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ปราบปรามและเป็นแบบอย่างแก่อาชญากรที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

   6.  ควรเพิ่มมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยในการล็อกอินเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 

   7.  ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   8.  ควรจัดให้มีเว็บไซตก์ลางของรัฐใน
การซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการ
ทำงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณะรัฐสังคมเวียดนาม 
เป็นผู้บริหารจำนวน 18 คนและครูผู้สอนจำนวน 309 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามมีค่า IOC 
ตั้งแต่  0.60-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงานของผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านสูงสุดคือ 
ด้านงานธุรการการเงิน และพัสดุ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคลากร ด้านงานอาคารสถานที่และด้านงานกิจการนักเรียน
ตามลำดับ  
  2. บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ที่มีตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงานไม่แตกต่างกัน  
 
คำสำคัญ :  การบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหาร 
 
Abstract 
     This research entitled Time management of administrators in primary school at Thai Binh province 
in Socialist Republic of Viet Nam which the research purposes were 1) To study the educational personnel’s 
opinion about the school administrators’s time management in the primary schools 2) To compare the 
educational personnel’s about time management of the school administrators classified by the 
respondents’ standing positions and years of work experience. The research samples consisted of 18 school 
administrators and 309 teachers drawn from the primary schools in Thai Binh province in Socialist Republic 
of Viet Nam. A questionnaire which its IOC was from 0.60 to 1.00 and the reliability was applied for data 
gathering wet at 0.89. The earned data were analyzed by mean, Standard deviation, t-test and F-test. 
 

 The research findings were indicated as follows :  
  1. The educational personnel’s opinions about time engagement of the school administrators 
was clearly found in overall and by aspect at a high level. By aspect was obviously found that finance and 
 
____________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2อาจารย์ กรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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treasury was the highest mean then the academic affairs, personnel management, facilities and students 
affairs respectively. The different standing positions had indifferent opinions about the time management.  
  2. The educational personnel with different years of work experience had indifferent opinions 
about time management  
 
Keywords :  Time Management of Administrators 
 
บทนำ 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
ที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก
จึงต้องมีการปรับตัวกับการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็วเพราะเวลานั้นไม่มีวันหยุดนิ่งในแต่ละวันเราจะมี
เวลาที่เสียไปโดยไม่มีประโยชน์และเมื่อนำเวลาดังกล่าวมา
รวมกันก็จะเป็นเวลาที่เสียไปจำนวนมหาศาลทีเดียว บุคคลที่
รู้ซึ้งคุณค่าของเวลาเท่านั้นจะเป็นผู้ที่สามารถเจริญก้าวหน้า
ไปก่อนผู้อื่นในขณะที่บุคคลผู้เฉื่อยชากำลังหลับใหลผู้ที่รู้จัก
คุณค่าของเวลาจะลงมือทำงานด้วยความขะมักเขม้นเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนเป็นปี สิ่งที่ปรากฏขึ้นย่อม
หมายถึงความสำเร็จของผู้ลงมือกระทำในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ลง
มือกระทำใดๆ ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ค่ามีแต่เพียง
ตัวเลขของอายุเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น  
  การศึกษาของประเทศเวียดนาม 50 ปีที่ผ่านมา
ดังน้ี การศึกษาเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลกจะทำให้
เกิดอิทธิพลอย่างสำคัญต่อการศึกษาเวียดนามในสมัยปัจจุบัน
นี้ การศึกษาเป็นนโยบายอันดับแรกของประเทศ การลงทุน
ให้แก่การศึกษาเป็นการลงทุนแห่งการพัฒนา นี่เป็นนโยบาย
ชี้แนะและมีอิทธิพลต่อวิธีการพัฒนาการศึกษา การศึกษา 
ที่พัฒนาจะตอบสนองความต้องการด้านแรงงานให้เศรษฐกิจ
และเหมาะสมกับการเปลี ่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั ้น
ความเปลี่ยนแปลงของโลกจะทำให้การศึกษาของประเทศ
เวียดนามพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งปริมาณและคุณภาพ ระบบ
การศึกษามีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกช้ันเรียนต้ังแต่ระดับก่อน
ประถมถึงระดับอุดมศึกษา โรงเร ียนที ่ เว ียดนามได้ผลิต
นักเร ียนจำนวนพันล้านคนที ่จะเป็นแหล่งแรงงานที ่จะ
สร้างสรรค์พัฒนาและปกป้องประเทศชาติ การบร ิหาร
การศ ึกษาของเว ียดนามด ังเด ิมจะม ีหลายหน ่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) คณะกรรมาธิการ
ว ่ าด ้ วยการค ุ ้ มครองแม ่และเด ็ก  การ เล ี ้ ย ง เด ็ก  2) 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาอนุบาล  
 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3) กรรมการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4) กระทรวง
อุดมศึกษาและการศึกษาบริหารมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและ
โรงเรียน ต่อมาได้มีการปรับปรุง 4 หน่วยงานน้ีเป็น 2 กระทรวง 
คือ กระทรวงสามัญศึกษาและกระทรวงอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ผู ้บริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามนอกจากมีลักษณะต่างๆ ที่ดี แต่เพื่อ
ตอบสนองได้ความต้องการในการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังขาดความรู  ้
ความสามารถทางการบริหาร และทักษะต่างๆ อย่างเช่น 
ทักษะในการวางแผน การจัดการ การนิเทศ การประมวลผล
ข้อมูลยังไม่ทันกับการพัฒนาของโรงเรียนในบริบทบูรนาการ
ระหว่างประเทศร่วมทั้งขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและความ
เช่ียวชาญในการบริหารโรงเรียน นี่คือหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทำ
ให้การศึกษาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังไม่
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาพัฒนาอย่าง
เชื ่องช้าและยังตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติไม่ได้  ดังนั้นเกิดความต้องการพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นบุคลที่ดีเด่น นอกจากงานก็ต้องรู้ต้องเข้าใจและ
สามารถบริหารเวลาให้ได้ดีสอดคล้องกับงานก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตของตนเองด้วย 
         ดังนั้น จากความสำคัญของเวลาและการบริหาร
เวลาในสมัยโลกภิวัตน์นี ้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาการ
บริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในขอบเขตเมืองท้ายบิ่ง ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม คือ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น ได้
จำแนกตามตำแหน่งหน้าผู ้บร ิหาร และครูผ ู ้สอน และ
ประสบการณ์ในการทำงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหาร
เวลาในการทำงานของผู ้บร ิหารโรงเร ียนประถมศึกษา 
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมี
จำนวนทั้งหมด 5 งาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน  
งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอาคาร
สถานที่  
 ซึ ่งผลของการวิจ ัยที ่ได ้จะเป็นข้อมูลสำคัญ 
ต่อผู ้บริหารเพื ่อพัฒนาตนเองและทำงานได้สู ่เป้าหมาย 
ที่ตั้งเอาไว้อย่างรวดเร็วและยิ่งดีขึ้น 
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วั ถประสงคของการศึกษา  
       1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
เวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
ท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
        2. เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับการ
บริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จำแนกตาม ตำแหน่งหน้าท่ี และ ประสบการณ์ในการทำงาน  
   
วิธีการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ได้แก ่
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
ขอบเขตเมืองท้ายบิ ่ญ ประเทศสาธารณรัฐส ังคมนิยม
เวียดนาม จำนวนประมาณ 1,097 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร
จำนวน 44 คน และ ครูผู้สอนจำนวน 1,053 คน 
  1.2 ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยผู้วิจัยได้กำหนดตามตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970 : 608) ได้กลุ ่มตัวอย่างจำนวนประมาณ 
327 คน จำแนกเป็นผู้บริหารจำนวน 18 คน และ ครูผู้สอน
จำนวน 309 คน 
  2. เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื ่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการบริหารเวลาใน
การทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้าย
บิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นแบ่งเป็น 2 ตอน 
  ตอนที ่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั ่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด้วย ตำแหน่งหน้าท่ี และ ประสบการณ์
ในการทำงาน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารเวลาใน
การทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นแบบตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ึ ่งกำหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็นรายข้อกำหนดไว้ โดยแบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามมาตรวัดของ 
Likert  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 หน้า 7-10) 
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล นำแบบสอบถามให ้
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
ขอบเขตเมืองท้ายบ่ิญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
จำแนกเป็นผู้บริหารจำนวน 18 คน และ ครูผู้สอนจำนวน 309 คน 

     4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 1. การแจกแจงความถี ่
(Frequency) 2. ร้อยละ (Percentage) 3. ค่าเฉลี ่ย (Mean) 
4.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation) สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน สถิติที ่ใช ้ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี ่ย การใช้เวลาในการทำงานของผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัด ท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้สถิติ
ทดสอบ (F-test) และ ตำแหน่งหน้าที่ โดยใช้สถิติทดสอบ 
(t-test) โดยตั ้งระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดย
สมมติฐานที่ตั้งไว้คือ  
  4.1 บุคลากรทางการศ ึกษาในโรงเร ียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามที่มีตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงานแตกต่างกัน  
  4.2 บุคลากรทางการศ ึกษาในโรงเร ียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารเวลาในการทำงานแตกต่างกัน 
 
สรปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการ
ทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด  ท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า ภาพรวม ด้านการบริหารเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥=3.86 , S.D.= 0.22) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี ้ค ือ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ (𝑥𝑥=4.45, 
S.D.=0.55) ด้านงานวิชาการ (𝑥𝑥=4.15, S.D.=0.64) ด้าน
งานบุคลากร (𝑥𝑥=3.84, S.D.=0.43) ด้านงานอาคารสถานที ่
(𝑥𝑥=3.59, S.D.=0.58)  และด ้ านงานก ิ จการน ั ก เ ร ี ยน  
(𝑥𝑥=3.25,S.D.=0.38) ตามลำดับรายด้านการบริหารเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานวิชาการ โดยภาพรวมแล้ว นั้นมี
การบร ิหารเวลาในการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่อย ู ่ ในระดับมาก  
(𝑥𝑥=4.15, S.D.=.644) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที ่มี
ค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ จัดทำนโยบายที ่เป็นไปตามเปาหมาย 
และว ัตถ ุประสงค ์ของโรงเร ียน  (𝑥𝑥=4.27, S.D.=.686)  
รองลงมา คือประชุมคณะครูประจำเดือนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการพั นาและปรับปรุงการเรียนการสอน (𝑥𝑥=4.26, S.D.= 
.688) และน้อยที่สุดคือ กำหนดให้มีเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัต ิงานด้านวิชาการของครูผ ู ้สอนอย่างชัดเจน 
(𝑥𝑥=4.03, S.D.=.666 ) 

treasury was the highest mean then the academic affairs, personnel management, facilities and students 
affairs respectively. The different standing positions had indifferent opinions about the time management.  
  2. The educational personnel with different years of work experience had indifferent opinions 
about time management  
 
Keywords :  Time Management of Administrators 
 
บทนำ 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
ที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก
จึงต้องมีการปรับตัวกับการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็วเพราะเวลานั้นไม่มีวันหยุดนิ่งในแต่ละวันเราจะมี
เวลาที่เสียไปโดยไม่มีประโยชน์และเมื่อนำเวลาดังกล่าวมา
รวมกันก็จะเป็นเวลาที่เสียไปจำนวนมหาศาลทีเดียว บุคคลที่
รู้ซึ้งคุณค่าของเวลาเท่านั้นจะเป็นผู้ที่สามารถเจริญก้าวหน้า
ไปก่อนผู้อื่นในขณะที่บุคคลผู้เฉื่อยชากำลังหลับใหลผู้ที่รู้จัก
คุณค่าของเวลาจะลงมือทำงานด้วยความขะมักเขม้นเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนเป็นปี สิ่งที่ปรากฏขึ้นย่อม
หมายถึงความสำเร็จของผู้ลงมือกระทำในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ลง
มือกระทำใดๆ ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ค่ามีแต่เพียง
ตัวเลขของอายุเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น  
  การศึกษาของประเทศเวียดนาม 50 ปีที่ผ่านมา
ดังน้ี การศึกษาเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลกจะทำให้
เกิดอิทธิพลอย่างสำคัญต่อการศึกษาเวียดนามในสมัยปัจจุบัน
นี้ การศึกษาเป็นนโยบายอันดับแรกของประเทศ การลงทุน
ให้แก่การศึกษาเป็นการลงทุนแห่งการพัฒนา นี่เป็นนโยบาย
ชี้แนะและมีอิทธิพลต่อวิธีการพัฒนาการศึกษา การศึกษา 
ที่พัฒนาจะตอบสนองความต้องการด้านแรงงานให้เศรษฐกิจ
และเหมาะสมกับการเปลี ่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั ้น
ความเปลี่ยนแปลงของโลกจะทำให้การศึกษาของประเทศ
เวียดนามพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งปริมาณและคุณภาพ ระบบ
การศึกษามีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกช้ันเรียนต้ังแต่ระดับก่อน
ประถมถึงระดับอุดมศึกษา โรงเร ียนที ่ เว ียดนามได้ผลิต
นักเร ียนจำนวนพันล้านคนที ่จะเป็นแหล่งแรงงานที ่จะ
สร้างสรรค์พัฒนาและปกป้องประเทศชาติ การบร ิหาร
การศ ึกษาของเว ียดนามด ังเด ิมจะม ีหลายหน ่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) คณะกรรมาธิการ
ว ่ าด ้ วยการค ุ ้ มครองแม ่และเด ็ก  การ เล ี ้ ย ง เด ็ก  2) 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาอนุบาล  
 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3) กรรมการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4) กระทรวง
อุดมศึกษาและการศึกษาบริหารมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและ
โรงเรียน ต่อมาได้มีการปรับปรุง 4 หน่วยงานน้ีเป็น 2 กระทรวง 
คือ กระทรวงสามัญศึกษาและกระทรวงอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ผู ้บริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามนอกจากมีลักษณะต่างๆ ที่ดี แต่เพื่อ
ตอบสนองได้ความต้องการในการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังขาดความรู  ้
ความสามารถทางการบริหาร และทักษะต่างๆ อย่างเช่น 
ทักษะในการวางแผน การจัดการ การนิเทศ การประมวลผล
ข้อมูลยังไม่ทันกับการพัฒนาของโรงเรียนในบริบทบูรนาการ
ระหว่างประเทศร่วมทั้งขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและความ
เช่ียวชาญในการบริหารโรงเรียน นี่คือหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทำ
ให้การศึกษาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังไม่
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาพัฒนาอย่าง
เชื ่องช้าและยังตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติไม่ได้  ดังนั้นเกิดความต้องการพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นบุคลที่ดีเด่น นอกจากงานก็ต้องรู้ต้องเข้าใจและ
สามารถบริหารเวลาให้ได้ดีสอดคล้องกับงานก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตของตนเองด้วย 
         ดังนั้น จากความสำคัญของเวลาและการบริหาร
เวลาในสมัยโลกภิวัตน์นี ้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาการ
บริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในขอบเขตเมืองท้ายบิ่ง ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม คือ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น ได้
จำแนกตามตำแหน่งหน้าผู ้บร ิหาร และครูผ ู ้สอน และ
ประสบการณ์ในการทำงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหาร
เวลาในการทำงานของผู ้บร ิหารโรงเร ียนประถมศึกษา 
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมี
จำนวนทั้งหมด 5 งาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน  
งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอาคาร
สถานที่  
 ซึ ่งผลของการวิจ ัยที ่ได ้จะเป็นข้อมูลสำคัญ 
ต่อผู ้บริหารเพื ่อพัฒนาตนเองและทำงานได้สู ่เป้าหมาย 
ที่ตั้งเอาไว้อย่างรวดเร็วและยิ่งดีขึ้น 
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  1.1 ด้านงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวม
แล้ว นั้น มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง(𝑥𝑥=3.25, S.D.=.381) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ วางแผนจัดทำโครงการ
บร ิหารงานกิจการนักเร ียนอย่างเป ็นระบบ (𝑥𝑥=3.44, 
S.D.=.591) รองลงมา คือ กำหนดให้มีการมอบหมายการ
ปฏิบัติงานด้านกิจการนักเรียนแก่ครูในโรงเรียน (𝑥𝑥=3.26,  
S.D.=.452) และน้อยที่สุด คือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้าน วั นธรรมและประเพณีของเวียดนามในโอกาสต่าง  
(𝑥𝑥=3.17, S.D.=.385) 
  1.2 ด้านงานบุคลากรโดยภาพรวมแล้วนั้น มี
การบร ิหารเวลาในการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่อย ู ่ ในระด ับมาก 
(𝑥𝑥=3.84, S.D.=.431) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดให้มีโครงการเพื่อพั นาและส่งเสริม
กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการทำงานสำหรับบุคลากร 
(𝑥𝑥=3.91, S.D.=.476) รองลงมา คือ จัดให้มีกิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง  ในแต่ละปงบประมาณ 
(𝑥𝑥=3.88, S.D.=.469) และน้อยที ่ส ุด คือ มีการวางแผน
โครงการบริหารและพั นางานบุคลากรในแต่ละปประมาณ 
(𝑥𝑥=3.77, S.D.=.506) 
  1.3 ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุโดย
ภาพรวมแล้ว น้ันมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥𝑥=4.45, S.D.=.552) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ มีการตรวจสอบงานการ
ธ ุรการ  การเง ินและ  พัสด ุอย ่างสม ่ำเสมอ  (𝑥𝑥=4.50, 
S.D.=.588) และ มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุในทุกปงบประมาณ 
(𝑥𝑥=4.50, S.D.=.599) รองลงมา คือ มีการบริหารเวลาใน
การใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามปการงบประมาณ 
(𝑥𝑥=4.49, S.D.= .609) และน้อยที ่สุด คือ มีการวางแผน
โครงการบริหารงานธุรการการเงิน และพัสดุให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา (𝑥𝑥=4.27, S.D.=.586 ) 
  1.4 ด้านงานอาคารสถานที่โดยภาพรวมแล้ว 
นั้นมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับมาก 
(𝑥𝑥=3.59, S.D.=.580 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดให้มีการ ่อมบำรุงวัสดุต่าง  ที่เกี่ยวข้อง 
ก ับงานอาคารสถานท ี ่ ในแต ่ละภาคเร ียน  (𝑥𝑥=3.69, 
S.D.= .612) รองลงมา คือ กำกับ ควบคุมการดำเนินงาน
ด้านอาคารสถานที ่ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ 
(𝑥𝑥=3.66, S.D.= .609) และน้อยที่สุด คือ มีการบริหารเวลา
โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จตามเวลากำหนด (𝑥𝑥=3.53, S.D.=.639)  

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารเวลาในการ
ทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด ท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำ นก าม
ำ หน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านการบริหารเวลา

ในการทำงานอยู่ในระดับ มาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
สำหรับผู้บริหาร ได้ดังนี้ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
คือ (𝑥𝑥=4.65, S.D.=.391) รองลงมา คือ ด้านงานวิชาการ 
(𝑥𝑥=4.23, S.D.=.546) และมีการบริหารเวลาในการทำงาน
ของผู ้บริหารอยู ่ในระดับน้อยที ่ส ุด คือ ด้านงานกิจการ
นักเรียน (𝑥𝑥=3.23 ,  S.D.=.338) สำหรับครูผู ้สอนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้แสดงตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีการบริหารเวลา
ในการทำงานมากที่สุด คือ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
(𝑥𝑥=4.43, S.D.=.558) รองลงมา  ค ือ  ด ้ านงานว ิ ชาการ 
(𝑥𝑥=4.15,S.D.=.650) และน้อยที ่ส ุด คือ ด้านงานกิจการ
นักเรียน (𝑥𝑥=3.25, S.D.=.384) พบว่า คิดเห็นการบริหาร
เวลาในการทำงานของผู ้บร ิหารโรงเร ียนประถมศึกษา 
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที ่ โดยภาพรวมและรายด้าน 
บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ึ ่งไม่เป็นไปตามกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 
ึ่งไม่เป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
อ ิปรายผล 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
เวลา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 การบริหารเวลาในการทำงาน ของผู ้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนามโดยภาพรวม ได้มีการบริหารเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ มากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยได้ดังนี้ คือ ด้านงานธุรการการเงิน และ พัสดุ (4.45)  
ด้านงานวิชาการ (4.15) ด้านงานบุคลากร (3.84 ) ด้านงาน
อาคารสถานที่ (3.59) และ ด้านงานกิจการนักเรียน (3.25) 
 เปร ียบเทียบความคิดเห็นเก ี ่ยวกับการการ
บริหารเวลาในการทำงาน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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  1.1 ด้านงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวม
แล้ว นั้น มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง(𝑥𝑥=3.25, S.D.=.381) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ วางแผนจัดทำโครงการ
บร ิหารงานกิจการนักเร ียนอย่างเป ็นระบบ (𝑥𝑥=3.44, 
S.D.=.591) รองลงมา คือ กำหนดให้มีการมอบหมายการ
ปฏิบัติงานด้านกิจการนักเรียนแก่ครูในโรงเรียน (𝑥𝑥=3.26,  
S.D.=.452) และน้อยที่สุด คือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้าน วั นธรรมและประเพณีของเวียดนามในโอกาสต่าง  
(𝑥𝑥=3.17, S.D.=.385) 
  1.2 ด้านงานบุคลากรโดยภาพรวมแล้วนั้น มี
การบร ิหารเวลาในการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่อย ู ่ ในระด ับมาก 
(𝑥𝑥=3.84, S.D.=.431) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดให้มีโครงการเพื่อพั นาและส่งเสริม
กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการทำงานสำหรับบุคลากร 
(𝑥𝑥=3.91, S.D.=.476) รองลงมา คือ จัดให้มีกิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง  ในแต่ละปงบประมาณ 
(𝑥𝑥=3.88, S.D.=.469) และน้อยที ่ส ุด คือ มีการวางแผน
โครงการบริหารและพั นางานบุคลากรในแต่ละปประมาณ 
(𝑥𝑥=3.77, S.D.=.506) 
  1.3 ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุโดย
ภาพรวมแล้ว น้ันมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥𝑥=4.45, S.D.=.552) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ มีการตรวจสอบงานการ
ธ ุรการ  การเง ินและ  พัสด ุอย ่างสม ่ำเสมอ  (𝑥𝑥=4.50, 
S.D.=.588) และ มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุในทุกปงบประมาณ 
(𝑥𝑥=4.50, S.D.=.599) รองลงมา คือ มีการบริหารเวลาใน
การใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามปการงบประมาณ 
(𝑥𝑥=4.49, S.D.= .609) และน้อยที ่สุด คือ มีการวางแผน
โครงการบริหารงานธุรการการเงิน และพัสดุให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา (𝑥𝑥=4.27, S.D.=.586 ) 
  1.4 ด้านงานอาคารสถานที่โดยภาพรวมแล้ว 
นั้นมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับมาก 
(𝑥𝑥=3.59, S.D.=.580 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดให้มีการ ่อมบำรุงวัสดุต่าง  ที่เกี่ยวข้อง 
ก ับงานอาคารสถานท ี ่ ในแต ่ละภาคเร ียน  (𝑥𝑥=3.69, 
S.D.= .612) รองลงมา คือ กำกับ ควบคุมการดำเนินงาน
ด้านอาคารสถานที ่ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ 
(𝑥𝑥=3.66, S.D.= .609) และน้อยที่สุด คือ มีการบริหารเวลา
โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จตามเวลากำหนด (𝑥𝑥=3.53, S.D.=.639)  

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารเวลาในการ
ทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด ท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำ นก าม
ำ หน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านการบริหารเวลา

ในการทำงานอยู่ในระดับ มาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
สำหรับผู้บริหาร ได้ดังนี้ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
คือ (𝑥𝑥=4.65, S.D.=.391) รองลงมา คือ ด้านงานวิชาการ 
(𝑥𝑥=4.23, S.D.=.546) และมีการบริหารเวลาในการทำงาน
ของผู ้บริหารอยู ่ในระดับน้อยที ่ส ุด คือ ด้านงานกิจการ
นักเรียน (𝑥𝑥=3.23 ,  S.D.=.338) สำหรับครูผู ้สอนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้แสดงตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีการบริหารเวลา
ในการทำงานมากที่สุด คือ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
(𝑥𝑥=4.43, S.D.=.558) รองลงมา  ค ือ  ด ้ านงานว ิ ชาการ 
(𝑥𝑥=4.15,S.D.=.650) และน้อยที ่ส ุด คือ ด้านงานกิจการ
นักเรียน (𝑥𝑥=3.25, S.D.=.384) พบว่า คิดเห็นการบริหาร
เวลาในการทำงานของผู ้บร ิหารโรงเร ียนประถมศึกษา 
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที ่ โดยภาพรวมและรายด้าน 
บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ึ ่งไม่เป็นไปตามกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 
ึ่งไม่เป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
อ ิปรายผล 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
เวลา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 การบริหารเวลาในการทำงาน ของผู ้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนามโดยภาพรวม ได้มีการบริหารเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ มากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยได้ดังนี้ คือ ด้านงานธุรการการเงิน และ พัสดุ (4.45)  
ด้านงานวิชาการ (4.15) ด้านงานบุคลากร (3.84 ) ด้านงาน
อาคารสถานที่ (3.59) และ ด้านงานกิจการนักเรียน (3.25) 
 เปร ียบเทียบความคิดเห็นเก ี ่ยวกับการการ
บริหารเวลาในการทำงาน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  1. การศ ึกษาเปร ียบเท ียบความคิดเห ็น
เกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงาน ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่โดยถาพรวมและราย
ด้าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริหารเวลาในการทำงาน ของ
ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ ่ญ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเว ียดนามไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตามกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในการบริหารงานธุรการ
การเงิน และ พัสดุมีระเบียบปฏิบัติของทางราชการกำหนด
ไว้ชัดเจน ผลของการปฏิบัติด้านงานงานธุรการการเงิน และ 
พัสดุ หากเกิดความผิดพลาดจะเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนยิ่งกว่า
งานด้านอื่น  และการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นไปตามเปาหมายได้ เพราะการบริหารงาน 
วิชาการ เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาและจะเห็นได้ว ่างานวิชาการเป็นหัวใจของ 
โรงเรียน เปน็ชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว ส่วนงานด้านอื่น   
เป็นองค์ประกอบที ่จะทำให้สถาบันดำเนินไปด้วยความ
ราบรื่นเท่านั้น (ภานุรัตน์ นันตา และ ธนิษฐา รัศมีเจริญ 
(2550 : 5) ด ังน ั ้นผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาท ุกคนควรจะ
รับผิดชอบเป็นผู้นำของครูในด้านงานวิชาการเป็นเรื ่องที่
สำคัญ เพาระหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งคือ 
การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการโดยการทำงานรวม
กับครู กระตุ้นเตือนครู ให้คำแนะนำครู และประสานงานให้
ครูทุกคนทำงานรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน  
ึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรนี สงวนนาม (2545 : 

143) ที ่กล่าวว่างานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการ เนื ่องมาจากงานวิชาการเกี ่ยวกับหลักสูตรจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ึ่งเป็น 
หัวใจของงานวิชาการในสถานศึกษาและจะเกี ่ยวข้องกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 
ึ ่งจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็ขึ้นอยู่ที่ลักษณะงาน

น้ัน ดังน้ันจึงอาจสรุปได้ว่า พ ติกรรม การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็จะมีผลต่อการพั นาคุณภาพการศึกษาไปสู ่มาตรฐาน
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้เป็นอย่างด ี
นอกจากงานธุรการการเงิน และ พัสดุ งานวิชาการที ่มี
ความสำคัญอย่างมากที่ต้องการบริหารเวลาอยู่ในระดับมาก
แล้วนั้นก็มีอีกงานหนึ่งที่จำเป็นต้องการบริหารเวลาอยู่ใน

ระดับมากเช่นกันคือ งานบุคลากร เพราะว่าบุคลากรเป็น
ส่วนหนึ่งของสถานศึกษาที่ขาดไม่ได้ และสถานศึกษาจะ
ดำเนินงานดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่การปฏิบัติตามหน้าที่ของส่วน
ใหญ่บุคลากรทางการศึกษานั้น  
  ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
จะจำเป็นต้องกลายเป็นภารกิจสำคัญที ่ม ุ ่งส ่งเสร ิมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง ภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัว อิสระภายใต้ก หมาย ระเบียบ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพั นา มีความรู ้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ึ ่งจะส่งผลต่อการพั นาคุณภาพการศึกษาของ
ผู ้เร ียนเป็นสำคัญผลของการวิจัยดังกล่าวก็เห็นว่า การ
บริหารเวลาให้งานอาคารสถานที่โรงเรียนประถมศึกษาอยู่ที่
จ ังหว ัดท้ายบิ ่ญ ประเทศเว ียดนามยังอยู ่ท ี ่อ ันด ับที ่ส ี  ่
หมายความว่าการบริหารเวลาให้งานนี ้ย ังน้อยกว่าการ
บริหารเวลาให้งานงานธุรการการเงิน และ พัสดุ ด้านงาน
วิชาการ และ ด้านงานบุคลากร แต่ว่างานอาคารสถานที่เป็น
งานที ่ม ีความสำคัญก็ไม่น้อยกว่างานด้านอื ่น  โดย ้ำ
เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
นักเรียนต้องการทำงานและเรียนรู ้ในบริเวณที่ได้รับรอง
เกี่ยวกับความปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดีอย่างเหมาะสม
กับการเรียนรู้ ดังนั้นนอกจากงานด้านอื่น  ที่ต้องการทำ
แล้วผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องการใส่ใจกับการสนับสนุน 
ดูแลงานอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอและชัดเจนมากขึ้น ใน
การบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ท่ีจังหวัดท้ายบิ่ญประเทศเวียดนามตามผลการวิจัยออกมา
คือ งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่มีระดับการบริหารเวลา
น้อยท่ีสุด ส่ิงน้ันก็สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าปจจุบันการศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่ประเทศเวียดนามก็เน้นการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นพ้ืนฐาน กิจกรรมนอกเวลาเรียนหมายถึงว่า ไม่มาก 
แต่ก็ยังมีอยู่เพื่อทำให้นักเรียนมีความรู้เกี ่ยวกับหลักสูตร
พื้นฐานอย่างชัดเจนและยังมีความสุขกับการเรียนและชอบ
ความเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมากยิ่งขึ้น  
  2. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การบร ิหารเวลาในการทำงาน ของผ ู ้บร ิหารโรงเร ียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที ่
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริหาร
เวลาในการทำงาน ของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ไม ่แตกต่างก ันอย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ระด ับ .05  
ไม่เป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลจากการเปรียบเทียบ  
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงาน ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ โดยจำแนก
ตามตำแหน่งหน้าที ่และ ประสบการณ์ในการทำงานของ
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกษม แก้วยาศร ี(2551) 
ได้ทำการวิจัยเรื ่องการใช้เวลาในการทำงานของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเลย เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู ้สอน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เวลาในการทำงานไม่แตกต่างกัน  
 จากผลการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาแล้วนั้นสะท้อน
ให้เห็นว่า การบริหารเวลาในการทำงาน ของผู ้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เมื ่อมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการทำงานอยู่ในระดับมากเกือบทุกงาน ยกเว้นด้าน
งานกิจการนักเรียนมีการบริหารเวลาอยู่ในระดับปานกลาง 
และโดยเฉพาะงานด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ึ ่งเป็นงาน
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่น  เป็นเพราะสาเหตุ
มาจากผู้บริหารต้องรีบดำเนินการบริหารงานในด้านนี้เป็น
การเร่งด่วนเพื ่อให้ทันกับกำหนดงานที่ต้องส่ง โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ผู้บริหารต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาดจึงส่งให้บุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันเช่นกัน โดยโรงเรียนมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารจัดการโรงเรียนที่เหมือนกันรับนโยบายมาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน ถึงแม้ว่ามีตำแหน่งหน้าที่และ 
ประสบการณ์ในการทำงานมีความแตกต่างกัน แต่บุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนก็มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เพราะมีงานที ่ต ้องปฏิบัต ิ
เหมือนกันทุกงานนั่นเอง แต่เมื่อผู้บริหารมีการบริหารเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมก็จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน และสุดท้าย 
ส่งผลมาถึงครูผู้สอน บุคลการทางการศึกษาและผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหาร
โรงเร ียนที ่อย ู ่ ในระด ับมาก ดังน ั ้นจากการว ิเคราะห์
ผลการวิจัยจะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุ าลักษณ์  
อักษรณรงค์ (2561) เรื ่อง ปจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต
หนองหาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 จังหวัดอุดรธานี พบว่า ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูยังไม่พร้อมเตรียมการ
สำหรับเป็นผู้นำยุคดิจิทัลในการมีใจมุ่นมั่นในการนำการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่เปาหมายสูงสุดของการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากร สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และยัง
ขาดความร่วมมือในการรวบรวม วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงสมรรถนะ
ของผู้ร่วมงานและการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
สรป ละข้อเสนอ นะ 
 เพ่ือให้การบริหารเวลาในการทำงาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้ศึกษาการ
บริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยมีข ้อเสนอแนะในการแก้ปญหาเพื ่อให้เก ิดผลดีแก่
โรงเรียนต่าง  พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1 .  ผ ู ้บร ิหารม ีการบร ิหารเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น  
เช่น ผู ้บริหารและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและ
กระตุ้นให้มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานอาคารสถานที่
ให้มากขึ ้น เพราะงานอาคารสถานที ่ถ ือว่าเป็นงานหลัก 
โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานอาคารสถานที่อย่าง
ชัดเจน ทุกปการศึกษา และการบริหารเวลาโครงการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้แล้ว
เสร็จตามเวลากำหนด เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
  2. งานที ่ม ีระดับการบริหารเวลาในการ
ปฏิบัติน้อยกว่างานด้านอื่น  คือ งานด้านกิจการนักเรียน
ยังอยู่ในระดับ ปานกลาง ผู้บริหารก็จำเป็นต้องปรับปรุงและ
ใส่ใจใส่เวลาในการปฏิบัติงานนี้มากขึ้นเพราะว่าการจัดสรร
และสนับสนุนกิจการให้นักเรียนก็จะทำให้นักเรียนรักการ
เรียนรู ้ ชอบไปโรงเรียน และไม่เบื ่อกับการเรียนรู ้โดย ้ำ 
ดังนั ้นผู ้บริหารโรงเรียนและผู ้ท ี ่เก ี ่ยวข้องต้องการเพิ ่ม
ความสามารถของตนเองในการพั นานักเรียน อย่างเช่น 
การสร้างแผนกิจกรรมการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษา
ต้องแสดงให้เห็นถึงเปาหมาย ขอบเขตของเนื้อหา วิธีการ
ปฏิบัติที่สามารถบรรลุผลได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของนักเรียนและสถานการณ์ สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงรวมทั้งการได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
  3. การจัดการการสอนในแต่ละรายในวิชา 
การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากเนื ้อหาในแต่ละ
รายวิชาแล้วต้องมุ ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีพั นาการทาง
อารมณ์ เจตคติที่ดี มีการบูรณาการกับเนื้อหาอื่น  เพื่อให้
สอดคล้องกับกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมต่าง  ใน
สังคม และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้สำหรับนักเรียน 
กำหนดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและ



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

5

ไม ่แตกต่างก ันอย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ระด ับ .05  
ไม่เป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลจากการเปรียบเทียบ  
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงาน ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ โดยจำแนก
ตามตำแหน่งหน้าที ่และ ประสบการณ์ในการทำงานของ
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกษม แก้วยาศรี (2551) 
ได้ทำการวิจัยเรื ่องการใช้เวลาในการทำงานของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเลย เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู ้สอน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เวลาในการทำงานไม่แตกต่างกัน  
 จากผลการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาแล้วนั้นสะท้อน
ให้เห็นว่า การบริหารเวลาในการทำงาน ของผู ้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เมื ่อมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการทำงานอยู่ในระดับมากเกือบทุกงาน ยกเว้นด้าน
งานกิจการนักเรียนมีการบริหารเวลาอยู่ในระดับปานกลาง 
และโดยเฉพาะงานด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ึ ่งเป็นงาน
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่น  เป็นเพราะสาเหตุ
มาจากผู้บริหารต้องรีบดำเนินการบริหารงานในด้านนี้เป็น
การเร่งด่วนเพื ่อให้ทันกับกำหนดงานที่ต้องส่ง โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ผู้บริหารต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาดจึงส่งให้บุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันเช่นกัน โดยโรงเรียนมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารจัดการโรงเรียนที่เหมือนกันรับนโยบายมาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน ถึงแม้ว่ามีตำแหน่งหน้าที่และ 
ประสบการณ์ในการทำงานมีความแตกต่างกัน แต่บุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนก็มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เพราะมีงานที ่ต ้องปฏิบัต ิ
เหมือนกันทุกงานนั่นเอง แต่เมื่อผู้บริหารมีการบริหารเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมก็จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน และสุดท้าย 
ส่งผลมาถึงครูผู้สอน บุคลการทางการศึกษาและผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการบริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหาร
โรงเร ียนที ่อย ู ่ ในระด ับมาก ดังน ั ้นจากการว ิเคราะห์
ผลการวิจัยจะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุ าลักษณ์  
อักษรณรงค์ (2561) เรื ่อง ปจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต
หนองหาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 จังหวัดอุดรธานี พบว่า ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูยังไม่พร้อมเตรียมการ
สำหรับเป็นผู้นำยุคดิจิทัลในการมีใจมุ่นมั่นในการนำการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่เปาหมายสูงสุดของการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากร สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และยัง
ขาดความร่วมมือในการรวบรวม วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงสมรรถนะ
ของผู้ร่วมงานและการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
สรป ละข้อเสนอ นะ 
 เพ่ือให้การบริหารเวลาในการทำงาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้ศึกษาการ
บริหารเวลาในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยมีข ้อเสนอแนะในการแก้ปญหาเพื ่อให้เก ิดผลดีแก่
โรงเรียนต่าง  พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1 .  ผ ู ้บร ิหารม ีการบร ิหารเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น  
เช่น ผู ้บริหารและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและ
กระตุ้นให้มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานอาคารสถานที่
ให้มากขึ ้น เพราะงานอาคารสถานที ่ถ ือว่าเป็นงานหลัก 
โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานอาคารสถานที่อย่าง
ชัดเจน ทุกปการศึกษา และการบริหารเวลาโครงการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้แล้ว
เสร็จตามเวลากำหนด เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
  2. งานที ่ม ีระดับการบริหารเวลาในการ
ปฏิบัติน้อยกว่างานด้านอื่น  คือ งานด้านกิจการนักเรียน
ยังอยู่ในระดับ ปานกลาง ผู้บริหารก็จำเป็นต้องปรับปรุงและ
ใส่ใจใส่เวลาในการปฏิบัติงานนี้มากขึ้นเพราะว่าการจัดสรร
และสนับสนุนกิจการให้นักเรียนก็จะทำให้นักเรียนรักการ
เรียนรู ้ ชอบไปโรงเรียน และไม่เบื ่อกับการเรียนรู ้โดย ้ำ 
ดังนั ้นผู ้บริหารโรงเรียนและผู ้ท ี ่เก ี ่ยวข้องต้องการเพิ ่ม
ความสามารถของตนเองในการพั นานักเรียน อย่างเช่น 
การสร้างแผนกิจกรรมการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษา
ต้องแสดงให้เห็นถึงเปาหมาย ขอบเขตของเนื้อหา วิธีการ
ปฏิบัติที่สามารถบรรลุผลได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของนักเรียนและสถานการณ์ สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงรวมทั้งการได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
  3. การจัดการการสอนในแต่ละรายในวิชา 
การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากเนื ้อหาในแต่ละ
รายวิชาแล้วต้องมุ ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีพั นาการทาง
อารมณ์ เจตคติที่ดี มีการบูรณาการกับเนื้อหาอื่น  เพื่อให้
สอดคล้องกับกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมต่าง  ใน
สังคม และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้สำหรับนักเรียน 
กำหนดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและ

ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และ การจัด
กิจกรรมเพื ่อชุมชน กำหนดแผนการจัดกิจกรรมเพื ่อให้
นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น ทำงานเพื่อพั นาชุมชน
รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง   และ 
ประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการและรูปแบบการจัดการศึกษา 
ประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการ รูปแบบการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถตามความแตกต่างของ
นักเรียนแต่ละคน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการศึกษา
และตอบสนองเปาหมายการศึกษาที่กำหนดไว้  
  4. การประเม ินค ุณธรรมจร ิยธรรมของ
นักเรียน ประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผลที่แม่นยำ ยุติธรรมและสามารถกระตุ้นและ
พั นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และสิ ่งที ่มีความสำคัญ 
อย่างมากคือ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาต้อง
สนับสนุนและเปดโอกาสต่าง  ให้นักเรียนมาส่วนรวมกับ
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีและวั นธรรมของ
ประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอ ให้นักเรียนมีความรู้ ความภูมิใจ 
และความสนุกสนานกับกิจการการเรียนรู้ 
  
ข้อเสนอ นะ 
 ผู้บริหารก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
     1. ควรให้งบสนับสนุนช่วงก่อนเปดภาคเรียน
ที ่1 เพื่อจะได้เตรียมจัดสรรการบริหารงานต่าง  ได้ 
          2. ควรให้โรงเรียนหางบประมาณสนับสนุน
การศึกษาจากหน่วยงานนอกองค์กร 
       3. เมื่อมีการย้ายข้าราชการครู ควรจัดสรร
อัตราทดแทนทันทีอย่างต่อเนื่อง เพราะส่งผลกระทบกับงาน
หลายด้าน 
       4. ไม่ควรเอ้ือประโยชน์ต่อครู ที่ไม่มีจริยธรรม 
เพราะเป็นการสนับสนุนให้เกิดพ ติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
        5. ควรจัดสรรเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในงานธุรการและด้านการเงินพัสดุมาให้สถานศึกษา 
        6. ควรกำหนดทิศทางและเปาหมายของการ
บริหารที ่ชัดเจนตามภาระงาน เพื ่อให้ได้ชิ ้นงานอย่างเป็น 
รูปธรรม 
        7. ผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษาในเรื่องของ
การบริหารทั้งภาคท ษ ี และการปฏิบัติควบคู่กันให้มาก 
พั นาตนเองทุกด้านอยู่เสมอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงานสถานศึกษา และจำเป็นอย่างยิ ่งในการบริหาร
การศึกษาในยุคปจจุบันและในอนาคต 
       8. ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื ่อพั นา
ระบบบริหารของผู้บริหารโรงเรียนไปสู่ระบบมาตรฐาน และ
เอ้ือต่อบรรยากาศในการทำงานต่อไป 

       9. ให้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานทุก
ด้าน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสำคัญในการนำไปใช้
และการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
        10. หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีผลิต กครู ต้องกำหนด
หลักสูตรให้ผู ้ที ่จะทำหน้าที ่ผู ้บริหารโรงเรียน ครูผู ้สอน  
ผ่านการศึกษาทั้งภาคท ษ ีและการปฏิบัติในด้านการศึกษา
สภาพป จจ ุบ ัน  ปญหาและความต้องการ การวางแผน  
การดำเนินการติดตามแผน และการประเมินผล ตลอดจนงาน
ธุรการ การเง ินและพัสดุ ระเบียบ ก หมายที ่ เกี ่ยวกับ 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
         11. หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทั ้งโดยตรงและ 
โดยอ้อม ต้องกำกับ ติดตาม ตรวจสอบโดยการประเมินผล 
เป็นประจำที่มีระยะเวลาแน่นอน เพื่อการปรับปรุงที่ส่งผล
ต่อครูผู้ปฏิบัติและผู้บริหารโรงเรียน 
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