เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ไม่มคีวามสัมพันธ์กัน 

    สมบูรณ์ โคเคน (2559, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง ความเครียดของครู

กลุ่มโรงเรียนศรรีาชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  

ผลของการวิจัยพบว่า ความเครียดของครู กลุ่มโรงเรียนศรรีาชา สังกัดสeนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา ชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา 
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รายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านตัวบุคคล อยู่ระดับน้อย เรียงลeดับจากค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอาชีพการงาน ด้านการเงนิ ดา้นสัมพันธภาพ ยกเว้นด้าน 

ตัวบุคคลอยู่ในระดับน้อย 2) ผลการเปรียบเทียบความเครียดของครู กลุ่มศรรีาชา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า  

ดา้นตัวบุคคล และด้านสัมพันธภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

3) ผลการเปรียบเทียบความเครียดของครู กลุ่มศรรีาชา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน  

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ผลการเปรียบเทียบความเครียดของครู  

กลุ่มศรรีาชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตาม

ประสบการณ์โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยที่

ความเครียดของครูกลุ่มโรงเรียนศรรีาชา 1 ที่มปีระสบการณ์ 5 ปีขึน้ไป สูงกว่าครูที่มี 

ประสบการณนอ้ยกว่า 5 ปี และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเงิน และด้านอาชีพ

การงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    เกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน (2559, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง การศกึษา

ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศกึษาสังกัดเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของขา้ราชการครูโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) ผลการ

เปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูพบว่า ขา้ราชการครู 

ที่มเีพศ สถานภาพ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับความเครียดในการ 

ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

    ดอน รูปสม (2562, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้1) ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ  

กับระยะเวลาการรับราชการ ที่ส่งผลต่อความเครียด และพบว่า ข้าราชการสังกัด

สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ระยะเวลาการรับราชการ 

ที่ต่างกันมีความเครียดไม่แตกต่างกัน และข้าราชการสังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืที่มสีถานภาพที่ต่างกัน มคีวามเครียดต่างกันอย่างม ีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความเครียดของข้าราชการสังกัด 
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สำนักงานศกึษาธิการ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โดยอธิบายความแปรผัน

ของความเครียดได้ร้อยละ 37.8 

    พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ (2562, บทคัดย่อ) ทำวิจัย เรื่อง ปัจจัย

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศกึษาในสำนักงานศกึษาธิการภาค 11 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยความเครียด 

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  

อยู่ในระดับน้อย 2) ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  

ในสำนักงานศกึษาธิการภาค 11 อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา ในสำนักงานศกึษาธิการภาค 11 จำแนกตามตำแหน่ง

ทางการบริหาร และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

และจำแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4) ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา ในสำนักงาน

ศกึษาธิการภาค 11 จำแนกตามเพศ ตำแหน่งทางการบริหาร ประสบการณ์การเป็น

ผูบ้ริหาร และขนาดของโรงเรียน โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 5) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยรวม มคีวามสัมพันธ์เชิงลบกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 6) ตัวแปรปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน 

มัธยมศกึษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 พบว่า จำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยรวม

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

และด้านสิ่งแวดล้อม 7) แนวทางการแก้ปัญหาปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา 

ในสำนักงานศกึษาธิการภาค 11 ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 2 ด้าน คอื คอื ด้าน

สิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยสำรวจความตอ้งการ วางแผนและดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง

สถานที่ทำงานใหเ้อือ้ต่อการทำงาน ประเมินความพึงพอใจ และสรุปผลการพัฒนา  

และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ดำเนินการโดย ศกึษาภูมหิลังของบุคลากร 

เป็นรายบุคคล จัดโครงสร้างให้เหมาะสม พัฒนาบุคลากร นิเทศงานแบบกัลยาณมิตร  
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ผูบ้ริหารควรมีการสื่อสารเป้าหมายของการบริหารให้มีความชัดเจน ใช้หลักการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศในองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งความสุข 

    ดารารัตน ์ศรโีรจน์ศลิป์ (2561, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง ความเครียด

ของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความเครียดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) ผู้บริหารสถานศกึษาที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่มขีนาดต่างกัน มีความเครียด 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ม ีเพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และวิทยฐานะต่างกันมีระดับความเครียด 

ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะในการลดความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา  

ประกอบด้วย ควรส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการที่ดีในสถานศกึษา การจัดทำ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายความเครียด ควรลดความซ้ำซ้อนของงาน  

เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ยึดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ควรหากิจกรรม 

ทำเมื่อเกิดความเครียด อาทิ การออกกำลังกาย หรอืทำกิจกรรมช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

    ธีรวัฒน์ ศิรวิิโรจนกุล (2563, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง แนวทางการ

จัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ 

เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ ด้านลักษณะงาน 2) การเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาจำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จำแนกตาม

ขนาดของสถานศกึษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 3) แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานพบว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษาต้องมกีารวางแผนก่อนการดำเนินงาน มกีารจัดระบบงาน จัดลำดับ

ความสำคัญในแต่ละงาน สร้างความชัดเจนในบทบาทหนา้ที่ กระจายความรับผดิชอบ

ให้กับบุคลากร สรา้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน รู้จักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง วางโครงสร้างการบริหารงานในองค์กรใหม้ีความเหมาะสม  

และต้องรูจ้ักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

   งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน นักการศึกษา

ได้ทำการศกึษาดังนี้ 

    อรวรีย ์โคตรเคน (2563, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง ปัจจัยความฉลาด 

ทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  

1) ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความสำเร็จของการบริหารงานในโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัย 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตาม เพศ ประสบการณ์การทำงานและขนาดของโรงเรียน พบว่า 

ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนผูท้ี่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตาม เพศ ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของ

โรงเรียนพบว่าไม่มคีวามแตกต่างกัน ส่วนผูท้ี่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 5) ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการบริหารงาน

โรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปัจจัยความ

ฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนด้านดี ดา้นเก่ง และด้านสุขมีอำนาจพยากรณ์

ความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

7) การวจิัยในครั้งนี้นำเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนด้านดี ดา้นเก่ง และด้านสุขไว้ดว้ย 

    บุษรา บุญตะหล้า (2563, บทคัดย่อ) ทำวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและระดับประสิทธิผลการบริหารงานใน โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก 2) ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับประสิทธิผลการบริหารงาน  

ในโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน จําแนกตาม  

(1) สถานภาพการตํารงตำแหน่งแตกต่างกัน มรีะดับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

และระดับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

(2) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มรีะดับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่แตกต่างกันแต่มคีวามคิด ที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ (3) ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันมีระดับ 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนโดยภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ 3) การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง (r=0.73) อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 4) การวิจัยครั้งนีไ้ด้นําเสนอแนวทางพัฒนาดังนี้ (1) ระดับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ (1.1) การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(1.1.1) สำหรับงานวิชาการ ได้แก่ ควรม ีHardware และ Software ที่ดแีละเพียงพอใช้ใน

หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ (1.1.2) สำหรับการบริหารงาน บุคคล ควรแบ่งกลุ่มครูที่มี

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาให้กับครูที่ไม่มทีักษะ (1.1.3) สำหรับงาน 

การบริหารทั่วไป ควรใชก้ารออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยงานบริหารอาคาร

สถานที่ มฐีานข้อมูลที่ด ีทันสมัย และ (1.2) การใชเ้ทคโนโลยีการ สื่อสารโทรคมนาคม 

สำหรับงานการบริหารงานบุคคล ควรจัดระบบสัญญาณ Internet Hardware ให้มคีวาม

เสถียรสามารถสื่อสาร ส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง (2) ประสิทธิผลการบริหารงานใน

โรงเรียน 2 ด้าน ได้แก่ (2.1) ด้านวิชาการ ควรมี Application ใหม่ ๆ ที่นําไปใช้จริงได้  

(2.2) ด้านการบริหารทั่วไปจัดระบบสัญญาณ Internet มีใหค้วามเสถียรและนําไปใช้ 

อย่างครอบคลุมครบถ้วนตามขอบข่ายงาน 

    ขจรศักดิ์ ว่องไว (2563, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง การบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภบิาล และประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

อยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
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พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

พบว่า (1) สถานภาพการดำรงตำแหน่งต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาล ไม่แตกต่างกัน (2) ขนาดโรงเรยีนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็น 

เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน (3) ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  

ไม่แตกต่างกัน 3) ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า  

(1) สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน 

ไม่แตกต่างกัน (2) ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารงานในโรงเรยีน ไม่แตกต่างกัน (3) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน  

4) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 5) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย หลักการกระจายอำนาจ  

หลักภาระรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการตอบสนอง  

หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิหลักประสิทธิผล หลักนิตธิรรม และหลักความโปร่งใส มอีำนาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 - .01 6) การวิจัยครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค  

หลักการมสี่วนร่วม หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิหลักประสิทธิผล หลักนิติ 

ธรรม และหลักความโปร่งใสไว้ด้วย 

    วรุจ วรดล (2563, บทคัดยอ่) ทำวจิัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  

1) ภาวะผูน้ําวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารงาน



132 

โรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร สถานศกึษาและครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก 3) ภาวะผูน้ําวิถีทางเป้าหมายของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศกึษาและครูผูส้อน จําแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาดของโรงเรยีน 

พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนจําแนกตาม 

ประสบการณ์ไม่มีความแตกต่างกัน  

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  2.1 งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

   งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการปฏิบัติงาน  

นักการศกึษาได้ทำการศกึษาดังนี้ 

    Quenin (2010, pp. 96-99) ได้ศกึษาต้นเหตุของความเครียดของครู  

ซึ่งได้แก่ งานที่ทำไม่น่าสนใจ มีโอกาสในการก้าวหน้าน้อย งานมีมากเกินไป ความสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหารไม่ดี รายได้นอ้ย ไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน 

นอกจากนั้นยังได้ศกึษาถึงผลที่เกิดขึน้หลังจากมีความเครียด พบว่า แบ่งได้เป็น 3 ทางดังนี้ 

1) ทางกาย (Somatic Effect) ได้แก่ ปวดศีรษะ วงิเวียนนอนไม่หลับ เหนื่อย 2) ทางจิต 

(Psychological Effect) ได้แก่ ไม่พอใจในการทำงาน วติกกังวล หงุดหงิดฉุนเฉียว  

อาจจะซึมเศร้า 3) ทางพฤติกรรม (Behavioral Effect) ได้แก่ สูบบุหรี่จัด กระหาย  

หรอืออกอาหาร ติดยาเสพติด 

    Clark (2012, p. 248) ได้ศึกษาบทบาทภายนอกที่เป็นองค์ประกอบ 

สำคัญในเรื่องความเครียดที่เกิดจากการทำงานของอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนประถมศึกษา 

และมัธยมศกึษา ตัวแปร ได้แก่ สถานที่ตัง้ของโรงเรียน ประเภทของโรงเรยีน เพศ 

ของอาจารย์ใหญ่ และประสบการณ์ของอาจารย์ใหญ่ ผลการศกึษาพบว่า ผู้บริหาร 

ส่วนใหญ่เข้าใจ ความเครียดจากการทำงาน โดยเฉพาะจากปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก  

เช่น ผูป้กครอง สมาชิก หรือตัวแทน สหภาพแรงงาน มากกว่าการพบปะกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา หรอืเจ้าหน้าที่ระดับรอง ๆ เช่น กรรมการศกึษา และศกึษาธิการอำเภอ 

ผลการศกึษาสอดคล้องกับผูว้ิจัยคนอื่น ๆ แต่พบว่า การมปีฏิสัมพันธ์กับครู  

มักมีความเครียด ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิต ิขณะเดียวกัน อาจารย์ใหญ่ 

ไม่คิดว่างานหน้าที่ของตนสร้างหรอืมีความเครียดแต่อย่างใด 

    Walter and Boyd (2012) ได้ศกึษาการแก้ปัญหาความเครียดแบบกลุ่ม 

และผลกระทบที่มตี่อสุขภาพของผู้บริหาร สรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนประสบกับปัญหา
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ความเครียด อย่างมากโดยเฉพาะข้อจํากัด หรอืเงินเดอืนในการบริหารมากกว่า

องค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งนี้ จากการสํารวจอาจารย์ใหญ่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ศกึษาธิการ 

อำเภอ ศกึษาธิการจังหวัด และผูบ้ริหาร จากส่วนกลาง โรงเรียนประถมศึกษา 

มัธยมศกึษา ผู้วิจัยได้กำหนดความเครียด ได้ 35 ลักษณะ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์  

โดยแบ่งได้ 5 ประเภทใหญ่ ๆ ประเภทละ 7 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความเครียดจากข้อจํากัด

ของการบริหาร 2) ความรับผดิชอบ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4) ข้อขัดแย้งภายใน

หน่วยงาน 5) ความไม่เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ ผูว้ิจัยพบว่า การบริหารไม่ว่าจะเป็นระดับใด 

ก็ตาม มักมีความเครียดเสมอ แต่จะมีหลากหลายลักษณะขึน้อยู่กับค่านยิม สุขภาพของ

ผูบ้ริหาร นอกจากนี้ จะมีปัญหาในเรื่องการบริหารเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอาศัย

กฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย การรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

องค์กร และความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการบริหารงานของอาจารย์ใหญ่ 

  2.2 งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

   งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานนักการศกึษา

ได้ทำการศกึษาดังนี้ 

    G Aydin (2007, p. 103) ได้ศกึษาประสิทธิผลการศกึษาของโรงเรียน  

แรงบันดาลใจ กรณีของไนจีเรียเป็นการตรวจสอบคุณภาพการรับรู้ของประสทิธิภาพ  

ของการริเริ่มการศกึษา และการวิเคราะห์ของการศกึษาแรงบันดาลใจในโรงเรยีนประเทศ 

ไนจีเรียโดยใช้การสัมภาษณ์ของสมาชิกสี่กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียในไนจีเรีย วทิยาลัย 

นานาชาติตุรกี (NTIC) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ การสังเกต 

หอ้งเรียน การบันทึกข้อมูลและเอกสาร ผลการศกึษาสรุปได้ว่า โรงเรียน NTIC จะประสบ

ความสำเร็จในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการยอมรับหลักสูตรโรงเรียน 

องค์กรและคุณภาพของคนที่ทำงานในโรงเรยีนของคนที่ขยัน และทุ่มเทให้กับการพัฒนา 

การศกึษาและคุณภาพชีวติ 

    D. Morphet (2007, p. 705) ได้วจิัยเรื่องการบริหารงานของผู้บริหาร 

สถานศกึษา พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถในการบริหาร 

โรงเรียนและมีทักษะในการเป็นผู้นําสูงประกอบกับครูมีความพึงพอใจในการทำงานก็จะทำ 

ให้โรงเรียนทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในการจัดความพึงพอใจ 

ในการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนจะมีลักษณะของงานเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ 

ของบุคลากรในโรงเรียนให้มากที่สุดและการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษามีส่วนที่ 
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เป็นสาเหตุทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทำงานด้วย ซึ่งนับว่าการบริหารของผู้บริหาร 

สถานศกึษาจะเป็นปัจจัยที่สำคัญทีท่ำให้บุคลากรในโรงเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะได้เห็นได้ว่าความเครียด เป็นภาวะ

ทางร่างกายและจติใจของบุคคลที่เกิดขึน้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม  

เป็นภาวะจติใจที่ถูกคุกคามก่อใหเ้กิดความรู้สกึไม่สบายใจ เมื่อพบอุปสรรคขัดขวางไม่ให้

ร่างกายได้รับสิ่งที่ต้องการ ความเครียดมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย ๆ ดา้นด้วยกัน  

เป็นภาวะที่คุกคามสภาพร่างกายและจติใจของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีชีวติในสภาพแวดล้อม 

ที่ตอ้งเผชิญกับความเครียด และความเครียดเป็นสิ่งที่กระตุ้นหรอืส่งเสริมให้มนุษย์เราต้อง

รู้จักปรับสภาพและรู้จักการแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อให้สามารถเผชิญกับสิ่งที่มาคุกคาม

ได้ ในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี ้คือ ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนรวมได้ 5 ด้านคือ  

    1. ดา้นลักษณะบุคคล 

    2. ดา้นลักษณะงาน 

    3. ดา้นสภาพแวดล้อม 

    4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

    5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

   และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย 

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา  

พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 28-121) ประกอบด้วย 4 งานคือ  

    1. การบริหารงานวิชาการ 

    2. การบริหารงานงบประมาณ 

    3. การบริหารงานบุคคล 

    4. การบริหารทั่วไป 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวจิยั 

 

 การวิจัย เรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร เป็นการวิจัย

ความสัมพันธ์ ซึ่งผูว้ิจัยได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ศกึษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

   1. ประชากร 

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

   3. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   4. การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย 

   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   6. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   7. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตอนที่ 1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

การบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวจิัยที่ใชใ้นการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 ประจำปีการศกึษา 

2564 จำนวน 555 คน จากโรงเรียน จำนวน 615 โรงเรียน จำแนกเป็น 
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   1.1 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 125 คน ผู้บริหารโรงเรยีน 

เพศหญงิ 40 คน รวม 165 คน 

   1.2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 164 คน ผู้บริหารโรงเรียน 

เพศหญงิ 55 คน รวม 219 คน 

   1.3 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 144 คน ผู้บริหารโรงเรยีน 

เพศหญงิ 27 คน รวม 171 คน 

  รวมทั้งสิน้เป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 433 คน และผูบ้ริหาร

โรงเรียนเพศหญิงจำนวน 122 คน รวม 555 คน (สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564, 3), (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2, 2564, หน้า 21-23), (สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 3, 2564, หน้า 1-5) 

ตาราง 6 จำนวนประชากรผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ สังกัด โรงเรียนประถมศึกษา 

            ในจังหวัดสกลนคร  

สังกัด 

ขนาดโรงเรียน 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก(คน) 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

(คน) 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ ่

(คน) 

รวม 

สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

61 83 21 165 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

45 16 62 21 18 3 125 40 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

สังกัด 

ขนาดโรงเรียน 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก(คน) 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

(คน) 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ ่

(คน) 

รวม 

สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 

106 88 25 219 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

70 36 71 17 70 36 71 17 

สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร  

เขต 3 

67 81 23 171 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

54 13 69 12 21 2 144 27 

รวม 

234 252 69 555 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

169 65 202 50 62 7 433 122 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 ประจำปีการศกึษา 2564 

จำนวน 279 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 213 คน และผูบ้ริหาร

โรงเรียนเพศหญิงจำนวน 66 คน จากโรงเรยีนจำนวน 279 โรงเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

กำหนดโดยใช้เกณฑ์ 50% ของประชากรผู้บริหารโรงเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,  

หนา้ 41) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling)  

โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ดังนี้ 

   2.1 การเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1-3 
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    2.1.1 เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงในโรงเรยีนประถมศึกษา

ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 มีจำนวน

น้อย ดังนั้นผูว้ิจัยเจาะจงเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงในโรงเรยีนขนาดใหญ่ทุกโรงเรียน 

เป็นหน่วยการสุ่ม ดังนัน้จะได้ ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงในโรงเรยีนขนาดใหญ่  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1-3 จำนวน 7 คน  

    2.1.2 การเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงในโรงเรยีนประถมศึกษา

ขนาดกลาง ผูว้ิจัยใชเ้กณฑ์ ร้อยละ 50 ของจำนวนโรงเรียนขนาดกลาง จะได้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนเพศหญิงในโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1-3 จำนวน 25 คน แต่ในความเป็นจริง จะได้ผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิง 

ในโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

จำนวน 11 คน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 9 คน  

และสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 6 คน ดังนัน้จะได้

ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงในโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 จำนวน 26 คน 

    2.1.3 การเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงในโรงเรยีนประถมศึกษา

ขนาดเล็กผูว้ิจัยใช้เกณฑ์ ร้อยละ 50 ของจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จะได้ผู้บริหารโรงเรยีน

เพศหญิงในโรงเรยีนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1-3 จำนวน 33 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงในโรงเรยีนขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 8 คน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 18 คน และสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 7 คน  

  ดังน้ันจะได้ผู้บริหารโรงเรียนเพศหญงิในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 66 คน 

  จะเหลือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชายในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1-3 จำนวน 

213 คน 

   2.2 ผูว้ิจัยตอ้งใชเ้กณฑ์ ร้อยละ 49 ในการกำหนดผู้บริหารโรงเรียนเพศ

ชายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 

ดำเนนิการ ดังนี้ 
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    2.2.1 การเลอืกผู้บริหารโรงเรียนเพศชายในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดใหญ่ ผูว้ิจัยใชเ้กณฑ์ ร้อยละ 49 ของจำนวนโรงเรียนขนาดใหญ่ จะได้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนเพศชายในโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1-3 จำนวน 30 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชายในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน  

9 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 11 คน  

และสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 10 คน 

    2.2.2 การเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชายในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดกลาง ผูว้ิจัยใชเ้กณฑ์ ร้อยละ 49 ของจำนวนโรงเรียนขนาดกลาง จะได้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนเพศชายในโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1-3 จำนวน 99 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชายในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน  

30 คน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 35 คน  

และสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 34 คน 

    2.2.3 การเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชายในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก ผูว้ิจัยใช้เกณฑ์ ร้อยละ 49 ของจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จะได้ผู้บริหารโรงเรียน

เพศชายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1-3 จำนวน 83 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชายในโรงเรียนประถมศกึษา 

ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 22 คน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 35 คน และสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 26 คน 

   ดังน้ันจะได้ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 213 คน 
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ตาราง 7 จำนวนกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ สังกัดโรงเรยีน 

            ประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร  

สังกัด 

ขนาดโรงเรียน 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก(คน) 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

(คน) 

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ ่

(คน) 

รวม 

สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

30 41 12 83 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

22 8 30 11 22 8 30 11 

สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร  

เขต 2 

53 44 13 110 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

35 18 35 9 35 18 35 9 

สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร  

เขต 3 

33 40 13 86 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

26 7 34 6 11 2 71 15 

รวม 

116 125 38 279 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

83 33 99 26 83 33 99 122 
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ตาราง 8 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ 

ผู้บริหาร

โรงเรยีน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

1 บ้านกุดแข้ เล็ก ชาย 1 

2 บ้านพะโค เล็ก ชาย 1 

3 หว้ยปลาใยผดุงวทิยา เล็ก ชาย 1 

4 บ้านท่าเยี่ยมนำ้พุง เล็ก ชาย 1 

5 บ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา เล็ก ชาย 1 

6 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศลิป์ เล็ก ชาย 1 

7 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) เล็ก ชาย 1 

8 บ้านท่าม่วง เล็ก ชาย 1 

9 บ้านดอนสัมพันธ์ เล็ก ชาย 1 

10 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) เล็ก ชาย 1 

11 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เล็ก ชาย 1 

12 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา เล็ก ชาย 1 

13 บ้านน้อยจอมศรี เล็ก ชาย 1 

14 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ เล็ก ชาย 1 

15 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) เล็ก ชาย 1 

16 บ้านโคกม่วง เล็ก ชาย 1 

17 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ เล็ก ชาย 1 

18 บ้านนาดี เล็ก ชาย 1 

19 บ้านหว้ยกอกหนองเค็ม เล็ก ชาย 1 

20 บ้านอุ่มจาน เล็ก ชาย 1 

21 บ้านโคกสะอาด เล็ก ชาย 1 

22 แก้งคำประชาสามัคคี เล็ก ชาย 1 

23 บ้านหนองมะเกลือ เล็ก หญิง 1 

24 บ้านนาแก เล็ก หญิง 1 

25 สกลนคร(วันครู2501) เล็ก หญิง 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ต่อ) 

26 นาอ้อยคำสะอาด เล็ก หญิง 1 

27 ผักแพวบำรุงวทิยา เล็ก หญิง 1 

28 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ เล็ก หญิง 1 

29 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ เล็ก หญิง 1 

30 บ้านหนองสระ เล็ก หญิง 1 

31 ศริิราษฎร์วิทยาคาร กลาง ชาย 1 

32 บ้านหนองไผ่ กลาง ชาย 1 

33 บ้านกกส้มโฮง กลาง ชาย 1 

34 บ้านพังขว้างวัฒนศลิป์ กลาง ชาย 1 

35 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) กลาง ชาย 1 

36 บ้านหนองนาเลิศ กลาง ชาย 1 

37 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศลิป์ กลาง ชาย 1 

38 บ้านดอนแคน กลาง ชาย 1 

39 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) กลาง ชาย 1 

40 บ้านศรวีิชา คุรุราษฎร์อุทิศ กลาง ชาย 1 

41 บ้านนาคำวิทยาคาร กลาง ชาย 1 

42 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง กลาง ชาย 1 

43 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวทิย์) กลาง ชาย 1 

44 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง กลาง ชาย 1 

45 บ้านอีกุด กลาง ชาย 1 

46 ชุมชนนิรมัย กลาง ชาย 1 

47 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา กลาง ชาย 1 

48 ไพศาลวิทยา กลาง ชาย 1 

49 บ้านกุดฮู กลาง ชาย 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ต่อ) 

50 บ้านกุดสะกอย กลาง ชาย 1 

51 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร กลาง ชาย 1 

52 บ้านจันทร์เพ็ญ กลาง ชาย 1 

53 บ้านโคกกลาง กลาง ชาย 1 

54 บ้านหนองบึงทวาย กลาง ชาย 1 

55 บ้านหนองกอมป่าขาว กลาง ชาย 1 

56 บ้านตองโขบ กลาง ชาย 1 

57 บ้านแมดนาท่ม กลาง ชาย 1 

58 บ้านโพนทองประชาอุทิศ กลาง ชาย 1 

59 บ้านไร่นาดี กลาง ชาย 1 

60 บ้านหว้ยยาง กลาง ชาย 1 

61 หว้ยทรายวิทยา กลาง หญิง 1 

62 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรอืงศิลป์) กลาง หญิง 1 

63 บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ กลาง หญิง 1 

64 บ้านม่วงวทิยา กลาง หญิง 1 

65 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 กลาง หญิง 1 

66 บ้านงิ้วศริิราษฎร์บำรุง กลาง หญิง 1 

67 บ้านนาตาลคำข่า กลาง หญิง 1 

68 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ กลาง หญิง 1 

69 บ้านหว้ยหีบวิทยาธาร กลาง หญิง 1 

70 นาแก้วพิทยาคม กลาง หญิง 1 

71 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา กลาง หญิง 1 

72 ชุมชนดงมะไฟเจริญศลิป์ ใหญ่ ชาย 1 

73 ศรบีุญเรอืงวิทยาคาร ใหญ่ ชาย 1 

74 ท่าแร่วทิยา ใหญ่ ชาย 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน ขนาด

โรงเรยีน 

เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ต่อ) 

75 อนุบาลสกลนคร ใหญ่ ชาย 1 

76 เชงิชุมราษฎร์นุกูล ใหญ่ ชาย 1 

77 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ใหญ่ ชาย 1 

78 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ใหญ่ ชาย 1 

79 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ใหญ่ ชาย 1 

80 อนุบาลกุสุมาลย์ ใหญ่ ชาย 1 

81 บ้านกลางนาเดื่อ ใหญ่ หญิง 1 

82 เขื่อนนำ้พุง ใหญ่ หญิง 1 

83 บ้านหนองหอย ใหญ่ หญิง 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

84 บ้านคางฮุงเจรญิศิลป์ เล็ก ชาย 1 

85 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) เล็ก ชาย 1 

86 บ้านสร้างหนิวิทยานุเคราะห์ เล็ก ชาย 1 

87 บ้านทิดไทย เล็ก ชาย 1 

88 บ้านโนนอุดม เล็ก ชาย 1 

89 บ้านโคก เล็ก ชาย 1 

90 บ้านหนองหวาย เล็ก ชาย 1 

91 บ้านเปือย เล็ก ชาย 1 

92 บ้านสว่าง เล็ก ชาย 1 

93 บ้านดอนกอย เล็ก ชาย 1 

94 บ้านนาล้อม เล็ก ชาย 1 

95 บ้านโคกสามัคคี เล็ก ชาย 1 

96 บ้านหนองแคนโคกสะอาด เล็ก ชาย 1 

97 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด เล็ก ชาย 1 

98 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม เล็ก ชาย 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน ขนาด

โรงเรยีน 

เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (ต่อ) 

99 บ้านดอนยานาง เล็ก ชาย 1 

100 บ้านผักตบ เล็ก ชาย 1 

101 บ้านโพนไผ่ เล็ก ชาย 1 

102 บ้านหนองแวง เล็ก ชาย 1 

103 บ้านธาตุกุดพร้าว เล็ก ชาย 1 

104 บ้านหนองบัวบาน เล็ก ชาย 1 

105 ชุมพลศึกษา เล็ก ชาย 1 

106 คำเจรญิวิทยา เล็ก ชาย 1 

107 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) เล็ก ชาย 1 

108 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) เล็ก ชาย 1 

109 บ้านหนองหวาย เล็ก ชาย 1 

110 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) เล็ก ชาย 1 

111 บ้านหนองหว้า เล็ก ชาย 1 

112 บ้านโคกหลวง เล็ก ชาย 1 

113 บ้านคันชา เล็ก ชาย 1 

114 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) เล็ก ชาย 1 

115 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) เล็ก ชาย 1 

116 บ้านคำนาดี เล็ก ชาย 1 

117 บ้านดอนหัน เล็ก ชาย 1 

118 บ้านขาว เล็ก ชาย 1 

119 บ้านบะฮี เล็ก หญิง 1 

120 บ้านบะหัวเมย เล็ก หญิง 1 

121 บ้านบะทองนาหัวช้าง เล็ก หญิง 1 

122 บ้านสมสะอาด เล็ก หญิง 1 

123 บ้านเสาขวัญกุดก้อม เล็ก หญิง 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (ต่อ) 

124 บ้านหนิแตก เล็ก หญิง 1 

125 บ้านโพนสวางกลางเจริญ เล็ก หญิง 1 

126 บ้านดอนตาลโนนสูง เล็ก หญิง 1 

127 บ้านสร้างขุ่ย เล็ก หญิง 1 

128 บ้านดอนหวาย เล็ก หญิง 1 

129 บ้านหนองไฮ เล็ก หญิง 1 

130 บ้านสงเปลือย เล็ก หญิง 1 

131 บ้านดงบังป่าโจด เล็ก หญิง 1 

132 บ้านโคกตาดทอง เล็ก หญิง 1 

133 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง เล็ก หญิง 1 

134 บ้านยางคำ เล็ก หญิง 1 

135 บ้านหนองหลักช้าง เล็ก หญิง 1 

136 บ้านโคกหนองกุง เล็ก หญิง 1 

137 บ้านคำแหว กลาง ชาย 1 

138 บ้านไร่บ้านไฮ่ กลาง ชาย 1 

139 บ้านคำข่า กลาง ชาย 1 

140 บ้านบึง กลาง ชาย 1 

141 บ้านโนนทรายคำ กลาง ชาย 1 

142 บ้านนาถ่อน กลาง ชาย 1 

143 บ้านต้นผึ้ง กลาง ชาย 1 

144 บ้านนาเหมอืง กลาง ชาย 1 

145 ชุมชนดงม่วงไข่ กลาง ชาย 1 

146 บ้านม่วงคำ กลาง ชาย 1 

147 บ้านหนองบัว กลาง ชาย 1 

148 บ้านแร่ กลาง ชาย 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (ต่อ) 

149 ชุมชนบ้านฝั่งแดง กลาง ชาย 1 

150 บ้านอุ่มเหม้า กลาง ชาย 1 

151 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ กลาง ชาย 1 

152 บ้านทุ่งเชอืก กลาง ชาย 1 

153 บ้านคำบ่อ กลาง ชาย 1 

154 บ้านคำบิดโคกโพนยาง กลาง ชาย 1 

155 บ้านดงคำโพธิ์ กลาง ชาย 1 

156 บ้านไฮ่ปลาโหล กลาง ชาย 1 

157 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม กลาง ชาย 1 

158 บ้านหว้ยบาง กลาง ชาย 1 

159 บ้านกุดตะกาบ กลาง ชาย 1 

160 บ้านจำปาศริิราษฎร์ กลาง ชาย 1 

161 บ้านหว้ยเหล็กไฟ กลาง ชาย 1 

162 บ้านดงสว่าง กลาง ชาย 1 

163 บ้านหนองเบญจ กลาง ชาย 1 

164 บ้านสุวรรณคาม กลาง ชาย 1 

165 บ้านอูนโคก กลาง ชาย 1 

166 บ้านโคกมะนาวทันสมัย กลาง ชาย 1 

167 ชุมชนบ้านหนองปลิง กลาง ชาย 1 

168 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) กลาง ชาย 1 

169 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) กลาง ชาย 1 

170 บ้านปลวกธาตุโสภาวทิยา กลาง ชาย 1 

171 บ้านหนองหมากแซว กลาง ชาย 1 

172 วัดสุทธิมงคล กลาง หญิง 1 

173 บ้านผ้าขาวโพนแพง กลาง หญิง 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 
เพศ ผูบ้ริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (ต่อ) 

174 บ้านหนองกุง(วาริชภูม)ิ กลาง หญิง 1 

175 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ กลาง หญิง 1 

176 บ้านจำปานาถ่อน กลาง หญิง 1 

177 บ้านหนามแท่ง กลาง หญิง 1 

178 บ้านคำชนดงต้อง กลาง หญิง 1 

179 บ้านสร้างแป้น กลาง หญิง 1 

180 บ้านหนองชาด กลาง หญิง 1 

181 อนุบาลพรรณานิคม ใหญ่ ชาย 1 

182 บ้านสูงเนินสามัคคี ใหญ่ ชาย 1 

183 บ้านบัว (สระพังวทิยา) ใหญ่ ชาย 1 

184 บ้านพังโคน (จำปาสามัคคี

วิทยา) 

ใหญ่ ชาย 1 

185 บ้านไฮหย่อง (ภูเงิน 

ประชานุกูล) 

ใหญ่ ชาย 1 

186 บ้านตาดภูวง ใหญ่ ชาย 1 

187 บ้านคำสะอาด ใหญ่ ชาย 1 

188 บ้านบึงโน ใหญ่ ชาย 1 

189 ทรายมูลหนองกุงทรายศรี

พิทยา 

ใหญ่ ชาย 1 

190 บ้านถ่อน ใหญ่ ชาย 1 

191 บ้านง่อนหนองพะเนาว์

(มิตรภาพที่ 126) 

ใหญ่ ชาย 1 

192 บ้านวังยาง(วังยางวทิยานุกูล) ใหญ่ หญิง 1 

193 หนองหลวงวิทยานุกูล ใหญ่ หญิง 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (ต่อ) 

194 บ้านหนองนาแซงโนนงิว้ เล็ก ชาย 1 

195 บ้านหนองตากวย เล็ก ชาย 1 

196 บ้านโนนแต้ เล็ก ชาย 1 

197 บ้านหนองขุ่นนาคำ เล็ก ชาย 1 

198 บ้านดอนยานาง เล็ก ชาย 1 

199 บ้านหว้ยโทงดอนสวรรค์ เล็ก ชาย 1 

200 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง เล็ก ชาย 1 

201 บ้านดอนแดง เล็ก ชาย 1 

202 บ้านโคกสะอาด เล็ก ชาย 1 

203 บ้านโพนสวาง เล็ก ชาย 1 

204 บ้านโนนเจริญศลิป์ เล็ก ชาย 1 

205 บ้านบะป่าคา เล็ก ชาย 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

206 บ้านน้ำบุ้น เล็ก ชาย 1 

207 บ้านเชยีงเพ็ง เล็ก ชาย 1 

208 บ้านหนองสนม เล็ก ชาย 1 

209 บ้านโนนชนะสังคม เล็ก ชาย 1 

210 โรงเรียนบ้านนาคอย เล็ก ชาย 1 

211 บ้านวังโพน เล็ก ชาย 1 

212 บ้านโคกก่องคูสะคาม เล็ก ชาย 1 

213 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจรญิ เล็ก ชาย 1 

214 บ้านแสนสุขสามัคคี เล็ก ชาย 1 

215 บ้านดอนคำ เล็ก ชาย 1 

216 บ้านนาถ่อน เล็ก ชาย 1 

217 บ้านซ่อมดู่ เล็ก ชาย 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (ต่อ) 

218 บ้านด่านสมบูรณ์ เล็ก ชาย 1 

219 บ้านคำยาง เล็ก ชาย 1 

220 บ้านกุดเรอื เล็ก หญิง 1 

221 บ้านหนองแสงคำ เล็ก หญิง 1 

222 บ้านนาง่ามเล้า เล็ก หญิง 1 

223 บ้านนาบัว เล็ก หญิง 1 

224 บ้านโคกก่องหนองแวง เล็ก หญิง 1 

225 บ้านโนนไทย เล็ก หญิง 1 

226 บ้านจาร เล็ก หญิง 1 

227 บ้านหว้ยน้ำเที่ยง กลาง ชาย 1 

228 บ้านขัวก่าย กลาง ชาย 1 

229 บ้านขาม กลาง ชาย 1 

230 บ้านวังเวิน กลาง ชาย 1 

231 บ้านส้งเปือย กลาง ชาย 1 

232 บ้านหนองฮาง กลาง ชาย 1 

233 บ้านหนองม่วง กลาง ชาย 1 

234 บ้านนาซอ กลาง ชาย 1 

235 บ้านหนองนาหารสมสนุก

วิทยา 

กลาง ชาย 1 

236 บ้านหนิเหิบ กลาง ชาย 1 

237 บ้านสุวรรณคีรี กลาง ชาย 1 

238 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ กลาง ชาย 1 

239 บ้านโนนอุดม กลาง ชาย 1 

240 บ้านแก้ง กลาง ชาย 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (ต่อ) 

241 บ้านศรวีิชัย กลาง ชาย 1 

242 บ้านหว้ยหิน กลาง ชาย 1 

243 บ้านโนนทับช้าง กลาง ชาย 1 

244 บ้านวังเยี่ยม กลาง ชาย 1 

245 บ้านนาจาร กลาง ชาย 1 

246 บ้านตาดโตน กลาง ชาย 1 

247 บ้านทุ่งโพธิ์ กลาง ชาย 1 

248 บ้านโพนแพง กลาง ชาย 1 

249 บ้านก่อ กลาง ชาย 1 

250 บ้านอินทร์แปลง กลาง ชาย 1 

251 บ้านหนองพอกน้อย กลาง ชาย 1 

252 บ้านหนองเหมอืดเมี่ยง กลาง ชาย 1 

253 บ้านสันติสุขสระแก้ว กลาง ชาย 1 

254 บ้านนาแต้ กลาง ชาย 1 

255 แพดพิทยารัตน์ กลาง ชาย 1 

256 บ้านกุดจาน กลาง ชาย 1 

257 บ้านดงบัง กลาง ชาย 1 

258 บ้านดงอดี่อย กลาง ชาย 1 

259 บ้านหนองบัวสิม กลาง ชาย 1 

260 บ้านดงหว้ยเปลือย กลาง ชาย 1 

261 บ้านจำปาดง กลาง หญิง 1 

262 บ้านบะนกทา กลาง หญิง 1 

263 อนุบาลคำตากล้า กลาง หญิง 1 

264 บ้านหนองแสงดงอบี่าง กลาง หญิง 1 

265 บ้านตาด กลาง หญิง 1 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ที่ โรงเรยีน 
ขนาด

โรงเรยีน 
เพศ ผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (ต่อ) 

266 บ้านท่างาม กลาง หญิง 1 

267 อนุบาลวานรนวิาส 

(ราษฎร์บำรุง) 

ใหญ่ ชาย 1 

268 บ้านวังบง ใหญ่ ชาย 1 

269 บ้านหว้ยหินลาด ใหญ่ ชาย 1 

270 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ใหญ่ ชาย 1 

271 เพียพิทยาพัฒน์ ใหญ่ ชาย 1 

272 บ้านหนองลาด ใหญ่ ชาย 1 

273 ขาวสง่าเจริญวิทย์ ใหญ่ ชาย 1 

274 บ้านดงหม้อทอง ใหญ่ ชาย 1 

275 อนุบาลบ้านม่วง ใหญ่ ชาย 1 

276 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น ใหญ่ ชาย 1 

277 ชุมชนบ้านโพนงาม ใหญ่ ชาย 1 

278 บ้านกุดเรอืคำ ใหญ่ หญิง 1 

279 บ้านหว้านสหวิทยา ใหญ่ หญิง 1 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ และสังกัด 

ของผู้บริหารโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน มลีักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) 

มีรายละเอียดดังนี้ 

    1. เพศผูบ้ริหารโรงเรียน 
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     1.1 ชาย 

     1.2 หญิง 

    2. ขนาดโรงเรยีน 

     2.1 ขนาดเล็ก 

     2.2 ขนาดกลาง 

     2.3 ขนาดใหญ่ 

    3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

     3.2 ระหว่าง 10-20 ปี 

     3.3 มากกว่า 20 ปี 

    4. เขตพื้นที่การศกึษา 

     4.1 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

     4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

     4.3 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็น 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ประกอบด้วย 

    1. ดา้นลักษณะบุคคล 

    2. ดา้นลักษณะงาน 

    3. ดา้นสภาพแวดล้อม 

    4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

    5. ดา้นบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระดับประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ประกอบด้วย 

    1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 

    2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
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    3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

    4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 

   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ 

เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) มคีวามหมายและค่าน้ำหนัก ดังนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน/ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับ

มากที่สุด ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

    ระดับ 4 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน/ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับ

มาก ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

    ระดับ 3 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน/ ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

อยู่ในระดับปานกลาง ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

    ระดับ 2 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน/ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับ

น้อย ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

    ระดับ 1 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน/ ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

   การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้กำหนดการวัดระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชีว้ัด 

ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 121) 

    ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

อยู่ในระดับมากที่สุด 
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    ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

อยู่ในระดับมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

อยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

อยู่ในระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน/ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

   4.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจาก

การศกึษาตามข้อ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ของความเครียดในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน แล้วกำหนด

คำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ 

เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) 

   4.3 นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

   4.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   4.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน  

5 คน ซึ่งมคีุณสมบัติเชี่ยวชาญการบริหารการศกึษา ในระดับอุดมศกึษา จำนวน 2 คน 

นักวิชาการระดับเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน และระดับสถานศกึษา โดยเป็นผู้อำนวยการ
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สถานศกึษา จำนวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง 

(Construct Validity) และด้านเนือ้หา (Content Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม 

(Format) ดา้นการใชภ้าษา (Wording) และด้านอื่น ๆ ของขอ้คำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควร

ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ นำแบบสอบถามจากผูเ้ชี่ยวชาญมาคำนวณหา

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามและวัตถุประสงค์ (Index of Consistency : IOC) 

คัดเลือกข้อที่มดีัชนคีวามสอดคล้องมากกว่าหรอืเท่ากับ 0.50 ผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย 

    4.5.1 รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์  

ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    4.5.2 รศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานหลักสูตรครุศาสตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    4.5.3 ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

และพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    4.5.4 ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    4.5.5 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

    4.5.6 ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  

โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

   4.6 ปรับปรุงแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญแล้วเสนอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ 

   4.7 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try - out)  

กับผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 60 ชุด โดยไม่ใช่กลุ่ม 

ตัวอย่าง 

   4.8 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 



157 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา  

( - Coerelation) ต่ำกว่า 0.21 ออกไป นำคำถามที่ใช้ได้ มาหาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s  - 

Coerelation) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 117) ได้ค่าคุณภาพเครื่องมอื ดังนี้ 

    4.8.1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม 

จะมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.305 - 0.851 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.946 

     4.8.1.1 ด้านลักษณะส่วนบุคคล มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.445 – 0.851 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.854 

     4.8.1.2 ด้านลักษณะงาน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.528 – 

0.812 มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.877   

     4.8.1.3 ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.305 

– 0.653 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.703 

     4.8.1.4 ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานมคี่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง 0.409 – 0.750 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.804 

     4.8.1.5 ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การมคี่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.437 – 0.812 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.845 

    4.8.2 ประสิทธิการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมจะมีค่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.210 - 0.961 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.893 

     4.8.2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.210 – 0.746 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.782   

     4.8.2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.657 – 0.777 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.890  

     4.8.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.305 – 0.662 มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.766 

     4.8.2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.684 – 0.961 มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.956 

   4.9 นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อีกครั้ง 
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   4.10 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยมีวธิีการเก็บรวบรวมดังนี้ 

   5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือขอความร่วมมอืไปยังโรงเรียน  

เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

   5.2 ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 279 ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

 6. การจัดกระทำข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ

ดังนี้ 

   6.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   6.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อ 

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

   6.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้เครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลำดับขั้นตอนโดยใช่ค่าสถิตดิังนี้ 

   7.1 สถิตพิืน้ฐาน 

    7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

    7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   7.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    7.2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  
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    7.2.2 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของ เพียร์สัน 

(Pearson) 

    7.2.3 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) 

   7.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

    7.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

อยู่ในระดับปานกลาง ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    7.3.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก  

ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    7.3.3 สมมตฐิานข้อที่ 3 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร จำแนกตามเพศ 

มีความแตกต่างกัน ใชส้ถิติทดสอบที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนการทดสอบ

ของขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ที่โรงเรียนสังกัด มีความแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายได้ ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) 

ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

    7.3.4 สมมตฐิานข้อที่ 4 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ 

ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียน

สังกัด ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOWA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    7.3.5 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง

ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Produck-Moment Correlation Coefficient) มีค่าระหว่าง -1 ถึง 

+1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน และพิจารณา

จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้(บุญใจ ศรสีถิตนรากร, 2553,  

หนา้ 376-377) 
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      ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่า      

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

      ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่า      

มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

      ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่า      

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

      ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่า      

มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ  

    7.3.6 สมมตฐิานข้อ 6 ให้ใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่

ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis)  

ตอนที่ 2 แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัด

สกลนคร 

 ในการหาแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ดำเนินการ

ดังนี้ 

  1. เคร่ืองมือที่ใช้ 

   ผูว้ิจัยได้นำความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารด้านที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร มาร่างเป็นแบบ

สัมภาษณ์ แล้วเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม

แล้วนำไปใช้ในการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

  2. การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 

   2.1 กำหนดผูเ้ชี่ยวชาญที่ทำการสัมภาษณ์จำนวน 11 คน จำแนกเป็น

อาจารย์ในระดับอุดมศกึษา จำนวน 4 คน ศกึษานิเทศก์ จำนวน 3 คน ผู้อำนวยการ 

จำนวน 4 คน โดยมีผู้เช่ียวชาญในการพิจารณาแนวทางการปรับระดับ ดังนี้ 
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   2.2 การใชเ้กณฑ์คัดเลือกผู้เช่ียวชาญในการแก้ไขความเครียด ดังนี้ 

    2.2.1 นักวิชาการด้านบริหารการศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา สำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอกทางการบริหารการศกึษา มีประสบการณ์ในการสอนด้าน 

การบริหารการศกึษาไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ 

     2.2.1.1 รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2.2.1.2 ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    2.2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านจติวิทยาการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า

ปริญญาโททางดา้นจติวิทยา มปีระสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑติศกึษาไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

จำนวน 2 คน ได้แก่ 

     2.2.2.1 รศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานหลักสูตรครุศาสตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

     2.2.2.2 ผศ.ดร.วัลนกิา ฉลากบาง อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

และพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    2.2.3 ศกึษานิเทศก์ ที่รับผดิชอบงานกลุ่มนเิทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 

จำนวน 3 คน 

     2.2.3.1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

     2.2.3.2 ดร.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

     2.2.3.3 นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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    2.2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียน สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท

ทางการบริหารการศกึษา มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ 

     2.2.4.1 นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรตสิกล ผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 

     2.2.4.2 ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผูอ้ำนวยการเชี่ยวชาญ  

โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  

     2.2.4.3 นายณัฐวุฒิ บุรีแสง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

     2.2.4.4 นายไมตรี สัพโส ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านคึม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   การนำเสนอแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ใช้เทคนิคการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนด

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N  แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

  X̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน 

  t  แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาแบบ t – test, 

  F  แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาแบบ F – test 

  df  แทน ระดับขั้นความเป็นอิสระ 

  SS  แทน ผลรวมกำลังสองของคะแนน 

  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน 

  *  แทน ความมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน ความมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  Rxy แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

      ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

      การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
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  X1  แทน ลักษณะส่วนบุคคล 

  X2  แทน ลักษณะงาน 

  X3  แทน สภาพแวดล้อม 

  X4  แทน ความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

  X5  แทน บทบาทหนา้ที่ในองค์การ 

  X  แทน ภาพรวมของความเครียดของผู้บริหาร 

  Y1  แทน การบริหารงานวิชาการ 

  Y2  แทน การบริหารงานงบประมาณ 

  Y3  แทน การบริหารงานบุคคล 

  Y4  แทน การบริหารงานทั่วไป 

  Y  แทน ภาพรวมของประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจ 

      พยากรณ์ 

  a  แทน ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  b  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน 

      มาตรฐาน 

  β  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัว 

      แปรพยากรณ์ 

  S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

  Y’  แทน ความเครียดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

      ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  Z’  แทน ความเครียดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

      ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

   1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศของ

ผูบ้ริหาร ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสังกัดเขตพืน้ที่การศกึษา 

โดยการหาค่าร้อยละ 

   1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

    ตอนที่ 1.2.1 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ที่ว่า “ระดับความเครียด

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหาร อยู่ในระดับปานกลาง” โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

    ตอนที่ 1.2.2 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ระดับประสิทธิผล

การบริหารงานโรงเรยีนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร 

อยู่ในระดับปานมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    ตอนที่ 1.2.3 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มีความแตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดยเพศ

ของผูบ้ริหารโรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียนเพศชาย และผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง ใช้สถิติ

ทดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้

ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่

โรงเรียนสังกัด ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ตามความเหมาะสม 

    ตอนที่ 1.2.4 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขต
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พืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มคีวามแตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดยเพศ

ของผูบ้ริหารโรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียนเพศชาย และผูบ้ริหารโรงเรียนหญิง ใช้สถิติ

ทดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้

ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ที่โรงเรียนสังกัด ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ตามความเหมาะสม 

    ตอนที่ 1.2.5 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่ว่า “ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร มีความสัมพันธ์กัน” โดยใช้วธิีการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) 

    ตอนที่ 1.2.6 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า “ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน”  

โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

analysis) 

  ตอนที่ 2 แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

   1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 ประจำปี 
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การศกึษา 2564 จำนวน 279 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 213 คน 

และผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงจำนวน 66 คน นำเสนอดังตาราง 9 

ตาราง 9 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการดำรง  

            ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่  

            การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด 

สถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร 
รวม (คน) 

(ร้อยละ) 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 

จำนวน (คน) 

(ร้อยละ) 

จำนวน (คน) 

(ร้อยละ) 

จำนวน (คน) 

(ร้อยละ) 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

   1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

เพศชาย 

61 

(21.86) 

81 

(29.03) 

71 

(25.45) 

213 

(76.34) 

   2. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

เพศหญิง 

22 

(7.89) 

29 

(10.39) 

15 

(5.38) 

66 

(23.66) 

รวม 83 

(29.75) 

110 

(39.43) 

86 

(30.82) 

279 

(100.00) 

ขนาดโรงเรยีน  

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

30 

(10.75) 

53 

(18.99) 

33 

(11.83) 

116 

(41.57) 

   2. โรงเรียนขนาดกลาง 
 

41 

(14.69) 

44 

(15.77) 

40 

(14.34) 

125 

(44.80) 

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่ / 

ใหญ่พิเศษ 

12 

(4.30) 

13 

(4.66) 

13 

(4.66) 

38 

(13.62) 

รวม 83 

(29.75) 

110 

(39.43) 

86 

(30.82) 

279 

(100.00) 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

สถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร 
รวม (คน) 

(ร้อยละ) 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 

จำนวน (คน) 

(ร้อยละ) 

จำนวน (คน) 

(ร้อยละ) 

จำนวน (คน) 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

   1. น้อยกว่า 10 ปี 

 

39 

(13.98) 

32 

(11.47) 

31 

(11.11) 

102 

(36.56) 

   2. ระหว่าง 10 - 20 ปี 

 

36 

(12.90) 

29 

(10.40) 

26 

(9.32) 

91 

(32.62) 

   3. มากกว่า 20 ปี 8 

(2.87) 

49 

(17.56) 

29 

(10.39) 

86 

(30.82) 

รวม 83 

(29.75) 

110 

(39.43) 

86 

(30.82) 

279 

(100.00) 

 จากตาราง 9 พบว่า เป็นผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด 279 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

  เมื่อจำแนกตามเพศ เป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 213 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 76.34 ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญงิจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 23.66  

แสดงได้ดังนี้ 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.75 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชาย 

จำนวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.86 และผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง จำนวน 22 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 7.89 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 39.43 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชาย 

จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 และผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญงิ จำนวน 29 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 10.39 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 จำนวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.82 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชาย 
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จำนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.45 และผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง จำนวน 15 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 5.38 

  เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  

116 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.57 ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.80 และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.62 

แสดงได้ดังนี้ 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.75 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 41 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 14.69 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 12 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 4.30 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 39.43 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 44 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 15.77 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 13 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 4.66 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 จำนวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.82 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.83 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 40 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 14.34 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 13 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 4.66 

  เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 36.56 

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 91 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 32.62 และผู้บริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า  

20 ปี จำนวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.82 แสดงได้ดังนี ้

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จำนวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.75 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.93 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 36 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 12.90 และผู้บริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 

20 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 39.43 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.47 

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 29 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 10.40 และผู้บริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า  

20 ปี จำนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.56 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 จำนวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.82 แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.11 

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 26 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 9.32 และผู้บริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 

20 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.39 

   1.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวจิัย 

    1.2.1 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “ระดับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น 

ของผูบ้ริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง” ทำการทดสอบโดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตาม 

ที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

     1.2.1.1 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน นำเสนอ 

ดังตาราง 10 
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ตาราง 10 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

              ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน  
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ด้านลักษณะบุคคล 2.56 0.69 ปานกลาง 

2. ด้านลักษณะงาน 2.82 0.85 ปานกลาง 

3. ด้านสภาพแวดล้อม 2.86 0.62 ปานกลาง 

4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 2.28 0.60 น้อย 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 2.52 0.65 ปานกลาง 

รวม 2.62 0.55 ปานกลาง 

 จากตาราง 10 พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X̅ = 2.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน 

ดังนี้ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านสภาพแวดล้อม (X̅ = 2.86)  

ด้านลักษณะงาน (X̅ = 2.82) ด้านลักษณะบุคคล (X̅ = 2.56) และด้านบทบาทหนา้ที่ 

ในองค์การ (X̅ = 2.52) มีเพียงดา้นเดียวที่อยู่ในระดับน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์ 

ของบุคคลในหน่วยงาน (X̅ = 2.28) 

  เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า “ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

อยู่ในระดับปานกลาง” 

     1.2.1.2 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนรายด้าน นำเสนอ

ดังตาราง 11 – 15 
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ตาราง 11 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

             ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านลักษณะบุคคล  

ด้านลักษณะบุคคล 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ท่านตั้งมาตรฐานและเป้าหมายการทำงานของตน 

ไวสูง 

2.89 1.26 ปานกลาง 

2. ท่านมคีวามกดดันในการบริหารงานที่อยู่ใน 

ความรับผดิชอบของท่าน 

2.61 1.05 ปานกลาง 

3. ท่านไม่มีความสุขในการทำงาน 2.50 1.10 น้อย 

4. ท่านมคีวามกังวลว่าคนอื่นเห็นวาท่านไม่มี

ความสามารถหรอืผิดหวังในความสามารถของท่าน 
2.45 1.10 

น้อย 

5. ท่านรูส้ึกกังวลว่างานของท่านจะไม่ประสบผลสำเร็จ 2.43 0.99 น้อย 

6. ท่านมปีัญหาด้านสุขภาพที่ไม่แข็งแรง  

และส่งผลกระทบต่องานที่ท่านรับผิดชอบ 

2.49 1.00 น้อย 

รวม 2.56 0.69 ปานกลาง 

 จากตาราง 11 พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ด้านลักษณะ

บุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ท่านตั้ง

มาตรฐานและเป้าหมายการทำงานของตนไวสูง (X̅ = 2.89) ท่านมคีวามกดดันในการ

บริหารงานที่อยู่ในความรับผดิชอบของท่าน (X̅ = 2.61) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับน้อย 

ตาราง 12 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

             ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านลักษณะงาน 

ด้านลักษณะงาน 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ท่านรูส้ึกว่าภาระงานในการบริหารสถานศกึษา 

ที่ท่านตอ้งรับผดิชอบมีปริมาณมาก 

2.76 1.24 ปานกลาง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ด้านลักษณะงาน 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ท่านรูส้ึกว่าภาระงานในการบริหารสถานศกึษา 

ที่ท่านตอ้งรับผดิชอบมีปริมาณมาก 

2.76 1.24 ปานกลาง 

2. ท่านรูส้ึกว่างานที่ท่านได้รับมีปริมาณมากในขณะที่

ท่านมเีวลาในการทำงานน้อย 

2.38 1.00 น้อย 

3. ในการทำงานแต่ละวันท่านทำงานเกินเวลาราชการ 

ที่กำหนดไว้ 

2.22 1.07 น้อย 

4. ท่านต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานบริหารโรงเรียน 

อยู่เสมอ 

2.76 1.06 ปานกลาง 

5. ท่านรูส้ึกว่างานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ตรงกับ

ความสามารถของท่าน 

2.94 1.04 ปานกลาง 

6. ท่านรูส้ึกว่างานบริหารโรงเรียนมคีวามซับซ้อน 

และมีแผนปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน 

3.29 1.15 ปานกลาง 

7. งานที่ท่านทำมีความเร่งด่วนและท่านไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 

3.43 1.13 ปานกลาง 

รวม 2.82 0.85 ปานกลาง 

 จากตาราง 12 พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านลักษณะงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 

2 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ งานที่ท่านทำมีความเร่งด่วน 

และท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด (X̅ = 3.43) และ ท่านรูส้ึกว่า 

งานบริหารโรงเรียนมคีวามซับซ้อนและมีแผนปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน (X̅ = 3.29)  

ระดับปานกลาง 3 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ท่านรูส้ึกว่างาน

ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ตรงกับความสามารถของท่าน (X̅ = 2.94) ท่านต้องแก้ปัญหา

เกี่ยวกับงานบริหารโรงเรียนอยู่เสมอ (X̅ = 2.76) และท่านรูส้ึกว่าภาระงานในการบริหาร

สถานศกึษาที่ท่านต้องรับผิดชอบมีปริมาณมาก (X̅ = 2.76) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับน้อย 
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ตาราง 13 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

              ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อม 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. สถานที่ทำงานของท่านมีความคับแคบ แออัด 3.39 1.07 ปานกลาง 

2. สถานที่ทำงานของท่านมีอากาศร้อน 

และระบายอากาศไม่ดี 

2.82 1.00 ปานกลาง 

3. สถานที่ทำงานของท่านมีเสียงดังรบกวน  

จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

2.22 1.08 น้อย 

4. สถานที่ทำงานของท่านมีคนพลุกพล่าน  

เกิดความวุ่นวาย และไม่มีสมาธิต่อการทำงาน 

3.43 1.13 ปานกลาง 

5. อุปกรณ์เครื่องมือทีใ่ชใ้นการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

ต่อการทำงานของท่าน 

2.62 0.98 ปานกลาง 

6. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใชใ้นการปฏิบัติงานมีคุณภาพ

ไม่ดีเท่าที่ควร 

2.68 1.08 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.62 ปานกลาง 

 จากตาราง 13 พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ สถานที่

ทำงานของท่านมีคนพลุกพล่าน เกิดความวุ่นวาย และไม่มีสมาธิต่อการทำงาน (X̅ = 3.43) 

และ สถานที่ทำงานของท่านมคีวามคับแคบ แออัด (X̅ = 3.39) ระดับปานกลาง 3 ข้อ  

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ สถานที่ทำงานของท่านมอีากาศรอ้น

และระบายอากาศไม่ดี (X̅ = 2.82) อุปกรณ์เครื่องมอืที่ใชใ้นการปฏิบัติงานมคีุณภาพไม่ดี

เท่าที่ควร (X̅ = 2.68) และอุปกรณ์เครื่องมือทีใ่ชใ้นการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน

ของท่าน (X̅ = 2.62) ส่วนที่เหลอือยู่ในระดับน้อย 
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ตาราง 14 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

             ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์ 

             ของบุคคลในหน่วยงาน 

ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ท่านมคีวามขัดแย้งกับผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา 2.04 0.99 น้อย 

2. ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ให้ 

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2.09 0.83 น้อย 

3. ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านเกิดการ 

แบ่งพรรคแบ่งพวก แก่งแย่งชิงดีกัน ขาดความจริงใจ 

ต่อกัน 

2.14 1.02 น้อย 

4. ผูร้่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไม่ไว้วางใจ

และเชื่อถือในความสามารถของท่าน 

2.52 1.13 ปานกลาง 

5. ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับของโรงเรียน 

2.62 1.22 ปานกลาง 

6. ผูร้่วมงานหรือผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ให้ 

ความร่วมมอืและสนับสนุนในการปฏิบัตงิาน 

2.29 0.98 น้อย 

รวม 2.28 0.60 น้อย 

 จากตาราง 14 พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X̅ = 2.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือผูร้่วมงาน

หรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับของโรงเรียน (X̅ = 2.62) 

และผู้ร่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ไว้วางใจและเชื่อถือในความสามารถ 

ของท่าน (X̅ = 2.52) ส่วนข้อที่เหลอือยู่ในระดับน้อย 
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ตาราง 15 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

             ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านบทบาทหนา้ที่ 

             ในองค์การ 

ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของต้นสังกัด

ของท่านขาดความชัดเจน 

2.36 1.21 น้อย 

2. หนา้ที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานของท่านขาด

ความชัดเจนทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มตามศักยภาพ 

2.44 0.98 น้อย 

3. ท่านขาดอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 2.78 1.20 ปานกลาง 

4. บทบาทและหนา้ที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน 

ของท่านมีมากเกินไป จนขาดประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

2.59 1.05 ปานกลาง 

5. โครงสร้างการบริหารสถานศกึษาของท่าน 

ขาดความชัดเจน 

2.51 1.18 ปานกลาง 

6. การจัดสรรบุคลากรในโรงเรียนของท่าน 

ไม่สอดคล้องกับบทบาทในปฏิบัติงาน 

2.43 1.05 น้อย 

รวม 2.52 0.65 ปานกลาง 

 จากตาราง 15 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ด้านบทบาท

หนา้ที่ในองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อและอยู่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  

3 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คือ ท่านขาดอิสระในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (X̅ = 2.78) บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน

ของท่านมีมากเกินไป จนขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (X̅ = 2.59) และโครงสร้าง

การบริหารสถานศกึษาของท่านขาดความชัดเจน (X̅ = 2.51) ส่วนข้อที่เหลือ 

อยู่ในระดับน้อย 
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    1.2.2 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ระดับประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรยีนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับมาก” ทำการทดสอบโดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมายตามที่กำหนดไว้ 

    1.2.2.1 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน นำเสนอดังตาราง 16 

ตาราง 16 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

             ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวม 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.41 0.34 มาก 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.48 0.51 มาก 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.56 0.53 มากที่สุด 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.51 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.42 มาก 

 จากตาราง 16 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการ

บริหารงานบุคคล (X̅ = 4.56) และด้านการบริหารงานทั่วไป (X̅ = 4.51) มี 2 ด้านอยู่ใน

ระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือด้านการบริหารงานงบประมาณ  

(X̅ = 4.48) และ ด้านการบริหารงานวิชาการ (X̅ = 4.41) 

 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก” 

     1.2.2.2 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา 

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน รายด้าน นำเสนอดังตาราง 

17 - 20 
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ตาราง 17 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

             ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. หลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น

เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.55 มาก 

2. การวางแผนและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของโรงเรยีนเป็นระบบและปฏิบัติตามได้ 

4.58 0.55 มากที่สุด 

3. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษาเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามหลักวิชาการ 

4.47 0.50 มาก 

4. การวัดผล ประเมินผล และการดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

4.39 0.54 มาก 

5. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน มกีารดำเนินการ 

อย่างเป็นระบบและโปร่งใส 

4.19 0.67 มาก 

6. มีการแนะแนวและการนิเทศการศกึษาของโรงเรียน

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4.39 0.67 มาก 

7. การประกันคุณภาพภายในและการรักษามาตรฐาน

การศกึษามีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

4.22 0.64 มาก 

8. มีการส่งเสริมสถานศกึษา ชุมชนองค์กรอื่น ๆ สนับสนุน 

พัฒนาใหม้ีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

และเข้มแข็ง 

4.65 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.34 มาก 

 จากตาราง 17 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนด้านการบริหารงานวิชาการ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  

2 ข้อ คือ มีการส่งเสริมสถานศกึษา ชุมชนองค์กรอื่น ๆ สนับสนุน พัฒนาให้มคีวามเข้มแข็ง

ทางวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง (X̅ = 4.65) และการวางแผนและการจัดทำ
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ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนเป็นระบบและปฏิบัติตามได้       

(X̅ = 4.58) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 

ตาราง 18 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
ค่าสถติิ   การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. แผนงบประมาณ แผนปฏิบัตกิารใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานมคีวามถูกต้องชัดเจน และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

4.50 0.62 มาก 

2. การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอ

โอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส 

4.47 0.68 มาก 

3. การรายงานผล ตรวจสอบตดิตาม การเบิกจ่าย

งบประมาณ การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 

และรายงานของโรงเรียนเป็นไปดว้ยความถูกต้องรวดเร็ว

และโปร่งใส 

4.32 0.73 มาก 

4. การบริหารจัดการทรัพยากร การระดมทรัพยากร 

และการลงทุนเพื่อการศึกษารวมถึงการจัดหาผลประโยชน์ 

จากทรัพย์สนิของโรงเรียนเป็นระบบและโปร่งใส 

4.64 0.55 มากที่สุด 

5. การวางแผนพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล 

บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุการกำหนดรูปแบบรายการ 

หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุของโรงเรียนมีการดำเนินการ 

อย่างมปีระสทิธิภาพ 

4.47 0.67 มาก 

6. การจัดทำบัญชีการเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน  

การเบิกเงินจากคลัง และการจ่ายเงิน การนำเงนิส่งคลัง 

มคีวามถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

4.50 0.64 มาก 

รวม 4.48 0.51 มาก 
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 จากตาราง 18 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงาน

งบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ การบริหารจัดการทรัพยากร การระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศกึษารวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนเป็นระบบ 

และโปร่งใส (X̅ = 4.64) ส่วนข้อที่เหลอือยู่ในระดับมาก 

ตาราง 19 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังการ

สรรหาและบรรจุแต่งตัง้ การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้ 

การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

4.63 0.57 มากที่สุด 

2. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงนิเดือน  

การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศกึษา ยกย่องเชดิชูเกียรติ มาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การขอรับใบอนุญาต  

การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป 

อย่างรวดเร็ว โปรงใสและเป็นระบบ 

4.50 0.64 มาก 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล 

การลาทุกประเภทมีความโปร่งใสเที่ยงตรงและยุติธรรม 

4.63 0.57 มากที่สุด 

4. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพัก

ราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ 

การรอ้งทุกข์ การออกจากราชการ การรายงาน 

การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษมีความยุติธรรม 

และตรงตามระเบียบทางราชการ 

4.50 0.67 มาก 

 



181 

ตาราง 19 (ต่อ) 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

5. การดำเนินงานระบบทะเบียนประวัติ บัญชรีายชื่อ 

และการใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ถูกต้องรวดเร็วตามระเบียบ 

ทางราชการ 

4.57 0.57 มากที่สุด 

6. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 

4.54 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.53  

 จากตาราง 19 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก

มากที่สุด 4 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คอื การวางแผน

อัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนตำแหน่ง 

ให้สูงขึ้น การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสอดคล้องกับ 

ความตอ้งการของโรงเรียนกับการประเมนิผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล การลา 

ทุกประเภทมีความโปร่งใสเที่ยงตรงและยุติธรรม (X̅ = 4.63) การดำเนินงานระบบทะเบียน

ประวัติ บัญชรีายชื่อและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ถูกต้องรวดเร็วตามระเบียบ (X̅ = 4.57) และการพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา เป็นไปตามระเบียบทางราชการ (X̅ = 4.54) ส่วนข้อที่

เหลืออยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 20 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1.การประสานงาน การพัฒนาระบบ และเครือข่ายงาน

เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศกึษา 

มีความถูกต้องรวดเร็วทันตามตอ้งการ 

4.59 0.54 มากที่สุด 

2.การวางแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนา

องค์กร การจัดระบบการควบคุมภายใน งานวิจัย 

เพื่อพัฒนานโยบายและแผนมีความถูกต้องรวดเร็ว 

ทันตามตอ้งการ 

4.62 0.56 มากที่สุด 

3.การดําเนินงานธุรการ การพัฒนามาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพ 

4.31 0.80 มาก 

4.การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มคีวาม 

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

4.39 0.67 มาก 

5.การรับนักเรียน การจัดทำสำมะโนผู้เรยีนเป็นระบบ 

และถูกต้อง 

4.51 0.62 มากที่สุด 

6. ความถูกต้องของการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

การจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิกสถานศกึษา 

4.50 0.63 มาก 

7. การประสานการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน

สังคมอื่นที่จัด การศกึษา ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

มีประสิทธิภาพ 

4.65 0.59 มากที่สุด 

8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาให้มคีวามพอเพียง

กับความตอ้งการ 

4.65 0.55 มากที่สุด 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

9.การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน  

มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบทางราชการ 

4.47 0.68 มาก 

10.การจัดทัศนศกึษา เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 4.49 0.64 มาก 

11.การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความถูกต้อง 

ตรงตามระเบียบทางราชการ 

4.47 0.67 มาก 

รวม 4.51 0.48 มากที่สุด 

 จากตาราง 20 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานทั่วไป 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก

มากที่สุด 5 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ การระดมทรัพยากร

เพื่อการศกึษาให้มคีวามพอเพียงกับความตอ้งการและการประสานการประชาสัมพันธ์ 

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ของบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด การศกึษา ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

มีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.65) การวางแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

การจัดระบบการควบคุมภายใน งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนมีความถูกต้อง

รวดเร็วทันตามต้องการ (X̅ = 4.62) การประสานงาน การพัฒนาระบบ และเครือข่ายงาน

เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศกึษามีความถูกต้องรวดเร็วทันตามตอ้งการ  

(X̅ = 4.59) และการรับนักเรียน การจัดทำสำมะโนผูเ้รียนเป็นระบบและ ถูกต้อง  

(X̅ = 4.51) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 

    1.2.3 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 “ความเครียดในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนก

ตามเพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่โรงเรียนสังกัด มคีวามแตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดยเพศของผู้บริหาร

โรงเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชาย และผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง ใช้สถิตทิดสอบที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของ
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โรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด 

ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ 

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

     1.2.3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียด 

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น 

ของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศของผูบ้ริหารโรงเรียน นำเสนอดังตาราง 21 

ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการปฏิบัติงานโรงเรียน 

             ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             จำแนกตามเพศของผู้บริหารโรงเรียน 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

เพศชาย 

(N=215) 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

เพศหญิง

(N=64) 

t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านลักษณะบุคคล 2.54 0.66 2.63 0.78 -0.833 .361 

2. ด้านลักษณะงาน 2.79 0.81 2.94 0.95 -1.238 .180 

3. ด้านสภาพแวดล้อม 2.86 0.58 2.88 0.73 -0.189 .831 

4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในหน่วยงาน 

2.24 0.54 2.43 0.75 -1.913 .059 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 2.47 0.61 2.68 0.73 -2.082* .040 

รวม 2.58 0.58 2.72 0.68 -1.476 .087 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05; t338 = 1.96) 

 จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
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จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง 

มีความเครียดมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชาย 

  ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

จำแนกตามเพศ มคีวามแตกต่างกัน” 

     1.2.3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน นำเสนอดังตาราง 22 – 23 

ตาราง 22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

              โรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านลักษณะบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 4.616 2 2.308 5.005** 

 

.007 

 ภายในกลุ่ม 127.292 276 .461 

รวม 131.909 278  

2. ด้านลักษณะงาน 

ระหว่างกลุ่ม 10.088 2 5.044 7.375** 

 

.001 

 ภายในกลุ่ม 188.766 276 .684 

รวม 198.854 278  

3. ด้านสภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 2.468 2 1.234 3.261* 

 

.040 

 ภายในกลุ่ม 104.469 276 .379 

รวม 106.937 278  

4. ด้านความสัมพันธ์ 

ของบุคคลในหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม .278 2 .139 0.378 

 

.686 

 ภายในกลุ่ม 101.409 276 .367 

รวม 101.686 278  

5. ด้านบทบาทหน้าที่ 

ในองค์การ 

ระหว่างกลุ่ม .428 2 .214 0.509 

 

.602 

 ภายในกลุ่ม 116.059 276 .421 

รวม 116.488 278  
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.398 2 1.199 3.965* 

 

.020 

 ภายในกลุ่ม 83.459 276 .302 

 รวม 85.857 278 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05; F2, 337 = 3.03) 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (  .01; F2, 337 = 4.69) 

 จากตาราง 22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05  

 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

จำแนกตามขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกัน” 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน และด้านลักษณะบุคคล ในขณะที ่

ด้านสภาพแวดล้อมมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน

ความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานและด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ไม่แตกต่างกัน  

ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) หรอื L.S.D. ตามความเหมาะสม นำเสนอดังตาราง 23 

 

 

 

 

 



187 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการปฏิบัติงานโรงเรียน 

              ประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              จำแนกตามขนาดโรงเรยีนเป็นรายคู่ 

ความเครียดใน

การปฏิบัติงาน 
ขนาดโรงเรยีน 

วิธ
ีกา

รเ
ปร

ียบ
เท

ียบ
 

 

ขนาดโรงเรยีน 

 

เล็ก กลาง 
ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

1. ด้านลักษณะ

บุคคล 

 
Sc

he
ffe

’
 

 

X̅ 2.49 2.53 2.88 

เล็ก 2.49 - -.04 -.39** 

กลาง 2.53 - - -.35* 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 2.88    

2. ด้านลักษณะ

งาน 

 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 2.78 2.72 3.30 

เล็ก 2.78 - .06 -.52** 

กลาง 2.72 - - -.58** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 3.30    

 

3. ด้าน

สภาพแวดล้อม 
 

 

L.
S.

D.
 

 

X̅ 2.88 2.78 3.07 

เล็ก 2.88 - .10 -.19 

กลาง 2.78 - - -.29* 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 3.07    

ความเครียดใน

การปฏิบัติงาน

โดยรวม 

 

L.
S.

D.
 

 

X̅ 2.59 2.57 2.85 

เล็ก 2.59 - .02 -.26* 

กลาง 2.57 - - -.28* 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 2.85    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรยีนเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน



188 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นต่อความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะบุคคล ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นต่อความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ด้านลักษณะงาน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นต่อความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน 

ขนาดกลาง และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ด้านสภาพแวดล้อม ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นต่อความเครียด 

ในการปฏิบัติงานมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

     1.2.3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการ

ปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นำเสนอดังตาราง 24 - 25 

ตาราง 24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านลักษณะบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .887 2 .443 .934 

 

.394 

 ภายในกลุ่ม 131.022 276 .475 

รวม 131.909 278  

2. ด้านลักษณะงาน 

ระหว่างกลุ่ม .033 2 .016 .023 

 

.977 

 ภายในกลุ่ม 198.821 276 .720 

รวม 198.854 278  

3. ด้านสภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 1.280 2 .640 1.672 

 

.190 

 ภายในกลุ่ม 105.658 276 .383 

รวม 106.937 278  
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

4. ด้านความสัมพันธ์ 

ของบุคคลในหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 7.300 2 3.650 10.673** 

 

.000 

 ภายในกลุ่ม 94.386 276 .342 

รวม 101.686 278  

5. ด้านบทบาทหน้าที่ 

ในองค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 17.441 2 8.720 24.300** 

 

.000 

 ภายในกลุ่ม 99.047 276 .359 

รวม 116.488 278  

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.051 2 1.026 3.378* 

 

.036 

 ภายในกลุ่ม 83.806 276 .304 

รวม 85.857 278  

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .01; F2, 337 = 3.03)  

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01; F2, 337 = 4.69) 

 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน” 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานและด้าน 

บทบาทหนา้ที่ในองค์การ ส่วนด้านลักษณะบุคคล ด้านลักษณะงาน และด้าน 

สภาพแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

เป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื L.S.D. ตามความเหมาะสม 

นำเสนอดังตาราง 25 

 
 



190 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

              โรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 

วธิี
กา

รเ
ปรี

ยบ
เที

ยบ
 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อย

กว่า 

10 ปี 

10–20

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

4. ด้านความสัมพันธ์

ของบุคคลใน

หน่วยงาน 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 2.49 2.22 2.10 

น้อยกว่า 10 ปี 2.49 - .26** .38** 

10 – 20 ปี 2.22 - - .12 

มากกว่า 20 ปี 2.10    

5.ด้านบทบาทหน้าที่

ในองค์การ 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 2.83 2.44 2.23 

น้อยกว่า 10 ปี 2.83 - .39** .60** 

10 – 20 ปี 2.44 - - .21 

มากกว่า 20 ปี 2.23    

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม 

 

L.
S.

D.
 

X̅ 2.73 2.57 2.53 

น้อยกว่า 10 ปี 2.73 - .16* .20* 

10 – 20 ปี 2.57 - - .04 

มากกว่า 20 ปี 2.53    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 25 การเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการน้อยกว่า 10 ปี ความคิดเห็นต่อความเครียดในการ

ปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี 

และผูบ้ริหารโรงเรียนมปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ป ีอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05  
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 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

และด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

น้อยกว่า 10 ปี มคีวามคิดเห็นต่อความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีน 

ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี และผูบ้ริหารโรงเรียนมีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     1.2.3.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียด 

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด  

นำเสนอดังตาราง 26 – 27 

ตาราง 26 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียน จำแนกตามสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านลักษณะบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 1.097 2 .548 1.157 

 

.316 

 ภายในกลุ่ม 130.812 276 .474 

รวม 131.909 278  

2. ด้านลักษณะงาน 

ระหว่างกลุ่ม 3.387 2 1.693 2.391 

 

.093 

 ภายในกลุ่ม 195.467 276 .708 

รวม 198.854 278  

3. ด้านสภาพแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 6.453 2 3.226 8.862** .000 

ภายในกลุ่ม 100.485 276 .364   

รวม 106.937 278    

4. ด้านความสัมพันธ์ 

ของบุคคลในหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.862 2 2.431 6.930** .001 

ภายในกลุ่ม 96.824 276 .351   

รวม 101.686 278    
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ตาราง 26 (ต่อ) 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ 

ในองค์การ 

ระหว่างกลุ่ม .043 2 .022 0.051 

 

.950 

 ภายในกลุ่ม 116.445 276 .422 

รวม 116.488 278  

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.178 2 .589 1.919 

 

.149 

 ภายในกลุ่ม 84.679 276 .307 

รวม 85.857 278  

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 26 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด 

พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

จำแนกตาม และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มคีวามแตกต่างกัน” 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในหน่วยงาน ส่วนด้านลักษณะบุคคล ด้านลักษณะงาน และด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ  

ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิี 

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื L.S.D. ตามความเหมาะสม นำเสนอดังตาราง 27 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

              โรงเรียน จำแนกตามสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัดเป็นรายคู่ 

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน

เขตพื้นท่ี

การศึกษาที่

โรงเรียน

สังกัด วธิี
กา

รเ
ปรี

ยบ
เที

ยบ
 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่โรงเรียนสังกัด 

 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 

3. ด้านสภาพ 

แวดล้อม 

 
Sc

he
ffe

’
 

 

X̅ 2.89 2.69 3.06 

เขต 1 2.89 - .20* -.17 

เขต 2 2.69 - - -.37** 

    เขต 3 3.06    

4. ด้านความสัมพันธ์

ของบุคคลใน

หน่วยงาน 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 2.08 2.37 2.37 

เขต 1 2.08 - -.29** -.29** 

เขต 2 2.37 - - .00 

เขต 3 2.37    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัดเป็นรายคู่ 

พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาเขต 3  

และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเขต 1 มีความคิดเห็นต่อ

ความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ ส่วนด้านความสัมพันธ์

ของบุคคลในหน่วยงาน ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเขต 3  

และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเขต 2 มีความคิดเห็นต่อ 

ความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

เขต 1 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
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    1.2.4 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนก

ตามเพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่โรงเรียนสังกัด มคีวามแตกต่างกัน” ในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้เพศของผู้บริหาร

โรงเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชาย และผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง ใช้สถิตทิดสอบที  

(t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วนของการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาด 

ของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD 

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    1.2.4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ

ของผูบ้ริหารโรงเรียน นำเสนอดังตาราง 28 

ตาราง 28 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

              ประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              จำแนกเพศของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

ผูบ้ริหาร 

โรงเรียนเพศ

ชาย 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

เพศหญิง 
t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.38 0.34 4.51 0.29 -2.72** .007 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.43 0.52 4.68 0.41 -4.08** .000 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.50 0.56 4.76 0.38 -4.45** .000 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.45 0.50 4.70 0.35 -4.54** .000 

รวม 4.44 0.43 4.66 0.31 -4.56** .000 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (  .01; t338 = 2.58) 

 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของ
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ผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกเพศของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารโรงเรียน

เพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน 

เพศชาย 

 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ 

มีความแตกต่างกัน” 

     1.2.4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาด

โรงเรียน นำเสนอดังตาราง 29  

ตาราง 29 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด 

              สกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหาร 

งานโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านการบริหารงาน

วิชาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม .368 2 .184 1.64 

 

.197 

 ภายในกลุ่ม 31.026 276 .112 

รวม 31.393 278  

2. ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ 

 

ระหว่างกลุ่ม .011 2 .005 .021 

 

.980 

 ภายในกลุ่ม 71.143 276 .258 

รวม 71.154 278  

3. ด้านการบริหารงาน

บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .112 2 .056 .198 

 

.821 

 ภายในกลุ่ม 78.346 276 .284 

รวม 78.458 278  

4. ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป 

ระหว่างกลุ่ม .079 2 .039 .173 

 

.841 

 ภายในกลุ่ม 62.977 276 .228 

รวม 63.055 278  
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหาร 

งานโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .103 2 .051 .293 

 

.746 

 ภายในกลุ่ม 48.443 276 .176 

รวม 48.546 278  

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05; F2, 337 = 3.03) 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (  .01; F2, 337 = 4.69) 

 จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาด

โรงเรียน พบว่าโดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม 

ขนาดโรงเรยีน มคีวามแตกต่างกัน” 

     1.2.4.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นำเสนอดังตาราง 30 – 31 

ตาราง 30 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนในโรงเรยีน 

              ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลการบริหาร 

งานโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านการบริหาร 

งานวิชาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม .108 2 .054 0.476 

 

.622 

 ภายในกลุ่ม 31.286 276 .113 

รวม 31.393 278  

2. ด้านการบริหาร 

งานงบประมาณ 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.932 2 1.466 5.930** 

 

.003 

 ภายในกลุ่ม 68.222 276 .247 

รวม 71.154 278  
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบริหาร 

งานโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

3. ด้านการบริหารงาน

บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 2.405 2 1.203 4.364* 

 

.014 

 ภายในกลุ่ม 76.053 276 .276 

รวม 78.458 278  

4. ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป 

ระหว่างกลุ่ม 2.777 2 1.388 6.357** 

 

.002 

 ภายในกลุ่ม 60.279 276 .218 

รวม 63.055 278  

ประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.700 2 .850 5.009** 

 

.007 

 ภายในกลุ่ม 46.845 276 .170 

รวม 48.546 278  

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05; F2, 337 = 3.03) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (  .01; F2, 337 = 4.69) 

 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการ 

บริหารงานโรงเรียนโดยรวม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน” 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป 

ในขณะที่ด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนด้านการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้านที่มีความแตกต่างกันโดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื 

L.S.D ตามความเหมาะสม นำเสนอดังตาราง 31 
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ตาราง 31 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

              ในโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ 

              ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ 

ประสิทธิผล

การบริหารงาน

โรงเรียน 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน 

วธิี
กา

รเ
ปรี

ยบ
เที

ยบ
 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อย

กว่า 

10 ปี 

10–

20ป ี

มากกว่า 

20 ปี 

2. ด้านการ

บริหารงาน

งบประมาณ 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.58 4.51 4.34 

น้อยกว่า 10 ปี 4.58 - .07 .24** 

10 – 20 ปี 4.51 - - .17 

มากกว่า 20 ปี 4.34    

 

3. ด้านการ

บริหารงาน

บุคคล 

 

LS
D  

X̅ 4.63 4.61 4.42 

น้อยกว่า 10 ปี 4.63 - .02 .21** 

10 – 20 ปี 4.61 - - .19* 

มากกว่า 20 ปี 4.42    

 

4. ด้านการ

บริหารงาน

ทั่วไป 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.61 4.54 4.34 

น้อยกว่า 10 ปี 4.61 - .07 .27** 

10 – 20 ปี 4.54 - - .20 

มากกว่า 20 ปี 4.37    

ประสิทธิผล

การบริหารงาน

โรงเรียน

โดยรวม 

 

LS
D  

X̅ 4.56 4.52 4.38 

น้อยกว่า 10 ปี 4.56 - .04 .18** 

10 – 20 ปี 4.52 - - .14* 

มากกว่า 20 ปี 4.38    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนจังหวัดสกลนครโดยรวม และด้านการบริหารงานบุคคล ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ พบว่า  
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ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นอ้ยกว่า 10 ปี และ 10-20 ปี  

มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับส่วนด้านการบริหารงาน

งบประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01    

     1.2.4.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด นำเสนอดังตาราง 32– 33 

ตาราง 32 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

              ประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด 

ประสทิธิผลการบริหาร 

งานโรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ดา้นการบริหารงาน

วิชาการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 3.412 2 1.706 16.83** 

 

.000 

 ภายในกลุ่ม 27.982 276 .101 

รวม 31.393 278  

2. ดา้นการบริหารงาน

งบประมาณ 

 

ระหว่างกลุ่ม 13.260 2 6.630 31.61** 

 

.000 

 ภายในกลุ่ม 57.894 276 .210 

รวม 71.154 278  

3. ด้านการบริหารงาน

บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 7.646 2 3.823 14.90** 

 

.000 

 ภายในกลุ่ม 70.812 276 .257 

รวม 78.458 278  

4. ดา้นการบริหารงาน 

ทั่วไป 

ระหว่างกลุ่ม 10.584 2 5.292 27.84** 

 

.000 

 ภายในกลุ่ม 52.471 276 .190 

รวม 63.055 278  

ประสทิธิผลการบริหาร 

งานโรงเรียนโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 7.773 2 3.887 26.31** 

 

.000 

 ภายในกลุ่ม 40.772 276 .148 

รวม 48.546 278  

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 32 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนก

ตามสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด พบว่าโดยรวม และรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทุกด้าน  

 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มีความแตกต่างกัน” 

 ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) นำเสนอดังตาราง 33 

ตาราง 33 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

              ประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              จำแนกตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด เป็นรายคู่ 

ประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียน 

สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาที่โรงเรียน

สังกัด 

วธิี
กา

รเ
ปรี

ยบ
เที

ยบ
 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่โรงเรียนสังกัด 

 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 

1. ด้านการ

บริหารงานวิชาการ 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.55 4.28 4.43 

เขต 1 4.55 - .27** .12 

เขต 2 4.28 - - -.15** 

            เขต 3 4.43    

2. ด้านการ

บริหารงาน

งบประมาณ 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.82 4.34 4.34 

เขต 1 4.82 - .48** .48** 

เขต 2 4.34 - - .00 

เขต 3 4.34    

 

3. ด้านการ

บริหารงานบุคคล 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.81 4.47 4.43 

เขต 1 4.81 - .34** .38** 

เขต 2 4.47 - - .04 

เขต 3 4.43    
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียน 

สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาที่โรงเรียน

สังกัด 

วธิี
กา

รเ
ปรี

ยบ
เที

ยบ
 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ที่โรงเรียนสังกัด 

 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 

 

4. ด้านการ

บริหารงานทั่วไป 

 

Sc
he

ffe
’

 

 

X̅ 4.81 4.40 4.37 

เขต 1 4.81 - .41** .44** 

เขต 2 4.40 - - .03 

เขต 3 4.37    

ประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียน

โดยรวม 

 
Sc

he
ffe

’
 

 

X̅ 4.75 4.37 4.39 

เขต 1 4.75 - .38** .36** 

เขต 2 4.37 - - -.02 

เขต 3 4.39    

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 33 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัดเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เขต 1 มีความคิดเห็นมากกว่ามีความคิดเห็น

มากกว่าผูบ้ริหารโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเขต 2 และผูบ้ริหารโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เขต 3 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เขต 1 และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ

บริหารงานทั่วไป ผูบ้ริหารโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เขต 1 มีความ

คิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา เขต 2 และผูบ้ริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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    1.2.5 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 “ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรยีนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน” การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ความเครียดในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ทำการทดสอบโดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

นำเสนอดังตาราง 34 
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ตาราง 34 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา 

              ในจังหวัดสกลนคร จากตัวแปรทั้งหมด 

ตัวแปร X X1 X2 X3 X4 X5 Y Y1 Y2 Y3 Y4 

X            

X1 .848**           

X2 .913** .833**          

X3 .799** .614** .750**         

X4 .697** .473** .464** .330**        

X5 .725** .397** .485** .482** .633**       

Y .158** .071 .178** .135* .024 .203**      

Y1 .166** .133* .213** .132* -.010 .154** .735**     

Y2 .158** .061 .178** .143* .023 .205** .959** .627**    

Y3 .122* .054 .135* .102 .022 .161** .925** .565** .835**   

Y4 .140* .039 .145* .121* .037 .206** .977** .598** .962** .906**  

   * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 34 พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโดยรวม (X) 

กับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวม (Y)  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับต่ำ (RXY  = 0.158) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโดยรวม 

และรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก (R = 0.397-0.913) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก  

(R = 0.565-0.977) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร นำเสนอ 

ดังตาราง 35-39 

  เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่ว่า “ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน” 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงานของ 

              ผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา 

              ในจังหวัดสกลนคร (Y) 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียน (Y) 

Pearson 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านลักษณะบุคคล (X1) .071 - 

2. ด้านลักษณะงาน (X2) .178** ต่ำ 

3. ด้านสภาพแวดล้อม (X3) .135* ต่ำ 

4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) .024 - 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียน (Y) 

Pearson 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (X5) .203** ต่ำ 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 

โดยรวม (X) 

.158** ต่ำ 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 35 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม 

และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครโดยรวม พบว่า  

มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับต่ำ (Rxy = 0.158) เมื่อพิจารณาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

เป็นรายด้าน พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านบทบาทหนา้ที่

ในองค์การ (X5) และด้านลักษณะงาน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครโดยรวม (Y) อย่างมีนัยสำคัญ 

ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ส่วนความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อม (X3) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงานของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

 ในจังหวัดสกลนคร (Y1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) 

Pearson 

Correlation 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านลักษณะบุคคล (X1) .133* ต่ำ 

2. ด้านลักษณะงาน (X2) .213** ต่ำ 

3. ด้านสภาพแวดล้อม (X3) .132* ต่ำ 

4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในหน่วยงาน (X4) 

-.010 - 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (X5) .154** ต่ำ 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน โดยรวม (X)   

.166** ต่ำ 

 * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 36 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม 

และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านการ

บริหารงานวิชาการ (Y1) พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำ (Rxy1
= 0.166) เมื่อพจิารณาความเครียด

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านลักษณะงาน (X2) ดา้นบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5)  

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนครด้านบริหารงานวิชาการ (Y1) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ส่วนความเครียดด้านลักษณะบุคคล (X1) ด้านสภาพแวดล้อม 

(X3) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนครด้านบริหารงานวิชาการ (Y1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4)  

ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงานของ 

              ผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา 

              ในจังหวัดสกลนคร (Y2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน  

ด้านการบริหารงานงบประมาณ (Y2) 

Pearson 

Correlation 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านลักษณะบุคคล (X1) .061 - 

2. ด้านลักษณะงาน (X2) .178** ต่ำ 

3. ด้านสภาพแวดล้อม (X3) .143* ต่ำ 

4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

(X4) 

.023 - 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (X5) .205** ต่ำ 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน โดยรวม (X)  

.158** ต่ำ 

 * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 37 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม 

และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านการ

บริหารงานงบประมาณ (Y2) พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำ (Rxy2
= 0.158) เมื่อพจิารณาความเครียด

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) ด้านลักษณะงาน (X2)  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนครด้านบริหารงานงบประมาณ (Y2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านสภาพแวดล้อม (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ



208 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนครด้านบริหารงาน

งบประมาณ (Y2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ 

ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงานของ 

              ผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา 

              ในจังหวัดสกลนคร (Y3) ด้านการบริหารงานบุคคล 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) 

Pearson 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านลักษณะบุคคล (X1) .054 - 

2. ด้านลักษณะงาน (X2) .135* ต่ำ 

3. ด้านสภาพแวดล้อม (X3) .102 - 

4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในหน่วยงาน (X4) 

.022 - 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (X5) .161** ต่ำ 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน โดยรวม (X) 

.122* ต่ำ 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 38 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม 

และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านการ

บริหารงานบุคคล (Y3) พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำ (Rxy3
= 0.122) เมื่อพจิารณาความเครียด

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านบริหารงานบุคคล 

(Y3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้าน
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ลักษณะงาน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านบริหารงานบุคคล (Y3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มคีวามสัมพันธ์กัน 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงานของ 

              ผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา 

              ในจังหวัดสกลนคร (Y4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) 

Pearson 

Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านลักษณะบุคคล (X1) .039 - 

2. ด้านลักษณะงาน (X2) .145* ต่ำ 

3. ด้านสภาพแวดล้อม (X3) .121* ต่ำ 

4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในหน่วยงาน (X4) 

.037 - 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (X5) .206** ต่ำ 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียน โดยรวม (X)   

.140* ต่ำ 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 39 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม 

และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านการ

บริหารงานทั่วไป (Y4) พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำ (Rxy4
= 0.140) เมื่อพจิารณาความเครียด

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านการบริหารงาน

ทั่วไป (Y4) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ  
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ส่วนด้านลักษณะงาน (X2) ด้านสภาพแวดล้อม (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครด้านบริหารงานทั่วไป (Y4)  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านอื่น ๆ  

ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 ดังนัน้ผลการวิจัยครั้งนี้ จงึมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 

บางส่วนที่ว่า “ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร  

มีความสัมพันธ์กัน” 

    1.2.6 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า “ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน”  

ทำการทดสอบโดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แต่ละขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression analysis) นำเสนอดังตาราง 40 – 44 

ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

              ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนโดยรวม (Y) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. β t Sig 

ด้านบทบาทหนา้ที ่

ในองค์การ (X5) 

.203 0.041 0.038 0.172 0.050 0.266 3.415** .001 

ด้านความสัมพนัธ์ของ

บุคคลในหน่วยงาน (X4) 

.244 0.059 0.053 -0.148 0.053 -0.214 -2.775** .006 

ด้านลักษณะงาน (X2) .274 0.075 0.065 0.073 0.034 0.148 2.170* .031 

 a = 4.187  S.E.est = 0.40402 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 จากตาราง 40 พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 3 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

โดยรวมได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทหนา้ที่ 
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ในองค์การ (X5) และด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) และด้านที่มนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (X2) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.266 รองลงมา คอื ด้านความสัมพันธ์

ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ  

-0.214 ซึ่ง และด้านลักษณะงาน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.148 ตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 6.50 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.40402 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y’ = 4.187 + 0.172X5 - 0.148X4 + 0.073X2  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   ZY’ = 0.266Z5 – 0.214Z4 + 0.148Z2 

 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่ว่า “ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน” 

ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

             ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้านการ 

             บริหารงานวิชาการ (Y1) 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. β t Sig 

ด้านลักษณะงาน (X2) 0.213 0.045 0.042 0.091 0.027 0.230 3.380** .001 

ด้านความสมัพันธ์ของ

บุคคลในหน่วยงาน (X4) 

0.246 0.060 0.054 -0.133 0.043 -0.239 -3.118** .002 

ด้านบทบาทหน้าท่ี 

ในองค์การ (X5) 

0.285 0.081 0.071 0.101 0.040 0.194 2.496* .013 

 a = 4.200  S.E.est = 0.32387 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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 จากตาราง 41 พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 3 ด้าน 

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน 

ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (X2) และด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) และด้านที่

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลใน

หน่วยงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.239 รองลงมา 

คือ ด้านลักษณะงาน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.230 

และด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.194  ตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 7.10 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.32387 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y1’ = 4.200 + 0.091X2 - 0.133X4 + 0.101X5  

  และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   ZY1
= 0.230Z2 – 0.239Z4 + 0.194Z5  

ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร  

              ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้านการ 

              บริหารงานงบประมาณ (Y2)  

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted  

R2 
B S.E. β t Sig 

ด้านบทบาทหน้าท่ี 

ในองค์การ (X5) 

0.205 0.042 0.039 0.195 0.061 0.250 3.197** .002 

ด้านความสมัพันธ์ของ

บุคคลในหน่วยงาน (X4) 

0.248 0.061 0.054 -0.151 0.065 -0.181 -2.312* .022 

ด้านลักษณะงาน (X2) 0.278 0.077 0.067 0.199 0.065 0.333 3.047** .003 

ด้านลักษณะบุคคล (X1) 0.304 0.093 0.079 -0.169 0.078 -0.230 -2.159* .032 

 a = 4.210  S.E.est = 0.48545 
 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 จากตาราง 42 พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 4 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ด้านการบริหารงานงบประมาณ (Y2) ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน  

2 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (X5) และด้านลักษณะงาน (X2) และด้านที่มี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในหน่วยงาน (X4) และด้านลักษณะบุคคล (X1) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านลักษณะงาน (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.333 รองลงมา คอื ด้านบทบาทหน้าที่ 

ในองค์การ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.250  

ด้านลักษณะบุคคล (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.230 

และด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ -2.321 ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 7.90 และมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0. 48545 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y2’ = 4.210 + 0.195X5 - 0.151X4 + 0.199X2 - 0.169X1   

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   ZY2
=’ = 0.250Z5 – 0.181Z4 + 0.333Z2 – 0.230Z1 

ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร  

              ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้านการ 

              บริหารงานบุคคล (Y3) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 B S.E. β t Sig 

ด้านบทบาทหนา้ที ่

ในองค์การ (X5) 

0.161 0.026 0.023 0.132 0.049 0.161 2.721** .007 

 a = 4.226  S.E.est = 0.52523 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 43 พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 1 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน 

ได้แก่ ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (X5)  

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.161 ตัวแปร 1 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 

2.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.52523 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y3 = 4.226 + 0.132X5    

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   ZY3
= 0.161Z5  

ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร  

             ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้านการ 

             บริหารงานทั่วไป (Y4)  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted  

R2 
B S.E. β T Sig 

ด้านบทบาทหนา้ที ่

ในองค์การ (X5) 

0.206 0.042 0.039 0.223 0.056 0.304 4.023** .000 

ด้านความสัมพนัธ์

ของบุคคลใน

หน่วยงาน (X4) 

0.238 0.057 0.050 -0.122 0.059 -0.155 -2.056* .041 

 a = 4.230  S.E.est = 0.46323 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 



215 

 จากตาราง 44 พบว่า ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 2 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) ได้โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่  

ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) และด้านที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.304 รองลงมา คอื ด้านความสัมพันธ์

ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

-0.155 ตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรยีน

ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 5.00 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ของการพยากรณ์เท่ากับ ±0. 46323 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y4’ = 4.230 + 0.223X5 - 0.122X4   

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   ZY4
=’ = 0.304Z5 - 0.155Z4  

  ตอนที่ 2 แนวทางปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร 

   ผลการศกึษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครทั้ง 5 ด้าน พบว่ามี  

3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนได้ คือ ด้านบทบาทหนา้ที่

ในองค์การ ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล และด้านลักษณะงาน 

   ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางปรับระดับความเครียด 

ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา 

ในจังหวัดสกลนครดังตาราง 45 
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ตาราง 45 ความเครียดในการปฏิบัติงานที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน 

              โรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร 

ตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรเกณฑ์ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รง

าน
วิช

าก
าร

 (Y
1) 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รง

าน
งบ

ปร
ะม

าณ
 (Y

2) 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รง

าน
บุค

คล
 (Y

3) 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รง

าน
ทั่ว

ไป
 (Y

4) 

สร
ุปป

ระ
สิท

ธิผ
ลก

าร
บร

ิหา
รง

าน

โร
งเ

รีย
น 

ด้านลักษณะบุคคล (X1) × ✓ × × × 

ด้านลักษณะงาน (X2) ✓ ✓ × × ✓ 

ด้านสภาพแวดล้อม (X3) × × × × × 

ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในหน่วยงาน (X4) 

✓ ✓ × ✓ ✓ 

ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ หมายถึง มอีำนาจพยากรณ์  × หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์ 

 จากตาราง 45 พบว่า สามารถสรุปแนวทางปรับระดับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ได้จำนวน 3 ด้าน คอื ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ ดา้นความสัมพันธ์

ของบุคคล และด้านลักษณะงาน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศกึษาในจังหวัดสกลนครโดยรวมได้  

 แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ในด้านที่ต้องนำไปหา

แนวทางในการแก้ไขความเครียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูว้ิจัยนำความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ ดา้นความสัมพันธ์ของบุคคล 

และด้านลักษณะงาน จัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางในการแก้ไขโดยการ 
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สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 11 ท่าน จากนั้นจงึนำมาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็น 

แนวทางการปรับระดับ ดังนี้ 

  1. แนวทางในการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ 

   ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    “...,ผูบ้ริหารตอ้งรูจ้ักหน้าที่ของตนเอง มอบหมายงานใหชั้ดเจน 

มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคลในหน่วยงาน ...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 

    “...กำหนดบทบาทหนาที่ของแต่ละส่วนงานในแต่ละบุคคลใหชัดเจน 

ตรวจสอบความซ้ำซอ้น และสร้างความตระหนักแก่ผู้รับผดิชอบ ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน 

ยอมรับในความสามารถของบุคคล...” 

(สำราญ กำจัดภัย, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 

    “....จัดโครงสร้างของหน่วยงานให้ชัดเจน และกำหนดบทบาทของ

ตนเอง ครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ รวมไปถึงการ

ทำความเข้าใจกับคำสั่ง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัด...” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารต้องกำหนดโครงสรา้งในการบริหาร และกำหนดภาระงาน

ของแตล่ะฝ่ายให้ชัดเจน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนรว่ม ปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตร

สนับสนุนใหมีการทำงานเป็นทีม เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดสี่งงานไม่ชัดเจน ผูบ้ริหารควรนำ

คำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายมาทบทวนทำความเข้าใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ก่อนลงมือปฏิบัติ...” 

(วัลนิกา ฉลากบาง, สัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2564) 

    “...การที่เราเป็นผู้บริหารจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  

ต้องกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานใหเ้ป็นลายลักษณ์อักษร จัดสรรบุคคลในหน่วยงาน 

ให้เหมาะสม และให้ทุกฝ่ายได้ร่วมตัดสินใจ โดยมีผูบ้ริหารเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ  

กำหนดเป้าหมายของการทำงานที่ชัดเจนร่วมกัน...” 

(วัชระพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 
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    “...หากงานที่ได้รับมอบหมายมีความไม่ชัดเจน ผูบ้ริหารจะต้องทำ

ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน สอบถาม ประสานงาน ก่อนลงมอืปฏิบัติงาน สร้างโครงสร้างการ

บริหารงานในโรงเรยีนใหม้ีความเหมาะสมกับบุคคล และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

บทบาทของบุคลากรในโรงเรียนให้รูจ้ักบทบาทของตนเอง...” 

(พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห,์ สัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2564) 

    “...บริหารจัดการให้เป็นระบบ เอาใจใส่ต่อบทบบาทหนา้ที่ของตนเอง

มอบหมายงานให้บุคคลให้ชัดเจน ให้เกียรติและยอมรับในความสามารถของบุคคล 

มอบหมายงานให้ชัดเจน...” 

(วีระศักดิ์ สุวรรณไตร, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2565) 

    “...กำหนดบทบาทหนา้ที่ของตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ชัดเจน รวมไปถึงจัดการโครงสรา้งภายในโรงเรียนให้มีความชัดเจน สร้างความตระหนัก

ของบุคคลในงานที่ได้รับมอบหมายเสมอ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้กระจ่างก่อนลงมอืปฏิบัติ...” 

(พัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...การทบทวนโครงสร้างการปฏิบัติงาน และปรับปรุงเพื่อใหเกิด

ความคลอ่งตัวในการบริหารงาน ผู้บริหารกำหนดโครงสร้างในการบริหาร กำหนดภาระ

งานของบุคคลให้ชัดเจน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ...” 

(ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารวางระบบงาน และโครงสร้างงานที่มีความชัดเจน มกีาร

กำหนดภาระงานเฉพาะ และงานที่ต้องทำร่วมกันอย่างเป็นระบบ สร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในโรงเรียนใหรู้้จักบทบาทหนา้ที่ของตนเอง...” 

(ณัฐวุฒิ บุรีแสง, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

    “...เราจะต้องไม่บริหารงานเป็นอย่างเดียว ต้องบริหารงานให้ตรงกับ

ความสามารถของบุคคลให้มีความชัดเจน จัดออกมาในรูปแบบของคำสั่งแต่งตั้ง รวมไปถึง

การประสานพูดคุยเพื่อให้บุคคลมีความตระหนักถึงงานที่ได้รับมอบหมาย...” 

(ไมตรี สัพโส, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 
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ตาราง 46 การวิเคราะห์แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร   

              ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (X5) ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

แนวทางปรับระดับ

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียน 
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ถี่ 

1. มอบหมายงานให้ตรงกับ

ความสามารถของบุคคล 

ในหน่วยงาน 

✓ ✓ 
   

✓ 
    

✓ 4 

2. กําหนดโครงสรางใน

การบริหาร และกําหนด

ภาระงานของแตละฝ่าย

หรอืบุคคลใหชัดเจน 

  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

3. ร่วมกันตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 
   

✓ 
  

5 

4. สร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับบทบาทของ

บุคลากรในโรงเรียนใหรู้้จัก

บทบาทของตนเอง 

 
✓ 

   
✓ 

 
✓ 

 
✓ ✓ 5 

5. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
   

5 

6. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ยอมรับความสามารถของ

บุคคลในการปฏิบัติงาน 

 
✓ 

    
✓ 

    
2 
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 จากตาราง 46 พบว่า การวิเคราะห์แนวทางการปรับระดับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ดา้นบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

11 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่

ตั้งแต ่5 ขึน้ไป) สรุปแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร  

ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) ดังนี้ 

  1. กำหนดโครงสร้างในการบริหาร และกำหนดภาระงานของแต่ละฝ่าย 

หรอืบุคคลใหชัดเจน 

  2. ร่วมกันตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

  3. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในโรงเรียนใหรู้้จัก

บทบาทของตนเอง 

  4. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

  2. แนวทางในการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

   ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    “...,ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเอาใจใส่

บุคคลในหน่วยงาน ทำให้ผู้บังคับบัญชายอมรับในความสามารถของผูบ้ริหารให้ได้...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 

    “...สร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

ในหน่วยงาน จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ...” 

(สำราญ  กำจัดภัย, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 
 

    “....หลีกเลี่ยงการใชร้ะเบียบ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

ลดความเป็นทางการในบางสถานการณ์ สร้างขวัญกำลังใจด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้การ

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกันตามความเหมาะสม มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน ยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย...” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2564) 
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    “...ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย วางตนใหเ้หมาะสมกับ

สถานการณ์ ไม่ควรปฏิบัติตนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเป็นพิเศษ ให้ควรเป็นธรรมกับ 

ทุกคน ผูบ้ริหารควรมีการสร้างขวัญกำลังใจ มีการทักทายด้วยความเป็นมิตร รับฟังความ

คิดเห็นจากผูอ้ื่น พัฒนาทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธกับผูอ้ื่นอยู่เสมอ  

ใหความสำคัญกับกิจกรรมของบุคลากรทั้งสวนงานและสวนตัว...” 

(วัลนิกา ฉลากบาง, สัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2564) 

    “...รับฟังขอ้แนะนำ ขอ้เสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา จัดกิจกรรม

เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน ยอมรับซึ่งกันและกัน เข้าใจความแตกต่างระหว่าง

บุคคล สร้างขวัญกำลังใจด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความใส่ใจกับความรูส้ึกของบุคลากร 

ทุกคน มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน...” 

(วัชระพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดใีนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยใช

กระบวนการสื่อสารเชิงบวก ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุน 

การปฏิบัติงานร่วมกัน มีการสร้างขวัญและกำลังใจผ่านทางวาจาหรือการมอบของขวัญ 

เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล...” 

(พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห,์ สัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารควรจัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ปฏิบัติ

ร่วมกัน เอาใจใส่บุคคลในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  

รับฟังความคิดเห็นของบุคคลในหน่วยงาน...” 

(วีระศักดิ์ สุวรรณไตร, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2565) 

    “...สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ ใหเกียรตยิกยองบุคคลที่ปฏิบัติดี 

อยู่เสมอ จัดการประชุมเพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมปฏิบัติงาน ให้ความ

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน...” 

(พัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...ผูบ้ริหารควรจัดกิจกรรมในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

ผูใ้ต้บังคับบัญชากับผูใ้ต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา ให้ความ
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ช่วยเหลอื สร้างขวัญและกำลังใจ สร้างสวัสดิการต่าง ๆ วางตัวเป็นกันเอง ยอมรับ 

ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เป็นกลาง...” 

(ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 

    “...มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ยอมรับในความแตกต่างของ

บุคคลในหน่วยงาน และเข้าใจผูใ้ต้บังคับบัญชา ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน ไม่เคร่งครัด

จนเกินไป จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใหไ้ด้ปฏิบัติร่วมกัน ...” 

(ณัฐวุฒิ บุรีแสง, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

    “...ใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหาร ลดทิฐิในการทำงาน เอาใจเขา

มาใส่ใจเรา จัดประชุมเพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวชมเชย

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเสมอ ไม่ตำหนิผูใ้ต้บังคับบัญชาที่กระทำผดิ เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึน้ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดขีองบุคคล...” 

(ไมตรี สัพโส, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

ตาราง 47 การวิเคราะห์แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

              ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

แนวทางปรับระดับ

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
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ถี่ 

1. จัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี 

ของบุคลากร 

 
✓ 

  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
7 

2. ยอมรับฟังความคิดเห็น

จากทุกฝ่าย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

✓ ✓ 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

✓ 8 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

แนวทางปรับระดับ

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
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ถี่ 

3. ยอมรับในความ

แตกต่างของบุคคลใน

หน่วยงาน และเข้าใจ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา  

  
✓ 

 
✓ ✓ ✓ 

  
✓ 

 
5 

4. สร้างขวัญและกำลังใจ 

ที่ดใีห้กับบุคคลใน

หน่วยงาน 

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
✓ ✓  ✓ 8 

5. ลดความเป็นทางการ

ระหว่างผู้บริหารและครู 

และยืดหยุนในการ

ปฏิบัติงาน 

  
✓ 

 
✓ 

    
✓ 

 
3 

6. เอาใจใส่บุคคล 

ในหน่วยงาน  

✓ ✓ 
 

✓ ✓ 
 

✓ 
    

5 

7. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   ✓     ✓ ✓   3 

9. วางตนเองให้เป็นกลาง  

มีความยุติธรรม 
   

✓ 
    

✓ 
 

✓ 3 

10. สุภาพอ่อนน้อม 

ถ่อมตน  
         

✓ 
 

1 

 จากตาราง 47 พบว่า การวิเคราะห์แนวทางการปรับระดับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) ตามความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 11 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด 
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(ความถี่ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป) สรุปแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) ดังนี้ 

  1. ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกัน 

  2. สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคคลในหน่วยงาน 

  3. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดขีองบุคลากร 

  4. ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลในหน่วยงาน และเข้าใจ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

  5. เอาใจใส่บุคคลในหน่วยงาน 

  3. แนวทางในการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ด้านลักษณะงาน 

   ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    “...วางแผนในการทำงาน จัดลำดับความสำคัญและแกปญหา 

ที่เกิดขึน้ในงานให้เวลาในการทำงาน หากเกิดความเครียดจนเกินไปหางานอดิเรกที่ทำให้

ตนเองผ่อนคลาย ปรับตัวใหเขากับการเผชิญสถานการณเชงินโยบายที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา หาความรูเ้พิ่มเติม ปรึกษาหารอืกับผูม้ีประสบการณ์ในการทำงาน...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 

    “...จัดปริมาณงานให้เหมาะกับความสามารถและทรัพยากร จัดลำดับ

ความสำคัญของงาน หาความรูเ้พิ่มเติม แบ่งงานให้ตรงกับความสามารถของผูท้ี่ได้รับ 

วางแผน ประชุม ทำงานร่วมกัน ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ และทำให้ได้ตาม

เป้าหมายที่วางไว้...” 

(สำราญ กำจัดภัย, สัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2564) 

    “...ควรจัดลำดับงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญงานใดที่สรา้ง

ความกังวลมากควรรีบทำใหเ้สร็จก่อน ความกังวลจะได้ลดลง หากจัดลำดับความสำคัญ

แล้วงานยังมากเกินกว่ากำลังอาจต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่น จัดตารางความหนา้ที่

และความรับผดิชอบให้ชัดเจน มอบหมายงานให้ตรงกับคน...” 

(วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2564) 
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    “...การพูดคุยปรึกษาปัญหากับผูท้ี่มคีวามสามารถ กำหนดแผนการ 

ปฏิบัติงานเปนเครื่องมอืในการจัดลําดับความสําคัญและแกปญหาที่เกิดขึน้ในงาน ให้ผู้อื่น 

มีส่วนร่วมในการทำงาน จัดงานให้เหมาะสมกับบุคคล การจัดประชุม กำกับ ตดิตามงาน 

ที่มอบหมายเป็นระยะ...” 

(วัลนิกา ฉลากบาง, สัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2564) 

    “...ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงาน สร้างเครือข่ายในการทำงาน 

มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล จัดการ วางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญ

ของงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ กำหนดเป้าหมายของการทำงาน...” 

(วัชระพงษ์ ภูยางสมิ, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม

เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาบ ทำความเข้าใจในงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน 

ให้มคีวามเหมาะสม...” 

(พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห,์ สัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2564) 

    “...มองงานหนักคือดอกไม้ของชีวติ การได้รับการมอบหมายงานถือ

เป็นโอกาสที่ด ีเพื่อประสบการณ์ในการทำงาน เราต้องปรับสภาพ บริหารจัดการงานให้ได้ 

จัดลำดับความสำคัญของงานให้เหมาะสม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายพี่เพื่อนน้อง  

เพื่อให้การบริหารจัดการงานผ่านไปได้ดว้ยดี...” 

(วีระศักดิ์ สุวรรณไตร, สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2565) 

    “...ผูบ้ริหารต้องวางระบบงาน และโครงสรางงานที่มีความชัดเจน  

มีการกำหนดภาระงานเฉพาะ กำกับ ตดิตามงาน มีการทำงานร่วมกัน จัดลำดับ

ความสำคัญของงานที่ได้รับ แบ่งเวลา จัดสรรบุคคลใหเ้หมาะสมกับงาน ศกึษาข้อมูล

เพิ่มเติมเพื่อสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับงานให้ได้มากยิ่งขึ้น...” 

(พัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

    “...ศกึษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจงาน กำหนดมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด สร้างผลงานที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและครู  

ให้ความสำคัญต่องานให้เหมาะสม มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล...” 

(ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564) 
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    “...สร้างความเข้าใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งเป้าหมายในการ

ทำงาน ประชุม สร้างกติกาในการปฏิบัติงานร่วมกัน มกีาร PLC เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงาน 

ที่ได้รับ สร้างเครือข่าย เพื่อที่จะได้รับการให้คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์จะได้เข้าใจงาน

มากยิ่งขึน้ ...” 

(ณัฐวุฒิ บุรีแสง, สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2564) 

    “...วางแผนในการทำงาน บริหารเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้

ทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน้ จัดลำดับความสำคัญของงานให้ได้ ปรับเปลี่ยน 

ความคิด งานคือโอกาส พูดคุยปรึกษาปัญหากับผูม้ีประสบการณ์ สร้างเครือข่ายในการ

ทำงาน...” 

(ไมตรี สัพโส, สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2564) 

ตาราง 48 การวิเคราะห์แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร  

              ด้านลักษณะงาน (X2) ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

แนวทางปรับระดับ

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียน 

ไช
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าว
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ุตร

 

สำ
รา

ญ
  ก

ำจ
ัดภ

ัย 

วัฒ
นา

 ส
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ุฬห
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ุวร
รณ
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ร 

พัช
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ณ
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ย์ 
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ัฐว

ุฒ
ิ บ
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ตร

ี ส
ัพโ

ส 

คว
าม

ถี่ 
1. กำหนดเป้าหมายในการ

ทำงาน 
 

✓ 
  

✓ 
   

✓ ✓ 
 

4 

2. จัดลำดับของความสำคัญ

ของงานให้เหมาะสม 

✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 
  

✓ 8 

3. สร้างเครอืข่ายในการ

ทำงาน ปรึกษาผูท้ี่มี

ประสบการณ์ 

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
  

✓ ✓ 
จ

7 

4. ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม 

และทำความเข้าใจ 

เกี่ยวกับงาน 

✓ ✓ 
  

✓ ✓ 
 

✓ ✓ 
  

6 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

แนวทางปรับระดับ

ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียน 

ไช
ยา

 ภ
าว

ะบ
ุตร
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สมิ
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ุฬห
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ุวร
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ี ส
ัพโ

ส 

คว
าม

ถี่ 

5. มอบหมายงานให้ตรงกับ

ความสามารถของบุคคล 
 

✓ 
✓ ✓ 

✓ 
✓  ✓ 

✓  
 

7 

6. วางแผน ประชุม ติดตาม 

และทำงานร่วมกัน 
✓ 

✓ 
 ✓ 

✓ 
  ✓ 

 ✓ 
✓ 

7 

7. ปรับตัวใหเขากับการ

เผชิญสถานการณเชงิ

นโยบายที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 

✓ 
 

  
 

 ✓  
  

 
2 

 จากตาราง 48 พบว่า การวิเคราะห์แนวทางการปรับระดับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ด้านลักษณะงาน (X2) ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 11 คน  

โดยพิจารณาจากข้อที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตัง้แต ่ 

5 ขึน้ไป) สรุปแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ด้านลักษณะงาน (X2) 

ดังนี้ 

  1. จัดลำดับของความสำคัญของงานใหเ้หมาะสม 

  2. สร้างเครือข่ายในการทำงาน ปรึกษาผูท้ี่มปีระสบการณ์ 

  3. มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล 

  4. วางแผน ประชุม ตดิตาม และทำงานร่วมกัน 

  5. ศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยได้เสนอ

ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมติฐานการวิจัย 

  3. วธิีดำเนินการวิจัย  

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภิปรายผล 

  6. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

  2. เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ 

ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียน

สังกัด 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด 
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  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

  7. เพื่อศกึษาแนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตัง้สมมตฐิานการวิจัยดังนี้ 

  1. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

  2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

  3. ความเครียดในการปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มีความแตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มีความแตกต่างกัน 

  5. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน 

  6. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ดา้น 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร            

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
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วธิีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร  

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยที่ใช ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1-3 

ประจำปีการศกึษา 2564 จำนวน 555 คน จากโรงเรยีน จำนวน 615 โรงเรียน จำแนกเป็น 

     1.1.1 ผู้บริหารผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 125 คน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง 40 คน รวม 165 คน 

     1.1.2 ผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน  

164 คน ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง 55 คน รวม 219 คน 

     1.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 144 คน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง 27 คน รวม 171 คน 

    รวมทั้งสิ้นเป็นผู้บริหารโรงเรยีนเพศชายจำนวน 433 คน และผู้บริหาร

โรงเรียนเพศหญงิจำนวน 122 คน รวม 555 คน (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564, 3), (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2, 2564, หน้า 21-23), (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 

2564, หนา้ 1-5) 

    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1-3 ประจำปีการศึกษา 

2564 จำนวน 279 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเพศชายจำนวน 213 คน และผูบ้ริหาร

โรงเรียนเพศหญงิจำนวน 66 คน จากโรงเรยีนจำนวน 279 โรงเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

กำหนดโดยใช้เกณฑ์ 50% ของประชากรผูบ้ริหารโรงเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,  

หนา้ 41) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) โดยใช้ 
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โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม และสุ่มแบบแบ่งช้ันแต่ไม่เป็นสัดส่วน (Non – proportional 

Random Sampling)  

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.946 แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ และสังกัด 

ของผู้บริหารโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน มลีักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านลักษณะบุคคล 2) ด้านลักษณะงาน 3) ด้านสภาพแวดล้อม 4) ด้านความสัมพันธ์

ของบุคคลในหน่วยงานและ 5) ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ผูว้ิจัยได้กำหนด

แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.305 - 0.851 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.946 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระดับประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงาน

บุคคล 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ผูว้ิจัยได้กำหนดแบบสอบถามตามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .210 - .961  

และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.893 

  3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งส่งแบบสอบถามทาง 

ทางออนไลน์ รวมทั้งสิน้ 279 ฉบับ ได้นำเอกสารคืนกลับมาจำนวน 279 ร้อยละร้อย  

และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์  

ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   4. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

    4.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

อยู่ในระดับปานกลาง ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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    4.2 สมมตฐิานข้อที่ 2 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง  

ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    4.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร จำแนกตามเพศ 

มีความแตกต่างกัน ใชส้ถิติทดสอบที (t-test ชนิด Independent Samples) ส่วนการทดสอบ

ของขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ที่โรงเรียนสังกัด มีความแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายได้ ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) 

ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

    4.4 สมมตฐิานข้อที่ 4 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ 

ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียน

สังกัด ใช้สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOWA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    4.5 สมมติฐานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson Produck-Moment Correlation Coefficient) 

    4.6 สมมติฐานข้อ 6 ให้ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แตล่ะขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  ตอนที่ 2 แนวทางการปรับระดับความเครยีดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนคร 

   โดยพิจารณาผลการศกึษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร ทั้ง 5 ด้าน 

พบว่ามี 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนได้ คือ  

ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ดา้นความสัมพันธ์ของบุคคล และด้านลักษณะงาน  

และผูว้ิจัยนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วนำไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับระดับต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศกึษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร พบว่า 

  1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

  2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

  3. ความเครียดในการปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด พบว่า 

   3.1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ 

ของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มคีวาม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทหนา้ที่

ในองค์การ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญงิมคีวามเครียดมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชาย 

   3.2 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาด 

โรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   3.3 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3.4 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม 

และด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน ส่วนด้านลักษณะบุคคล ด้านลักษณะงาน 

และด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ไม่แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศของ
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ผูบ้ริหารโรงเรียน ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร

โดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกเพศของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชาย 

   4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่าโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน 

   4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนโดยรวม ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   4.4 ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ที่โรงเรียนสังกัด พบว่าโดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  5. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยรวม (X) กับประสิทธิผล

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวม (Y) มคีวามสัมพันธ์กัน

ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ 

(RXY = 0.158) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก (R = 0.397-0.913)  

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรยีนประถมศึกษาในจังหวัด 

สกลนคร โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก  

(R = 0.565-0.977) 

  6. อำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 3 ด้าน  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

โดยรวมได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทหนา้ที่ 
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ในองค์การ (X5) และด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) และด้านที่มนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (X2) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.266 รองลงมา คอื  

ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ -0.214 ซึ่ง และด้านลักษณะงาน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.148 ตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 6.50  

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.40402 

    สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

     Y’ = 4.187 + 0.172X5 - 0.148X4 + 0.073X2  

    และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้

     ZY’ = 0.266Z5 – 0.214Z4 + 0.148Z2 

  7. แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
   7.1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจังหวัดสกลนคร ดา้นบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 11 คน มีแนวทางในการ

ปรับระดับ คือ 

    7.1.1 กeหนดโครงสร้างในการบริหาร และกำหนดภาระงานของ 

แตล่ะฝ่ายหรอืบุคคลใหชัดเจน 

    7.1.2 ร่วมกันตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

    7.1.3 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในโรงเรียน 

ให้รูจ้ักบทบาทของตนเอง 

    7.1.4 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

   7.2 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 

ในจังหวัดสกลนคร ดา้นความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 11 คน  

มีแนวทางในการปรับระดับ คือ 
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    7.2.1 ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกัน 

    7.2.2 สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคคลในหน่วยงาน 

    7.2.3 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดขีองบุคลากร 

    7.2.4 ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลในหน่วยงาน และเข้าใจ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    7.2.5 เอาใจใส่บุคคลในหน่วยงาน 

   7.3 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 

ในจังหวัดสกลนคร ดา้นลักษณะงาน ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 คน มแีนวทางในการปรับระดับ คือ 

    7.3.1 จัดลำดับของความสำคัญของงานให้เหมาะสม 

    7.3.2 สร้างเครือข่ายในการทำงาน ปรึกษาผูท้ี่มปีระสบการณ์

    7.3.3 มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล 

    7.3.4 วางแผน ประชุม ติดตาม และทำงานร่วมกัน 

    7.3.5 ศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยนำมา 

อภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง

สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ พบว่า เมื่อพิจารณารายด้านทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า

อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อม  

ด้านลักษณะงาน ด้านลักษณะบุคคล และด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ อยู่ในระดับน้อย  

1 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้ริหาร 

โรงเรียนมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนและผ่านการเรียน อบรมหลักสูตรการ

บริหาร ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการปรับตัว และมีระดับความเครียด 

ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ซึ่งสภาพการดังกล่าวถือว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ

หนา้ที่ของผูบ้ริหารโรงเรียนและผู้ร่วมงานจะได้ร่วมทำงานโดยความสบายใจ จะมีส่วนให้ 
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การบริหารงานประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์ 

(2557, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศกึษากับ

ความเครียดของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความเครียดของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีระดับความเครียดในภาพรวม  

อยู่ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิรากร ทองประทับ (2559, บทคัดย่อ) 

ทำวิจยัเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดอุดรธานี ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ โคเคน (2559, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง ความเครียด

ของครูกลุ่มโรงเรยีนศรรีาชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี  

เขต 3 ผลของการวิจัยพบว่า ความเครียดของครู กลุ่มโรงเรยีนศรีราชา สังกัดสำนักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อ

พิจารณารายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์  

บางเมอืงแสน (2559, บทคัดย่อ) ทีท่ำวิจัย เรื่อง การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาหนองคาย 

เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโดยรวม 

และรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวัฒน์  

ศริิวโิรจนกุล (2563, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง แนวทางการจัดการความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ 

เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

  2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมตฐิาน

การวิจัยที่ตัง้ไว้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ  

ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และมี 2 ด้านอยู่ในระดับมาก

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการ
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บริหารงานวิชาการ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารงานตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศกึษา โดยการกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นไปตามหลักการของ

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

ให้มกีารจัดโครงสรา้งและกระบวนการจัดการศกึษาเอกภาพ เชิงนโยบายมีความ

หลากหลายในทางปฏิบัติ การกระจายอำนาจดังกล่าวทำให้สถานศกึษามีความคล่องตัว 

มีความอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการของการบริหารจัดการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 8) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของบุษรา บุญตะหล้า 

(2563, บทคัดย่อ) ทีท่ำวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวรุจ วรดล (2563,  

บทคัดย่อ) ทีท่ำวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหาร

สถานศกึษากับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร สถานศกึษาและครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. ความเครียดในการปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียนสังกัด มีรายละเอียดดังนี้ 

   3.1 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้

อาจเพราะ การที่ผูบ้ริหารโรงเรยีนทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชายและผูบ้ริหารโรงเรียนเพศ

หญิงมีความเครียดไม่แตกต่างกันแสดงว่าผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิง 

มีศักยภาพในการจัดการความเครียดอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งอาจะเกิดจากในการเข้าสู่

ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรยีนมีการกำหนดเกณฑ์ในข้อที่ว่าผูม้ีสทิธิ์เข้าสู่ตำแหน่งจะต้องสำเร็จ

การศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางการบริหารการศกึษาและในการเรียนในระดับ

ดังกล่าวจะต้องเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์สำหรับผูบ้ริหาร ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์

และศลิปะในการบริหารการศกึษา ซึ่งทำให้เมื่อสำเร็จการศกึษาแล้วสามารถนำมาใช้ใน
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การปฏิบัติงานได้จริงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นอกจากนี้ ระเบียบโครงสรา้งการบริหารงาน

เป็นตัวกำหนดบทบาทภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญงิ

หรอืผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชายจะต้องทำตามบทบาท ภารกิจดังกล่าว (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ. 

สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งสอดคล้องกับ วนิดา อ่อนชุม (2556) ทีไ่ด้ทำการวิจัย

ในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา ระหว่าง

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มเีพศแตกต่างกันโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของดารารัตน์ ศรโีรจน์ศลิป์ (2561, บทคัดย่อ) ทีท่ำวิจัย เรื่อง ความเครียดของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม ผลการวิจัย

พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ม ีเพศ ต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน 

เช่นเดียวกับงานวิจัยของธีรวัฒน์ ศิรวิิโรจนกุล (2563, บทคัดย่อ) ทีท่ำวิจัย เรื่อง  

แนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เมื่อทำการเปรียบเทียบระดับ

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศกึษาจำแนกตามเพศ พบว่า  

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

   ในการวิจัยของผูว้ิจัยครั้งนี้ เมื่อทำการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่  

ด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ โดยผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงมีความเครียดมากกว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความเชื่อมั่นและวัฒนธรรมองค์การนั้น  

จะมีความเชื่อมั่นในผูบ้ริหารโรงเรยีนเพศชายมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิง ดังนัน้

ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงจึงมคีวามต้องการที่จะสร้างความศรัทธา เชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานมากกว่าปกติ และนอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงต้องการเป็นที่ยอมรับ 

ในด้านการบริหารงาน จึงมีความวติกกังวลในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับ ว่าจะต้องให้เกิด

ความสำเร็จในทุก ๆ ดา้น และมีการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้ในระดับสูง จึงทำให้

ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงมีความเครียดมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนเพศชาย (ฤทัยทรัพย์ 

ดอกคำ, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2565) 

  3.2 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาด
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โรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยผู้บริหารโรงเรียน

ขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีความเครียดมากกว่าผู้บริหารโรงเรยีน 

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเกิดความกดดัน เกิดความ

กังวลในการบริหารงานว่าจะเกิดความผดิพลาดและปริมาณงานในโรงเรยีนขนาดใหญ่ที่มี

มากเกินไปและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ในตัวเมือง ตัวอำเภอ 

หรอืตัวจังหวัด นอกจากนี้ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษจะมี ครู 

นักเรียน และบุคลากรทางการศกึษาจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานจะดำเนนิการเป็น

ลำดับชัน้ จากผูอ้ำนวยการโรงเรยีนลงไปสู่รองผูอ้ำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงานต่าง ๆ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จงึจะไปสู่ครูผูป้ฏิบัติงาน หลากหลายความคิด และพฤติกรรม

การทำงานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป จึงทำใหเ้กิดความยากลำบากในการ

บริหารงาน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจะมีความเครียดเรื่องจากโรงเรยีนขนาดเล็ก 

มีขอ้จำกัดในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึง

เครื่องมือในการปฏิบัติงาน แต่ภาระหนา้ที่การปฏิบัติงานก็ต้องดำเนินไปตามกรอบงาน  

4 งาน เหมือนกับโรงเรียนขนาดอื่น ๆ จึงเป็นข้อกำจัดซึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพ 

ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลาง จะมีความเหมาะสมทั้งเรื่องงบประมาณ จำนวนครู 

และบุคลากรทางการศกึษาที่เพียงพอต่อการบริหารงานโรงเรียน (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, 

สัมภาษณ์,12 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดารารัตน์ ศรีโรจน์ศิลป์ 

(2561, บทคัดย่อ) ทีท่ำวิจัย เรื่อง ความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ปฏิบัติงาน

ในสถานศกึษาที่มขีนาดต่างกัน มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05  

  3.3 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 

ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อ

ความเครียดในการปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหารที่มีประสบการณ์ 10-20 ปี และมากกว่า 

20 ปี สอดคล้องสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี หรือเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมีความ
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วิตกกังวลในการปฏิบัติงานมาก และน่าจะมีเครอืข่ายในการปฏิบัติงานไม่มากพอ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Cooper Et Al (2011) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มปีระสบการณ์ในการ

ทำงานมาก เมื่อต้องเผชิญกับความกดดันในการทำงานจะสามารถรับมอืกับสถานการณ์

กดดันต่าง ๆ ได้ดีกว่า หรอืเมื่อปัญหาที่ตอ้งแก้ไขก็จะสามารถนำเอาประสบการณ์ในการ

ทำงานที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ดกีว่า จงึส่งผลมีความเครียดในการทำงานน้อยกว่า

บุคคลที่มอีายุน้อยมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ความอดทนในการทำงานมนี้อย  

และอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลที่มอีายุงานน้อยเกิดความเครียดในการทำงาน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มากจะมีความชำนาญในการทำงาน

มามาก มีเครอืข่ายในการทำงานมาก จงึมีความเครียดน้อยกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณ์นอ้ยกว่า 10 ปีซึ่งสอดคล้องกับ วนิดา อ่อนชุม (2556) ได้ทำการวิจัยในเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศกึษา มีประสบการณ์การทำงาน 

แตกต่างกัน มีความเครียดในการบริหารงานต่างกัน อย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ บางเมอืงแสน (2559, บทคัดย่อ) ที่ทำวิจัย เรื่อง การศกึษา

ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศกึษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการ

เปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูพบว่า ขา้ราชการครู 

ที่มรีะยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับความเครียดใน การปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 

  3.4 ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา  

ในจังหวัดสกลนครโดยรวม ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ด้านลักษณะบุคคล ด้านลักษณะงาน และด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่โรงเรียน พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะบริบท 

ในการบริหารงานโรงเรยีนแต่ละสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันได้รับนโยบายจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเหมือนกัน จะมผีู้บริหารระดับสูงในสำนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษา อันได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1-3 มีความสัมพันธ์กันอย่างใกลช้ิด มีการปรึกษาหารือในแนวทางการทำงาน 

การมอบหมายงานให้สถานศึกษาในสังกัด ทำงานสนองต่อนโยบายของสำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเหมือนกัน จึงทำให้ผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่

การศึกษาแตกต่างกันในจังหวัดสกลนคร มคีวามเครียดไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้บริหาร

โรงเรียนไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตใดในจังหวัด

สกลนครก็ตามก็ยังได้รับนโยบาย คำสั่ง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เช่นเดียวกัน มีกรอบงาน แผนงาน บริบทในการทำงาน สถานการณ์การทำงาน และลักษณะ

งานคลา้ยกัน (ชรินดา พมิพบุตร. สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2565) นอกจากนี้ โรงเรียนมี

นโยบายในการทำงานเดียวกัน มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่คอยช่วยเหลือ 

คำแนะนำในการทำงาน รวมไปถึงมีศึกษานเิทศก์ ชุมชน ที่คอยช่วยเหลอื ผู้บริหารโรงเรียน 

แต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามก็มีความชัดเจนในบทบาทหนา้ที่ของตนเอง จึงทำให้ให้ผู้บริหาร

โรงเรียนบริหารโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ (สำราญ ศรีจันทร์. สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 

2565) และผู้บริหารโรงเรียนไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนใดก็ตามก็มทีักษะ ประสบการณ์ ใช้หลักการ 

เทคนคิและทฤษฎกีารบริหารเดียวกัน เป็นไปตามหลักการบริหารโดยการสร้างมนุษยสัมพันธ์

ภายในโรงเรียน (ไตรทอง สืบเชื้องาม. สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565)  

   เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ยังมีความเครียดในการปฏบิัตงิาน

ดา้นสภาพแวดลอ้มของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 3 มีมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ซึ่งสภาพแวดลอ้มในที่นี้ ประกอบด้วย ความร้อน ความเย็น สภาพมลภาวะทางอากาศ 

มลภาวะทางเสียง ทัง้นี้เน่ืองจากโรงเรียนโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มโีรงเรียนขนาดใหญ่ 

อยู่เพียงแค่ 1 โรงเรียน โรงเรียนตัง้อยู่ในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมนี้อย สภาพความเป็นอยู่

ไม่แออัดและคับแคบ บริเวณโรงเรียนห่างจากชุมชน รายลอ้มไปดว้ยทุ่งนาและสวน จึงทำให้

ไม่มเีสยีงรบกวน ไม่มคีนพลุกพล่าน อากาศระบายได้ด ีส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนเกดิ

ความเครียดในการปฏบิัตงิานด้านสภาพแวดล้อมมากนัก (สำราญ ศรีจันทร์. สัมภาษณ์,  

14 กุมภาพันธ์ 2565) ส่วนความเครียดในการปฏบิัตงิานดา้นความสัมพันธ์ของบุคคลใน

หน่วยงาน ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

มคีวามเครียดน้อยกว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะจากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มี
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ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานไม่เกนิ 20 ป ีจำนวน 75 คน มีกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 20 ปี เพยีง 8 คน ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะมีผู้บริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานไม่เกิน 20 ปี จำนวน 61 คน และ 57 คน ตามลำดับ  

แต่มผีู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานมากกว่า 20 ปี ถึง 49 คน  

และ 29 คน ตามลำดับ นั่นคือกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่มอีายุไม่มากนัก มีผู้บริหารที่มอีายุ

มากจำนวนน้อย (8 คน) จึงทำให้เกดิช่องว่างระหว่างวัยระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครูผู้สอน

ไม่มาก ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคิดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

มผีู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุมากจำนวนมาก (49 คน และ 29 คน ตามลำดับ) จึงทำให้เกดิ

ช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จึงทำให้ผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มคีวามเครียดในการปฏบิัตงิาน

มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

(ชรินดา พิมพบุตร. สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2565; สำราญ ศรีจันทร์. สัมภาษณ์,  

14 กุมภาพันธ์ 2565; ไตรทอง สบืเชื้องาม. สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) 

  4. ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศของ

ผู้บริหารโรงเรียน ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์การปฏบิัตงิาน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด พบว่า 

   4.1 ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร

โดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกเพศของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ โดย 

ผู้บริหารโรงเรียนเพศหญงิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากกว่าผู้บริหาร

โรงเรียนเพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารเพศหญงิมีความละเอียด รอบคอบ มีวาทะศลิป์

ในการพูดมากกว่าผู้บริหารเพศชาย จึงทำให้ผู้บริหารโรงเรียนเพศหญงิเมื่อดำเนินการ

ประสานงานจะไดร้ับความร่วมมือจากบุคคลฝ่ายต่าง ๆ มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนเพศชาย 

จึงทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงทำไดอ้ย่างคล่องตัวกว่าผู้บริหาร
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เพศชาย งานวิจัยของผู้วิจัยครั้งนี้ไม่มีความสอดคล้องกับ อรวรีย์ โคตรเคน (2563, บทคัดย่อ) 

ทำวจิัย เรื่อง ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 

ในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ผลการวิจัยพบว่า ความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนจำแนกตาม เพศ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 

   4.2 ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน ไมส่อดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร

โรงเรียนได้ทำการบริหารง่านตามกฎกระทรวงทีว่่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายอย่าง

เคร่งครัด และปฏิบัติตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และปฏบิัตแินวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่กำหนด จึงส่งผลให้มคีวามคิด

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ ขจรศักดิ์ ว่องไว (2563, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการบริหารงานในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า ประสทิธิผล 

การบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า  

ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ อรวรีย์ โคตรเคน (2563, บทคัดย่อ) ทำวิจัย เรื่อง ปัจจัย 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ความสำเร็จการบริหารงานโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน

จำแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  

   4.3 ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนโดยรวม ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัติงานพบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 10 ป ี 

และประสบการณ์ 10-20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวม

และรายดา้นมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณ์มากกว่า 20 ป ีทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานน้อย ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประสทิธิผลการบริหารงานอย่างแท้จริง จึงมองผลที่เกิดจากการบริหารงานว่าผลต่าง ๆ  
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ที่เกิดขึน้ว่าเกิดผลมากและน่าภูมใิจ แต่ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์มาก (มากกว่า  

20 ปี) มคีวามคาดหวังในผลการบริหารงานสูง จึงมองประสทิธิผลที่เกิดขึน้ว่าต่ำและไม่น่า

ภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับ บุษรา บุญตะหลา้ (2563, บทคัดย่อ) ทำวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวจิัยพบว่า ระดับ

ประสทิธิผลการบริหารงานในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอน จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานที่แตกต่างกัน มีประสทิธิผล 

การบริหารงานในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   4.4 ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่โรงเรียน

สังกัด พบว่าโดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพืน้ที่ให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย อำเภอเมอืงสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว  

โคกศรีสุพรรณ เต่างอย และภูพาน โดยมอีำเภอเมืองสกลนครเป็นที่ต้ังของศูนย์ราชการ 

ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางในการคมนาคม ศูนย์กลางดา้นเศรษฐกจิและการค้า 

เป็นชุมชนเมอืง และมบีุคลากรทางการศึกษาที่มีความศักยภาพสูง มากกว่าพืน้ที่ให้บริการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  5. ความเครียดในการปฏบิัติงานของผู้บริหารโดยรวม (X) กับประสทิธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวม (Y) มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ (RXY = 0.158) ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะถึงแมว่้าผู้บริหารโรงเรียนจะมคีวามเครียดไม่ว่าจะเกิดจากลักษณะส่วนบุคคล

ของตัวผู้บริหารเอง ความเครียดที่เกดิจากลักษณะงานที่ทำ ความเครียดที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวผู้บริหารตลอดจนความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารกับครูในโรงเรียน รวมถงึความเครียดที่เกดิจากบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารในโรงเรียน 

ผู้บริหารเองก็ตอ้งบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียนทัง้ 4 งาน อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ  

แต่ก็มขี้อจำกัดต่าง ๆ ในการบริหารงานทัง้ 4 งาน จึงทำให้ความสัมพันธ์ของความเครียด 
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ในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารกับประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอยู่ใน

ระดับต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับ เยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์ (2557, บทคัดย่อ) ทำวจิัย เรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวจิัย พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษากับความเครียดในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

มคีวามสัมพันธ์เชิงบวก และมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ Walter and 

Boyd (2012) ที่ได้ศึกษาการแก้ปัญหาความเครียดแบบกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ 

ของผู้บริหาร ผลวจิัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร และความเครียด 

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการบริหารงานของอาจารย์ใหญ่ 

 6. อำนาจพยากรณ์ของความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ดา้น พบว่า มีจำนวน 3 ดา้น  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

โดยรวมได้ โดยมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทหน้าที่ 

ในองค์การ (X5) และด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) และด้านที่มีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลักษณะงาน (X2) 

  ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ดา้นบทบาทหนา้ที่ในองค์การ (X5)  

โดยมคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.266 รองลงมา คอื  

ดา้นความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ -0.214 ซึ่ง และด้านลักษณะงาน (X2) โดยมคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.148 ตัวแปรทั้ง 3 ดา้นน้ี สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 6.50 และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.40402 

  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่ผู้บริหารมีความเครียดในการปฏบิัตงิานดา้นบทบาท

หนา้ที่ในองค์การ จึงพยายามบริหารงานให้มีความชัดเจน ทำตามคำสั่ง นโยบาย  

การบริหารงานต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังจึงส่งผลให้ผู้บริหาร บริหารจัดการกำหนดหนา้ที่ 

ของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม จึงส่งผลดตี่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

ส่วนความเครียดในการปฏบิัตงิานด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน ส่งผลทางลบต่อ

ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียน ดังนั้นจึงต้องผู้บริหารพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

ของตนเองกับครูที่อยู่ในโรงเรียน จนเกดิความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานดี 
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จึงทำให้เกดิความสามัคคีของครูและผู้บริหารในโรงเรียน จึงส่งผลต่อต่อการทำงานได้ดยีิ่งขึ้น 

ส่วนความเครียดในการปฏบิัตงิานดา้นลักษณะงาน ผู้บริหารหากมงีานที่มคีวามยากลำบาก

หรือมีงานที่มากเกิน ผู้บริหารโรงเรียนจะตอ้งใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการและ

จัดลำดับความสำคัญของงาน มีกระตอืรือร้นในการปฏิบัตงิาน พยายามปฏบิัตงิานอย่างเต็ม

ความสามารถ เพราะฉะนัน้หากมคีวามเครียดในระดับที่เหมาะสมก็จะทำให้ประสบ

ความสำเร็จได้ แต่หากมคีวามเครียดมากเกินหรือนอ้ยเกินไปก็จะทำให้งานไม่ประสบ

ความสำเร็จได้เช่นกัน  

 7. แนวทางการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

  7.1 ความเครียดในการปฏิบัตงิานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร ดา้นบทบาทหนา้ที่ในองค์การ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 11 คน มแีนวทางในการปรับระดับ คอื 

   7.1.1 กำหนดโครงสร้างในการบริหาร และกำหนดภาระงานของแต่ละฝ่าย

หรือบุคคลใหชัดเจน 

   7.1.2 ร่วมกันตัดสินใจในการปฏบิัตงิาน 

   7.1.3 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในโรงเรียนใหรู้้จัก

บทบาทของตนเอง 

   7.1.4 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

  7.2 ความเครียดในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร ดา้นความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 11 คน มีแนวทางในการ

ปรับระดับ คอื 

   7.2.1 ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน 

   7.2.2 สร้างขวัญและกำลังใจที่ดใีห้กับบุคคลในหน่วยงาน 

   7.2.3 จัดกจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดขีองบุคลากร 

   7.2.4 ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลในหน่วยงาน และเข้าใจ

ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

   7.2.5 เอาใจใส่บุคคลในหน่วยงาน 

  7.3 ความเครียดในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร ดา้นลักษณะงาน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 คน มีแนวทางในการปรับระดับ คอื 

   7.3.1 จัดลำดับของความสำคัญของงานให้เหมาะสม 
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   7.3.2 สร้างเครือข่ายในการทำงาน ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ 

   7.3.3 มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล 

   7.3.4 วางแผน ประชุม ติดตาม และทำงานร่วมกัน 

   7.3.5 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 จากผลการวจิัยพบว่า ความเครียดในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยรวม อยู่ระดับ

ปานกลาง ซึ่งเหมาะกับการปฏบิัตงิานของคนทั่วไป เพราะความเครียดจะช่วยกระตุ้นให้

ทำงาน จึงควรมีความเครียดในระดับที่เหมาะสม 

  1.2 ระดับผลสำเร็จประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

สกลนคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้บริหารมีความมุ่งม่ันในการบริหารงานโรงเรียน

เป็นอย่างดี ถอืว่าเป็นเรื่องที่ดี 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ศึกษาความเครียดในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอ่ืน 

  2.2 ศึกษาความเครียดในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  2.3 ศึกษาความเครียดในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผล

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในตัวแปรหรือองค์ประกอบอื่น เช่น อายุ วุฒิการศกึษา 

  2.4 สร้างรูปแบบการปรับระดับความเครียดในการปฏบิัติงานของ 

ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษา

ให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ต่อไป 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิัย 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร   คณบดีคณะครุศาสตร์  

            ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

            และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

            สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย  ประธานหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

            สาขาวิชาการวิจัยหลักสูตรและการสอน 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ 

            มหาบัณฑิตและและหลักสูตรดุษฎี 

            สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา 

            การศกึษา 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ 

            มหาบัณฑิตและและหลักสูตรดุษฎี 

            สาขาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5. นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม        ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

6. ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ       ผูอ้ำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้าน 

            นาแกอำเภอเมือง สำนักงานเขตพืน้ที่ 

            การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนนิงานกิจการนักเรียน ในโรงเรียนสังกดัสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาสกลนคร 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

            ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

            ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหาร 

            การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย  ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

            สาขาวิชาการวิจัยหลักสูตรและการสอน

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ 

            มหาบัณฑิตและและหลักสูตรดุษฎี 

            สาขาการบริหารการศกึษา  

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ 

            มหาบัณฑิตและและหลักสูตรดุษฎี 

            สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5. นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม        ศกึษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ 

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

6. ดร.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์       ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

7. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร      ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 



273 

8. นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล     ผูอ้ำนวยการ ชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สังกัด 

            สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

9. ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ       ผูอ้ำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้าน 

            นาแกอำเภอเมือง สำนักงานเขตพืน้ที่ 

            การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

10. นายณัฐวุฒิ บุรีแสง        ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนบ้านบัว สังกัดสำนักงานเขต 

        พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

        เขต 2 

11. นายไมตรี สัพโส         ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

            โรงเรียนบ้านคึม สังกัดสำนักงานเขต 

        พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

        เขต 3 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

******************************************************* 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้ใชส้อบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระดับประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้คอื ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1-3 ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบ

แบบสอบถามทุกข้อ 

 3. ขอ้มูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลต่อตัวของท่านแต่ประการใด 

เพราะผูว้ิจัยจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวม คำตอบของท่านจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อ

การวิจัยและพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

                                นางสาวปภาลักษณ์ โสมแผว้ 

                       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

******************************************************* 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่เห็นว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 1. เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 2. ขนาดโรงเรยีน 

   ขนาดเล็ก 

   ขนาดกลาง 

   ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

           3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

                 น้อยกว่า 10 ปี 

       ระหว่าง 10-20 ปี 

       มากกว่า 20 ปี 

 4. สังกัดเขตพืน้ที่การศกึษา 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

            โรงเรยีนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

คำชี้แจง   

 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครจำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 

  1.1 ด้านลักษณะบุคคล 

  1.2 ดา้นลักษณะงาน 

  1.3 ด้านสภาพแวดล้อม 

  1.4 ดา้นความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

  1.5 ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

 2. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านคิดว่าท่านมคีวามเครียดในด้านต่าง ๆ 

อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ 5 ระดับ 

 3. ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 หมายถึง ท่านมีความเครียดในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง ท่านมคีวามเครียดในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

  3 หมายถึง ท่านมีความเครียดในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ท่านมคีวามเครียดในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับน้อย  

  1 หมายถึง ท่านมีความเครียดในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ข้อที ่
ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

00 งานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด   ✓   

คำอธิบายคำตอบ  

 ข้อ 00 ระดับความคิดเห็น ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง

ระดับความคิดเห็น 3 แสดงว่า ผูบ้ริหารมีความเครียดที่เกิดจากงานไม่ตรงกับ

ความสามารถและความถนัด อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ข้อที ่ ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านลักษณะบุคคล 

1 ท่านตั้งมาตรฐานและเป้าหมายการทำงานของตนไวสูง      

2 ท่านมคีวามกดดันในการบริหารงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของท่าน 

     

3 ท่านไม่มีความสุขในการทำงาน      

4 ท่านมคีวามกังวลว่าคนอื่นเห็นวาท่านไม่มีความสามารถ

หรอืผดิหวังในความสามารถของท่าน 

     

5 ท่านรูส้ึกกังวลว่างานของท่านจะไม่ประสบผลสำเร็จ      

6 ท่านมปีัญหาด้านสุขภาพที่ไม่แข็งแรง และส่งผลกระทบ

ต่องานที่ท่านรับผิดชอบ 

     

ด้านลักษณะงาน 

7 ท่านรูส้ึกว่าภาระงานในการบริหารสถานศกึษา 

ที่ท่านตอ้งรับผดิชอบมีปริมาณมาก 

     

8 ท่านรูส้ึกว่างานที่ท่านได้รับมีปริมาณมากในขณะที่ท่าน 

มีเวลาในการทำงานน้อย 

     

9 ในการทำงานแต่ละวันท่านทำงานเกินเวลาราชการ 

ที่กำหนดไว้ 

     

10 ท่านต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานบริหารโรงเรียนอยู่เสมอ      

11 ท่านรูส้ึกว่างานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ตรงกับ

ความสามารถของท่าน 

     

12 ท่านรูส้ึกว่างานบริหารโรงเรียนมคีวามซับซ้อน 

และมีแผนปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน 

     

13 งานที่ท่านทำมีความเร่งด่วนและท่านไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 

     

ด้านสภาพแวดล้อม 

14 สถานที่ทำงานของท่านมีความคับแคบ แออัด      

15 สถานที่ทำงานของท่านมีอากาศร้อนและระบายอากาศไม่ดี      
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ข้อที ่ ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

16 สถานที่ทำงานของท่านมเีสียงดังรบกวน จนไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ 

     

17 สถานที่ทำงานของท่านมคีนพลุกพล่าน เกิดความวุ่นวาย 

และไม่มีสมาธิต่อการทำงาน 

     

18 อุปกรณ์เครื่องมอืที่ใชใ้นการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการ

ทำงานของท่าน 

     

19 อุปกรณ์เครื่องมอืที่ใชใ้นการปฏิบัติงานมีคุณภาพ 

ไม่ดีเท่าที่ควร 

     

ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

20 ท่านมคีวามขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา      

21 ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ให้ความ

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

     

22 ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านเกิดการแบ่ง

พรรคแบ่งพวก แก่งแย่งชิงดีกัน ขาดความจริงใจต่อกัน 

     

23 ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ไว้วางใจ 

และเชื่อถือในความสามารถของท่าน 

     

24 ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ปฏิบัติตาม 

กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับของโรงเรยีน 

     

25 ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่านไม่ให้ความ

ร่วมมอืและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

     

ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

26 นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของตน้สังกัด 

ของท่านขาดความชัดเจน 

     

27 หนา้ที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานของท่านขาด

ความชัดเจนทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มตามศักยภาพ 
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ข้อที ่ ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

28 ท่านขาดอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน      

29 บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน 

ของท่านมีมากเกินไป จนขาดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

     

30 โครงสรา้งการบริหารสถานศกึษาของท่าน 

ขาดความชัดเจน 

     

31 การจัดสรรบุคลากรในโรงเรียนของท่านไม่สอดคล้องกับ

บทบาทในปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบรหิารงาน

โรงเรยีนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร 

คำชี้แจง   

 1. แบบสอบถามประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียน 4 งานประกอบด้วย 

  1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 

  1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

  1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

  1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 2. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านคิดว่าประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ 5 ระดับ 

 3. ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 หมายถึง ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

  3 หมายถึง ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย  

  1 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด

  

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ข้อที ่ รายการ 
ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

00 การวิเคราะห์สังเคราะห์ การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาถูกต้อง 

มีประสิทธิผล 

  ✓   

คำอธิบายคำตอบ  

 ข้อ 00 ระดับความคิดเห็น ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง

ระดับความคิดเห็น 3 แสดงว่า ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาถูกต้องมีประสิทธิผล อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ข้อที ่ รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

1 หลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น

เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

     

2 การวางแผนและการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของโรงเรยีนเป็นระบบและปฏิบัติตามได้ 

     

3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา

เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามหลักวิชาการ 

     

4 การวัดผล ประเมนิผล และการดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

     

5 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน มกีารดำเนินการ 

อย่างเป็นระบบและโปร่งใส 

     

6 มีการแนะแนวและการนเิทศการศึกษาของโรงเรียน 

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

     

7 การประกันคุณภาพภายในและการรักษามาตรฐาน

การศกึษามีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

     

8 มีการส่งเสริมสถานศกึษา ชุมชนองค์กรอื่น ๆ สนับสนุน 

พัฒนาใหม้ีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

และเข้มแข็ง 

     

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

9 แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิตามที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานมีความถูกต้องชัดเจน และเป็นไปได้

ในการปฏิบัติ 

     

10 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เป็นไปอย่างโปร่งใส 
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ข้อที ่ รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

11 การรายงานผล ตรวจสอบติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและโปร่งใส 

     

12 การบริหารจัดการทรัพยากร การระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษารวมถึงการจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของโรงเรียนเป็นระบบและโปร่งใส 

     

13 การวางแผนพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล 

บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุการกำหนดรูปแบบรายการ 

หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้

เงินงบประมาณ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุของโรงเรียนมกีาร

ดำเนนิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

14 การจัดทำบัญชีการเงิน การรับเงนิ การเก็บรักษาเงิน  

การเบิกเงินจากคลัง และการจ่ายเงนิ การนำเงินส่งคลัง

มีความถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

     

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

15 การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังการ 

สรรหาและบรรจุแต่งตัง้ การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้  

การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

     

16 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงนิเดือน การส่งเสริม

การประเมนิวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรต ิมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ การขอรับใบอนุญาต การส่งเสริม

วินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปรงใส 

และเป็นระบบ 
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ข้อที ่ รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

17 การประเมนิผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล  

การลาทุกประเภทมีความโปร่งใสเที่ยงตรงและยุติธรรม 

     

18 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพัก

ราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ง

และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ การรายงาน 

การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษมีความยุติธรรม 

และตรงตามระเบียบทางราชการ 

     

19 การดำเนินงานระบบทะเบียนประวัติ บัญชีรายชื่อ 

และการใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ถูกต้องรวดเร็วตามระเบียบ 

ทางราชการ 

     

20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 

     

ด้านการบริหารงานทั่วไป 

21 การประสานงาน การพัฒนาระบบ และเครือข่ายงาน

เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศกึษามีความ

ถูกต้องรวดเร็วทันตามตอ้งการ 

     

22 การวางแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

การจัดระบบการควบคุมภายใน งานวิจัยเพื่อพัฒนา

นโยบายและแผนมีความถูกต้องรวดเร็วทันตามตอ้งการ 

     

23 การดําเนินงานธุรการ การพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

     

24 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มคีวาม 

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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ข้อที ่ รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

25 การรับนักเรียน การจัดทำสำมะโนผูเ้รียนเป็นระบบ 

และถูกต้อง 

     

26 ความถูกต้องของการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

การจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิกสถานศกึษา 

     

27 การประสานการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น

ที่จัด การศึกษา ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมี

ประสิทธิภาพ 

     

28 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาให้มคีวามพอเพียงกับ 

ความตอ้งการ 

     

29 การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน  

มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบทางราชการ 

     

30 การจัดทัศนศกึษา เป็นไปตามระเบียบทางราชการ      

31 การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความถูกต้อง 

ตรงตามระเบียบทางราชการ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 49 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามความเครียดในการปฏิบัติงาน 

              ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร โดยการหาค่าเฉลี่ย 

              เพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านลักษณะบุคคล 

1. ท่านตัง้มาตรฐานและเป้าหมายการทำงาน 

ของตนไวสูง 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

2. ท่านมีความกดดันในการบริหารงาน 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

3. ท่านไม่มคีวามสุขในการทำงาน 1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

4. ทานมีความกังวลว่าคนอื่นเห็นวาท่าน 

ไม่มีความสามารถหรอืผดิหวัง 

ในความสามารถของท่าน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

5. ท่านรู้สกึกังวลว่างานของท่าน 

จะไม่ประสบผลสำเร็จ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

6. ท่านมปีัญหาด้านสุขภาพที่ไม่แข็งแรง  

และส่งผลกระทบต่องานที่ท่านรับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

ด้านลักษณะงาน 

7. ท่านรู้สกึว่าภาระงานในการบริหาร

สถานศกึษาที่ท่านต้องรับผิดชอบ 

มีปริมาณมาก 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

8. ท่านรูส้ึกว่างานที่ท่านได้รับมีปริมาณมาก

ในขณะที่ท่านมเีวลาในการทำงานน้อย 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

9. ในการทำงานแต่ละวันท่านทำงาน 

เกินเวลาราชการที่กำหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

10. ท่านต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานบริหาร

โรงเรียนอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านลักษณะบุคคล (ต่อ) 

11. ท่านรูส้ึกว่างานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ 

อยู่ไม่ตรงกับความสามารถของท่าน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

12. ท่านรู้สกึว่างานบริหารโรงเรยีนมีความ

ซับซ้อนและมีแผนปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

13. งานที่ท่านทำมีความเร่งด่วนและท่านไม่

สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

ด้านสภาพแวดล้อม 

14. สถานที่ทำงานของท่านมีความคับแคบ 

แออัด 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

15. สถานที่ทำงานของท่านมีอากาศรอ้น 

และระบายอากาศไม่ดี 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

16. สถานที่ทำงานของท่านมีเสียงดังรบกวน 

จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

17. สถานที่ทำงานของท่านมีคนพลุกพล่าน 

เกิดความวุ่นวาย และไม่มีสมาธิต่อการทำงาน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

18. อุปกรณ์เครื่องมอืที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ไม่เพียงพอต่อการทำงานของท่าน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

19. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

20. ท่านมคีวามขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน 

หรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

21. ผู้ร่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่าน

ไม่ใหความช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน (ต่อ) 

22. ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน

เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก แก่งแย่งชิงดีกัน 

ขาดความจริงใจต่อกัน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

23. ผู้ร่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่าน

ไม่ไว้วางใจและเชื่อถือในความสามารถ 

ของท่าน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

24. ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่าน

ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

25. ผูร้่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาของท่าน

ไม่ใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

26. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของตน้สังกัดของท่านขาดความชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

27. หน้าที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน

ของท่านขาดความชัดเจนทำให้ปฏิบัติงาน 

ได้ไม่เต็มตามศักยภาพ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

28. ท่านขาดอิสระในการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

29. บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

ในการปฏิบัติงานของท่านมีมากเกินไป  

จนขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ (ต่อ) 

30. โครงสร้างการบริหารสถานศกึษา 

ของท่านขาดความชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

31. การจัดสรรบุคลากรในโรงเรยีนของท่าน

ไม่สอดคล้องกับบทบาทในปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

 

 ตาราง 49 พบว่า การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร มีความสอดคล้องทั้ง 31 ข้อ มคี่า IOC เท่ากับ 1.0  

ทุกข้อ 
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ตาราง 50 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระดับ 

              ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร 

              โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน 

โรงเรยีนประถมศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

1. หลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น

ที่พัฒนาขึน้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

2. การวางแผนและการจัดทำระเบียบแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรยีน

เป็นระบบและปฏิบัติตามได้ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

3. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาเป็นไป 

อย่างถูกต้องและตรงตามหลักวิชาการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

4. การวัดผล ประเมินผล และการดำเนินการ

เทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่โรงเรียนกำหนด 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

5. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน มกีาร

ดำเนนิการอย่างเป็นระบบและโปร่งใส 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

6. มกีารแนะแนวและการนิเทศการศกึษา 

ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

7. การประกันคุณภาพภายในและการรักษา

มาตรฐานการศกึษามีการดำเนินการ 

อย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

8. มีการส่งเสริมสถานศกึษา ชุมชนองค์กร 

อื่น ๆ สนับสนุน พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน 

โรงเรยีนประถมศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านการบริหารงบประมาณ 

9. แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิ

ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานมีความ

ถูกต้องชัดเจน และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

10. การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

11. การรายงานผล ตรวจสอบติดตาม  

การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำหรอืจัดหา

แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานของ

โรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 

และโปร่งใส 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

12. การบริหารจัดการทรัพยากร การระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ของโรงเรียนเป็นระบบและโปร่งใส 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

13. การวางแผนพัสดุ การจัดหาพัสดุ  

การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่าย

พัสดุการกำหนดรูปแบบรายการ  

หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ  

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุของโรงเรียน 

มีการดำเนินการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน 

โรงเรยีนประถมศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ (ต่อ) 

14. การจัดทำบัญชีการเงิน การรับเงิน  

การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงินจากคลัง  

และการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลังมคีวาม

ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

15. การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรร

อัตรากำลังการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความสอดคล้องกับความต้องการ 

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

16. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงนิเดือน 

การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา ยกย่องเชิดชู

เกียรต ิมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ การขอรับใบอนุญาต การส่งเสริม

วินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปรงใสและเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

17. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

ประเมินผล การลาทุกประเภทมีความโปร่งใส

เที่ยงตรงและยุติธรรม 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน 

โรงเรยีนประถมศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

18. การดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 

การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก

ราชการ การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์  

การออกจากราชการ การรายงานการ

ดำเนนิการทางวินัยและการลงโทษมีความ

ยุติธรรมและตรงตามระเบียบทางราชการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

19. การดำเนินงานระบบทะเบียนประวัติ 

บัญชรีายชื่อและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ถูกต้องรวดเร็วตามระเบียบทางราชการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นไปตามระเบียบ 

ทางราชการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 

21. การประสานงาน การพัฒนาระบบและ

เครือข่ายงานเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการศกึษามีความถูกต้องรวดเร็ว 

ทันตามตอ้งการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

22. การวางแผน การจัดระบบการบริหาร

และพัฒนาองค์กร การจัดระบบการควบคุม

ภายใน งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

มีความถูกต้องรวดเร็วทันตามตอ้งการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน 

โรงเรยีนประถมศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

23. การดําเนินงานธุรการ การพัฒนา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

24. การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมให้มคีวาม เหมาะสมในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

25. การรับนักเรียน การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน

เป็นระบบและ ถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

26. ความถูกต้องของการเสนอความเห็น

เกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษา 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

27. การประสานการประชาสัมพันธ์  

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษา 

ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 

สถาบันสังคมอื่นที่จัด การศึกษา ส่วนภูมิภาค

และส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

28. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

ให้มคีวามพอเพียงกับความต้องการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

29. การดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการ

นักเรียน มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบ 

ทางราชการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ประสิทธิผลการบรหิารงาน 

โรงเรยีนประถมศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 

IOC 

 

ผล 

1 2 3 4 5 6 

ด้านการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

30. การจัดทัศนศกึษา เป็นไปตามระเบียบ

ทางราชการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

31. การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนักเรียนใหเ้ป็นไปตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์มคีวามถูกต้องตรงตาม

ระเบียบทางราชการ 

1 1 1 1 1 1 6 1 ใช้ได้ 

 

 ตาราง 50 พบว่า การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารงาน 

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนครมีความสอดคล้องทั้ง 31 ข้อ มคี่า IOC เท่ากับ 1.0  

ทุกข้อ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมัน่ 
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ตาราง 51 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น 

             ของแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน 

            ประถมศกึษา ในจังหวัดสกลนคร 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านลักษณะบุคคล 

          ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .445 - .851 

          ค่าความเชื่อม่ันรายดา้นเท่ากับ .854    

1 .851 

2 .718 

3 .727 

4 .445 

5 .604 

6 .547 

2. ด้านลักษณะงาน 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .528 - .812 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .877       

7 .701 

8 .663 

9 .613 

10 .812 

11 .790 

12 .528 

13 .542 

3. ด้านสภาพแวดล้อม 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .305 - .653 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .703 

             

14 .553 

15 .342 

16 .305 

17 .653 

18 .423 

19 .385 

4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .409 - .750 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .804 

 

20 .409 

21 .750 

22 .629 

23 .415 

24 .543 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ข้อ 
 

ค่าอำนาจจำแนก (r) 

  25 .689 

5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ 

         ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .437 - .812 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .845 

26 .812 

27 .697 

28 .711 

29 .437 

30 .579 

31 .569 
 

 จากตาราง 51 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.305 - .851 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .946 เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้ 

  1. ดา้นลักษณะบุคคล ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .445 – .851  

และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .854 

  2. ดา้นลักษณะงาน ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .528 – .812  

และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .877 

  3. ดา้นสภาพแวดล้อม ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .305 – .653 

และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .703 

  4. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .409 – .750 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .804 

  5. ด้านบทบาทหน้าที่ในองค์การ ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .437 – 

.812 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .845 
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ตาราง 52 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่น 

              ของแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

              ในจังหวัดสกลนคร 

ประสิทธิการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 

     ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .210 - .746 

        ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .782 

1 .379 

2 .458 

3 .612 

4 .379 

5 .644 

6 .451 

7 .746 

8 .210 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

       ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .657 – .777 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .890 

 

9 .727 

10 .756 

11 .657 

12 .777 

13 .663 

14 .682 

3. ด้านการบรหิารงานบุคคล 

       ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .305 – .662 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .766 

15 .662 

16 .422 

17 .442 

18 .652 

19 .305 

20 .599 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ประสิทธิการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

4. ด้านการบรหิารงานทั่วไป 

        ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .684 – .961 

         ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .956 

21 .684 

22 .728 

23 .800 

24 .774 

25 .961 

26 .800 

27 .751 

28 .827 

29 .806 

30 .841 

31 .830 
 

 จากตาราง 52 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิการบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .210 - .961  

และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .893 เมื่อพจิารณารายด้าน ดังนี้ 

  1. ดา้นการบริหารงานวิชาการ ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.210 – .746 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .782 

  2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

.657 – .777 และมคี่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .890 

  3. ด้านการบริหารงานบุคคล ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.305 – .662 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .766   

  4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.684 – .961 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .956 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการปรับระดับ 

ความเครียดในการปฏิบัตงิานของผู้บรหิารที่ส่งผลต่อประสิทธผิล

การบรหิารงานโรงเรยีนประถมศึกษาในจงัหวัดสกลนคร เขต 1 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อเสนอแนวทางการปรับระดับความเครยีดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร 

******************************************************* 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวปภาลักษณ์ โสมแผ้ว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์ 

กรรมการ ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ .............................................................................................................. 

สถานที่ทำงาน ................................................................................................................. 

วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ................................................................................................... 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา .................................... จบการสัมภาษณ์เวลา ............................. 

ประเด็นคำถาม 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาด้านบทบาทหนา้ที่ในองค์การที่ส่งผลทางบวก 

ต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร  

 ท่านมแีนวทางในการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครในด้านบทบาทองค์การให้เกิดความเหมาะสม 

ได้อย่างไร 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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  2. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานที่ส่ง 

ผลทางลบต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร  

  ท่านมแีนวทางในการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครในด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานให้เกิด

ความเหมาะสมได้อย่างไร 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

  3. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาด้านลักษณะงานที่ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดสกลนคร  

  ท่านมแีนวทางในการปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครในด้านลักษณะงานใหเ้กิดความเหมาะสม 

ได้อย่างไร 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

       ลงช่ือ ......................................................... ผู้ใหสัมภาษณ์ 

           (...........................................................) 
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 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลา

ให้ความอนุเคราะห์เสนอแนวทางปรับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 

 
 

                                                             นางสาวปภาลักษณ์ โสมแผ้ว 

                     นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

                  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการปรับระดบั

ความเครียดในการปฏบิัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  

 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

                      ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบันฑติ 

                      สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สำราญ กำจัดภัย ประธานหลักสูตร 

                       ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยหลักสูตรและการสอน 

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง อาจารย์ประจำ 

                        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

                        สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำ 

                      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ         

                      สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ นายวัชรพงษ์ ภูยางสมิ ศึกษานิเทศก์  

                                      สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ ดร.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

                         สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

                         สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

                      โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

                      ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผูอ้ำนวยการเช่ียวชาญ 

                                โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

                                สกลนคร เขต 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ บุรีแสง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

                             โรงเรียนบ้านบัว สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

                             สกลนคร เขต 2 
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ภาพประกอบ 12 สัมภาษณ์ นายไมตรี สัพโส ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

                               โรงเรียนบ้านคึม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

                               สกลนคร เขต 3 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ - สกุล       นางสาวปภาลักษณ์ โสมแผ้ว 

วัน เดือน ปีเกิด     วัน 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2537 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    92 หมู่ที่ 4 ตำบล ดงชน อำเภอ เมอืง จังหวัด สกลนคร 

ตำแหน่งปัจจุบัน     ครู ค.ศ.1 

สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านกุดแข้ 

ประวัติการศกึษา  

 พ.ศ. 2554    ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสกลราชวิทยานุกูล 

        อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2557    ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

        อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2562    ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

        สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 พ.ศ. 2565    ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2562 -ปัจจุบัน ครูโรงเรยีนบ้านกุดแข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

        ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1    
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