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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ ๑) เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการบริหารเวลาในการบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ๒) เพื่อศึกษาความต้องการ
จ�ำเป็นของการบริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ๓) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเวลาที่พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และครูผสู้ อน จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๔๔๒ คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง ๐.๘๕-๑.๐๐ และมีค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ ๐.๙๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยพบว่า
๑. สภาพการบริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การบริหารหรือการใช้เวลาในด้านการบริหารงานทัว่ ไป รองลงมาคือ
การบริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารหรือการใช้เวลาในด้านการบริหารงาน
วิชาการ และการบริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงานบุคคล

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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๒. ความต้องการจ�ำเป็น PNImodified รูปแบบการบริหารเวลาที่พึงประสงค์ในการบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๖ แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ ๓๖ ด้านการบริหารหรือการใช้
เวลาในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ และด้าน
การบริหารหรือการใช้เวลาในด้านการบริหารงานทัว่ ไป ค่าเฉลีย่ เท่ากับ ๐.๔๒, ๐.๓๙, ๐.๓๘ แสดงให้เห็น
ว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็น
ร้อยละ ๔๒, ๓๙, ๓๘ ตามล�ำดับ ส่วนด้านการบริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพ
รวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๒๓ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมจึงไม่มีความต้องการจ�ำเป็นต้องพัฒนา
๓. รูปแบบการบริหารเวลาที่พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ๔
ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้
๒) ด้านการบริหารหรือการใช้เวลาในด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี้ ๓) ด้านการ
บริหารหรือการใช้เวลาในด้านการบริหารงานทัว่ ไป ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ และ ๔) ด้านการบริหารหรือ
การใช้เวลาด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ๗ ตัวบ่งชี้
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารเวลา, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
The objectives of the research were three fold : 1) to study the condition of time
management in basic schools administration, 2) to study the need being necessary for
time management in basic schools administration and 3) to study the model of satisfied
time management in basic schools administration under the aforesaid office. The samples
used for this research were the educational administrators and teachers with the total
number of 442 cases obtained by simple random sampling. The tools used for this
research were questionnaires with 5 levels of rating scale and with IOC having value
between 0.85-1.00, and confidence was as totally at 0.89, The data analysis was made
by computer program.
The findings were as follows:
1. As for condition of time management in basic schools administration, on the
whole its’ average was at high level, of which the aspect with the highest average was
administration or how to spend the time for general administration, second to which was
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administration or how to spend the time for budget one, academic administration or how
to spend the time for academic one, and administration or how to spend the time for
personnel one.
2. As for the Priority Needs Indexesmodified for the Model of Time Management in
basic schools administration. its’ average was totally at 0.36, showing that the rate of
developing change from existing condition to the condition of what should be, its value
was at 36% for aspect of academic administration or how to spend the time for
academic administration, the budget one or how to spend the time for budget
administration, the general administration or how to spend the time for general one, their
average with their value at 0.42, 0.39, and 0.38, respechidy This was shown that it would
be the rate of developing change from the existing condition to the condition of what
should be, its’ value was at 42%, 39%, 38% respectively, but for the personnel
administration or how to spend the time for personnel administration, its’ average was
totally equal 0.23 of which its’ average was lower than the total average, this is not
necessary for development.
3. For the satisfaction Model for Time Management in basic schools administration under the above-mentioned office, it should be of 4 aspects including : 1) academic administration or how to spend the time for academic administration consisting
of 13 indicators, 2) budget administration or how to spend the time for budget administration consisting of 8 indicators, 3) general administration or how to spend the time for
general administration and consisting of 7 indicators, 4) personnel administration or how
to spend the time for personnel one consisting of 7 indicators.
Keywords: The Model of Time Management, Basic Schools Administration

๑. บทน�ำ

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและสั ง คมแห่ ง
ศีลธรรมและฐานความรู้ โดยที่ “คน” หรือ “ทุน
มนุษย์” เป็นทุนสังคมที่ส�ำคัญที่สุด และมีบทบาท
เป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนา และผู้ได้รับผลจากการ
พัฒนา จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเริ่มจาก
การเสริมสร้าง “สุขภาวะ” ของประชาชนให้มี
คุ ณ ภาพแข็ ง แรงและมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี
ให้สามารถดูแลตนเองได้และมีก�ำลังท�ำประโยชน์
ต่ อ ส่ ว นรวม และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า ง
“ภู มิ คุ ้ ม กั น ทางจิ ต ใจ” ของคนโดยเสริ ม สร้ า ง

98

ธรรมทรรศน์

บทบาทของสถาบันครอบครัว (บ้าน) สถาบันทาง
ศาสนา (วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ใน
การยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างศรัทธาและปลูกฝังให้คน
หยั่งลึกใน “ศีลธรรมพื้นฐาน” คือ “การเคารพใน
ศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิหน้าที่ของความเป็นคนอย่าง
เท่าเทียมกัน” ยึดมั่นในความดีทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น ส�ำนึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมในการ
ด�ำเนินชีวิต และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความไม่โลภและไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ความเมตตา ความรู้ รักสามัคคี ความรักชาติและ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมี “ความเพียร” คือ
ความอดทน ขยันมั่นเพียรมีสติ ปัญญา รอบคอบ
อันจะท�ำให้การด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้จัก
ประมาณตน มีเหตุผลและรอบคอบ ระมัดระวังน�ำ
ไปสู่ “สังคมแห่งศีลธรรมความดี” ที่มีความสมดุล
ระหว่าง “โลกวัตถุ”(สสารนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยม
วิทยาศาสตร์ และแนวปฏิฐานนิยม) กับ “วิญญาณ”
(Mind, Spiritual capital หรือ Idealism) และมี
ความสั น ติ สุ ข พร้ อ มไปกั บ การพั ฒ นาคนให้ มี
“ปัญญาหรือความรอบรู้” โดยเชื่อมโยงฐานความ
รูใ้ นตัวคนจากชีวติ จริงกับฐานความรูใ้ นหลักวิชาใน
ตัวตนที่หลากหลาย ถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาเปิด
เผยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆให้
สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศน�ำไปสู่ “สังคมแห่งการเรียนรู”้ อันจะ
เป็นภูมคิ มุ้ กันให้คนมีความรอบรูเ้ ท่ากันและพร้อม
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เผชิญต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากภายใน
และภายนอกได้๑
ศาสตร์ ก ารบริ ห ารทางคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมในประเทศไทยนั้ น ได้ มี นั ก วิ ช าการ
ทางการบริหาร ที่ได้น�ำหลักธรรมค�ำสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาขยายความว่าเป็นหลัก
ค�ำสอนทีไ่ ม่เพียงสอนให้มนุษย์รจู้ กั การบริหารชีวติ
ของตนให้ประสบผลส�ำเร็จครอบคลุมในทุกด้าน
ตามระบบความปรารถนาในชีวิตของแต่ละคน
เท่านัน้ แต่ยงั เป็นหลักพุทธธรรมทีส่ อนการบริหาร
จัดการผู้อื่นและองค์การด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะใน
ระยะหลังนีม้ ผี ทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารตามแนว
พุทธได้ให้ความสนใจ และน�ำหลักพุทธธรรมมา
ขยายความในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การในต� ำ รา
บริหารแนวพุทธหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้ทางเลือก
แก่ นั ก บริ ห ารเป็ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การ
นักวิชาการชาวตะวันตกและองค์ความรู้เดิมจาก
ตะวันออกเดิม เช่น การบริหารแนวพุทธศาสตร์เป็นต้น
ปัจจุบันนี้องค์ความรู้จากโลกตะวันตกจะได้รับ
ความนิยมและสนใจมากกว่า และมีการต่อยอดองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องท�ำให้มีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น
เรื่อยๆในด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความ
เป็นเลิศ ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงและยัง่ ยืนองค์
ความรู้เรื่องการบริหาร โดยหลักธรรมนั่นส่วนมาก
ได้รับการน�ำเสนอ เชิงหลักการด้านการจัดการ
เกีย่ วกับคน (People Management) เช่น ผูบ้ ริหารกับ
พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ทศ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๐), หน้า ๓.
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พิธราชธรรม (ทาน ศีลและขันติ เป็นต้น) และ
สัปปุริสธรรม ๗ ประการ (รู้หลักการ รู้จุดหมาย
รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมนุม และรู้บุคคล)๒
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์กรท�ำ
หน้าที่ด้านการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก และ
เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Coal) ของสถาน
ศึกษาก็คือ ปัญญาการเรียนรู้สู่สิ่งยากของผู้เรียน
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงได้รบั ความสนใจและ
ความคาดหวังจากสังคมอยูใ่ นระดับสูง ยิง่ ไปกว่านัน้
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้องค์กรหรือสถานศึกษา
ประสบความส� ำ เร็ จ ได้ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์และการรูจ้ กั ใช้หรือบริหารเวลา ตาม
นัยยะทางพุทธธรรม คือ หลักกาลัญญุตา หนึ่งใน
สัปปุริสธรรมเจ็ด และหลักการบริหารจัดการเวลา
อย่างมีหลักการ (Scientific Management of
Time) ตามนัยยะหรือทัศนะของ F.W.Talor หาก
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดสรรและการใช้
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เวลาในการปฏิบตั งิ านต่างๆได้อย่างเหมาะสม เวลา
ทีม่ อี ยูจ่ ะเกิดประโยชน์สงู สุดในการด�ำเนินงานของ
สถานศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กั บ ค� ำ กล่ า วของ
หลวงวิจติ ร วาทการ๓ ซึง่ กล่าวว่า “ความส�ำเร็จแห่ง
การท�ำงานดูเหมือนจะอยู่ที่การรู้จักการแบ่งเวลา
ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ” และส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน๔ ได้เสนอแนวคิดว่า
“ผู้บริหารต้องแบ่งสัดส่วนเวลาในการบริหารงาน
ให้เหมาะสมกับความส�ำคัญของงาน” เช่นเดียวกับ
วัลลภ ชัยพิพัฒน์๕ ก็ได้กล่าวว่า “งานส�ำคัญที่สุด
ของหน่วยงานควรจะใช้มากกว่างานที่ส�ำคัญ ควร
จะใช้เวลาลดหลั่นกันไปตามล�ำดับ หากใช้เวลาใน
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามตามลักษณะดังกล่าว จะ
ต้องหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพราะการใช้เวลา
มากไปในทางปฏิบัติงานที่ไม่ส�ำคัญ ย่อมหมายถึง
การใช้แรงงานและเวลาไม่ถูกต้องสอดคล้องกับ
ค�ำกล่าวของ Drucker๖ ซึง่ กล่าวว่า “ผูบ้ ริหารจะต้อง

อุทยั โล้วมัน่ คง, “การน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๒.
๓
หลวงวิจติ ร วาทการ อ้างถึงใน จรัญ สักกะวงศ์, “การบริหารเวลาของผูบ้ ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น
สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๒.
๔
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เล่มที่ ๓, ๕, ๖, ๗, (กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพาณิช, ๒๕๔๘), หน้า ๒.
๕
วัลภล ชัยพิพัฒน์, เทคนิคการจัดระบบงานและการควบคุมงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส่วนท้องถิ่น,
๒๕๑๓), หน้า ๑๓.
๖
Drucker อ้างถึงใน จรัญ สักกะวงศ์, “การบริหารเวลาของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัด
ส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่), ๒๕๔๒.
๒
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เรียนรู้ว่าตนเองได้ใช้เวลาไปอย่างไรและพยายาม
ปรับปรุงการใช้เวลาให้ดที สี่ ดุ อยูเ่ สมอ” จากทีก่ ล่าว
มาพอสรุปได้ว่า ในการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีประสิทธิภาพได้นั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส�ำคัญในเรื่อง
ของเวลา และจะต้องจัดสรรหรือรูจ้ กั ใช้เวลาในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
บริหารเวลาที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยรู้
ว่าภารกิจใดมีความหมายมากน้อยอย่างไร ภารกิจ
ใดมีความส�ำคัญมากควรจัดสรรและใช้เวลาในการ
ปฏิบัติลดหลั่นลงไปตามล�ำดับ นอกจากนั้นต้อง
เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท�ำให้สูญเสียเวลา และหา
ทางก�ำจัดท�ำให้ลดลง หรือหลีกเลียงสิ่งนั้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประสบผลส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลตามภารกิจทั้ง ๔ ด้าน
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ ไป ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษากรณี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ก็ไม่มี
ยกเว้นในเรื่องการบริหารจัดการหรือการใช้เวลา๗
ในประเด็ น นี้ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบสองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นตัวชี้วัด
สะท้อนข้อเท็จจริงการบริหารเวลาที่ระบุว่าเหตุที่
เป็นปัจจัยที่ท�ำให้สถานศึกษาไม่ได้การรับรองใน

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๑๐ “ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำและมีความ
สามารถในการบริหารจัดการ” ผู้บริหารสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่ได้ตระหนักในการวางแผนการ
ใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจ งาน ๔ ด้าน การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ
การบริหาร งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
อย่างเคร่งครัด เที่ยงตรง สม�่ำเสมอ ก่อให้เกิดการ
บริ ห ารจั ด การไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ บ รรลุ
เป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้๘ ผลการประเมินโดย
นัยยะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสังคม วัฒนธรรมไทย
ไม่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเวลา ขาดวินัยในการใช้
เวลา ไม่เห็นค่าของเวลาเหมือนสังคม วัฒนธรรม
ของกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมแต่ประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วไม่วา่ จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศใน
ยุโรปเช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น ล้วนมี
วินยั ในการใช้เวลาในการบริหารไม่วา่ การบริหารธุรกิจ
การบริหารรัฐกิจ หรือการบริหารตนเองในชีวิต
ประจ�ำวัน อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ประเทศในเอเซีย
อย่างญี่ปุ่น สิงคโปร์ ก็เป็นประเทศที่มีวินัยในการ
บริหารเวลาอย่างเป็นระบบและอย่างดียิ่ง กลุ่ม
ประเทศดังกล่าวล้วนเป็นประเทศทีต่ ระหนักและมี
วินัยในการใช้เวลาเป็นเยี่ยมตามหลักกาลทัศน์ที่
เน้น Time is money ซึ่งเป็นหัวใจของทุนนิยม
(Spirit of Capitalism)

กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร :
รพ.เจริญพานิช, ๒๕๔๖), หน้า ๓๓-๖๔.
๘
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓), (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๕๓), หน้า ๑๕.
๗
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ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการบริหาร
เวลาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๔ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีวา่ ด้วย “เวลา/กาละ”
ตามนัยยะแห่งหลัก “กาลัญญุตา” ในพุทธธรรม
และหลักการบริหารเวลาอย่างมีหลักการ (Scientific Management of Time) เน้นหลัก Time
and Motion Study ของ F.W. Talor.๙ ในภารกิจ
๔ ด้านคือ ๑) การบริหารงานวิชาการ ๒) การ
บริหารงานงบประมาณ ๓) การบริหารงานบุคคล
และ ๔) การบริหารงานทั่วไป เพื่อค้นหาแนวทาง
ทีพ่ งึ ประสงค์ทจี่ ะเสริมสร้างและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาสภาพของการบริหารเวลา
ในการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๒. เพื่อศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของ
การบริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๔
๓. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเวลาที่
พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
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ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๔

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารเวลา
ในการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๔
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ประชากรและกลุ ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๒๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๑,๔๒๐ คน กลุม่ ตัวอย่างการก�ำหนดขนาด
ตัวอย่างในการวิจยั ได้มาด้วยการสุม่ แบบง่าย ซึง่ ได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จ�ำนวน ๒๒ คน ครูผู้สอน จ�ำนวน ๔๒๐ คน
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๔๔๒ คน
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ตามขั้ น ตอนดั ง นี้
ตอนที่ ๑ ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการ
ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกีย่ วข้อง ตอนที่ ๒ ยกร่างรูปแบบการบริหารเวลา
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการ
วิจยั เชิงคุณภาพทีอ่ าศัยข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากกลุม่
เป้าหมายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ ผี ลงานเป็น
เลิศ (Best Practice) ๓ แห่ง ตอนที่ ๓ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA) และการวิ เ คราะห์

Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๒๗.
๙
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องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis : CFA) โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณซึ่ง
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ ๔ การประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตอนที่ ๕ การประเมินความต้องการจ�ำเป็น
ของรูปแบบการบริหารเวลาในการบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs
Index (PNImodified) และตอนที่ ๖ รูปแบบการ
บริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัย สรุปผลได้ดังนี้
๑. สภาพการบริหารเวลาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านทีม่ คี า่
เฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารหรือการใช้เวลาในด้าน
การบริหารงานทัว่ ไป รองลงมาคือ การบริหารหรือ
การใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ การบริหาร
หรือการใช้เวลาในด้านการบริหารงานวิชาการ และ
การบริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงาน
บุคคล
๒. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis : CFA) รูปแบบการบริหารเวลา
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รูปแบบ
การบริหารเวลา ๔ องค์ประกอบ ๔๑ ตัวบ่งชี้ เมื่อ
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ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำ รวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) และเชิง
ยืนยันองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเวลา
ด้วย CFA ได้ ๔ องค์ประกอบ ๓๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
๑) การบริหารหรือการใช้เวลาในด้านการบริหาร
งานวิชาการ ประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี้ ๒) การ
บริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ
ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ ๓) การบริหารหรือการใช้
เวลาด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ๗ ตัว
บ่งชี้ ๔) การบริหารหรือการใช้เวลาในด้านการ
บริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย ๗ ตัวบ่งชี้
๓. ความต้องการจ�ำเป็น PNImodified
รูปแบบการบริหารเวลาทีพ่ งึ ประสงค์ในการบริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาพรวม ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
๐.๓๖ แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อตั ราการเปลีย่ นแปลง
ในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควร
จะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ ๓๖
๔. รูปแบบการบริหารเวลาทีพ่ งึ ประสงค์
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภารกิจ ๔
องค์ประกอบ เรียงล�ำดับตามความต้องการจ�ำเป็น
ปรากฏดังนี้ ๑) ด้านการบริหารหรือการใช้เวลาใน
ด้านการบริหารงานวิชาการ ๒) ด้านการบริหาร
หรือการใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ ๓)
ด้านการบริหารหรือการใช้เวลาในด้านการบริหาร
งานทั่วไป ๔) ด้านการบริหารหรือการใช้เวลาด้าน
การบริหารงานบุคคล

๕. อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการ
บริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต ๔” มีประเด็นส�ำคัญดังนี้
๑. สภาพการบริหารเวลาในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านทีม่ คี า่
เฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารหรือการใช้เวลาในด้าน
การบริหารงานทัว่ ไป รองลงมาคือ การบริหารหรือ
การใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ การบริหาร
หรือการใช้เวลาในด้านการบริหารงานวิชาการ และ
การบริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงาน
บุคคล ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ในสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารหรือ
การใช้เวลาในด้านการบริหารงานทั่วไปสูงมาก ซึ่ง
เวลาเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญยิ่งในการบริหารทั้งใน
ส่วนตัว และการบริหารส่วนรวม เพราะเป็นของมี
อยู่อย่างจ�ำกัด และเป็นทรัพยากรสิ่งเดียวที่ไม่
สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้เช่นกับทรัพยากรใน
การบริหารอืน่ จึงเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ มากทีส่ ดุ คน
ที่รู้คุณค่าและความส�ำคัญของเวลา จึงต้องใช้เวลา
ที่มีอยู่ในการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองและ
สังคมให้ได้ให้มากที่สุด โดยมีการวางแผนการน�ำ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการ
ศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้ อ มู ล สารสนเทศในสถานศึ ก ษา และพั ฒ นา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา วางแผนออกแบบธุรการใน
สถานศึกษา รวมทั้งจัดระบบควบคุมภายในของ
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สถานศึกษา บริหารจัดการด้านอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขา่ วสาร ข้อมูลผลงานของสถานศึกษา และจัด
ให้มีระบบการประสานงานในเครือข่ายการศึกษา
ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของ Peter F. Drucker๑๐
ได้กล่าวไว้ว่าเวลาเป็นเรื่องง่าย ถ้าไม่บริหารก็ไม่
สามารถบริหารอะไรได้ การไม่มีเวลาเพียงพออาจ
เป็นที่ยอมรับว่าไม่ได้บริหารเวลาที่มีอยู่เพราะเมื่อ
เวลาหมด ทักษะทั้งหมดที่มีอยู่ก็ไม่มีค่าอะไร จึง
จ�ำเป็นต้องควบคุมเวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี หาก
บริหารเวลาไม่สำ� เร็จ ก็เป็นเพียงการบัญญัตเิ ท่านัน้
เพราะไม่สามารถบริหารได้ ความหมายง่ายๆ ของ
การบริหารเวลาคือ การจัดการบริหารเพือ่ ให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่มีอยู่ และยัง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ การบริหารงานทั่วไป การศึกษาวิเคราะห์
การด� ำ เนิ น งานธุ ร การ การพั ฒ นาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการ งบประมาณ
บุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้ อ ม การจั ด ท� ำ ส� ำ มะโนผู ้ เ รี ย น
และการบริการสารธารณะ
๒. ความต้องการจ�ำเป็น PNImodified
รูปแบบการบริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษา

Peter F. Drucker อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๖.
๑๐
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ขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๖
แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะ
เป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ ๓๖ ด้านการบริหารหรือ
การใช้เวลาในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ
และด้านการบริหารหรือการใช้เวลาในด้านการ
บริหารงานทั่วไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๒, ๐.๓๙,
และ๐.๓๘ แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพทีเ่ ป็นอยูไ่ ปยัง
สภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ ๔๒, ๓๙,
และ ๓๘ ตามล� ำ ดั บ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า
ผู้บริหารมีการก�ำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตาม แผนการเรียนการสอน พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถาน
ศึกษา การก�ำหนด/การจัดท�ำแผนการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรในสถานศึกษา และมีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
วัดผล ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษา มีการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดให้มีการแนะแนวแก่นักเรียนใน
สถานศึกษาการจัดท�ำแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต รในสถานศึ ก ษา
ครูผสู้ อนมีพฤติกรรมการใช้เวลาทีเ่ หมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับด้านการบริหารหรือ
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การใช้เวลาด้านการบริหารงบประมาณ สถาน
ศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยตรวจสอบงบ
ประมาณของสถานศึกษา จัดท�ำแผนการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตรวจสอบ
การใช้เงินงบประมาณในสถานศึกษา วางระบบการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภาพในสถาน
ศึกษา จัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย การอนุมัติ
และการโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษาและ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบวัสดุ
ประจ� ำ ปี ข องสถานศึ ก ษา จั ด ท� ำ ทะเบี ย นคุ ม
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ด้านการบริหารหรือการ
ใช้เวลาในด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษา
ควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ
ในสถานศึกษา จัดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขา่ วสาร
ข้อมูลผลงานของสถานศึกษา บริหารจัดการด้าน
อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
การจัดให้มรี ะบบการประสานงานในเครือข่ายการ
ศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา
วางแผนการน�ำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
แนวคิดของเอกชัย กี่สุขพันธ์๑๑ ได้กล่าวถึงระบบ
การบริหารเวลาโดยสรุป ดังนี้ ๑) การก�ำหนดความ
ส�ำคัญ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาภารกิจต่างๆที่จะ
ต้องท�ำว่าอะไรส�ำคัญมากน้อยเพียงใด มีเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์อะไร จากนั้นจึงตัดสินใจว่างาน

เอกชัย กีส่ ขุ พันธ์ อ้างถึงใน จรัญ สักกะวงศ์, “การบริหารเวลาของผูบ้ ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น
สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๒.
๑๑
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ใดควรท�ำก่อนและงานใดควรท�ำทีหลัง ๒) การ
วางแผน หลังจากพิจารณาความส�ำคัญของงาน
หรือกิจกรรมที่จะต้องท�ำก่อนหรือท�ำที่หลังแล้ว
ผู้บริหารจะต้องวางแผนที่จะปฏิบัติตามงานหรือ
กิจกรรมนัน้ ๆ เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
๓) การปฏิบัติตามตารางเวลาที่ก�ำหนด หมายถึง
การปฏิ บั ติ ต ามตารางเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นแผน
ซึง่ ผูบ้ ริหารจะต้องรูจ้ กั ปฏิเสธงานเฉพาะหน้าทีไ่ ม่มี
ความจ�ำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องรับกับงานวิจยั
ของบรรจง ค�ำหล้า๑๒ ได้ศึกษา เรื่องการบริหาร
เวลาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ พบ
ว่า โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานใน
ทุกด้าน คือการบริหารเวลาด้านวิชาการ ด้านงบ
ประมาณ ด้านบุคคล และด้านงานบริหารทัว่ ไป อยู่
ในระดับมาก ส่วนปัญหาทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการบริหาร
เวลาคือ ภาระงานครูผสู้ อนมาก และชัยสิทธิ์ พรหม
รักษา ศิริพร จันทร์เจริญ และสุวรรณา แจ้งบัว ได้
ศึกษา เรื่องสภาพการบริหารเวลาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต ๑ พบว่า สภาพการบริหารเวลา
ของผูบ้ ริหารใน ๔ งาน คือ งานบริหารวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
		 ๑.๑ การสร้างรูปแบบการบริหาร
เวลาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สถาน
ศึกษาควรด�ำเนินการ คือ การบริหารหรือการใช้
เวลาในด้านการบริหารงานทั่วไป มีกระบวนการ
ก�ำหนดเวลามาตรฐานที่สถานศึกษาด�ำเนินการ
และใช้ วิ ธี ก ารจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ โดยการ
วิเคราะห์สภาพความต้องการจ�ำเป็นจะท�ำให้ได้
รูปแบบการบริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
		 ๑.๒ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควรให้
ความส�ำคัญต่อการบริหารหรือการใช้เวลาด้านการ
บริหารงานบุคคล คือ การเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาด้วย
ระบบคุ ณ ธรรมและเป็ น ไปอย่ า งเที่ ย งธรรม/
ยุติธรรม
		 ๑.๓ ในขั้ น ตอนการสร้ า งรู ป แบบ
อาจใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่ม
ย่อยร่วมกันก็ได้ ในกรณีทมี่ รี ะยะเวลาในการด�ำเนินงาน
มากซึง่ จะท�ำให้ได้ผลการวิจยั มีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
		 ๒.๑ ด้ า นการบริ ห ารหรื อ การใช้
เวลาด้านการบริหารงานบุคคล ผูบ้ ริหารควรด�ำเนิน

บรรจง ค�ำหล้า, “การบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๕.
๑๒
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การสรรหาเพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
ศึกษาด้วยระบบคุณธรรมและเป็นไปอย่างเที่ยง
ธรรม/ยุติธรรม
		 ๒.๒ การบริหารหรือการใช้เวลาใน
ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารควรทบทวน
ให้ ค วามส� ำ คั ญ และปรั บ วิ ธี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัดสรร
ทุนวิจัยให้กับบุคลกรเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิผลและยั่งยืน
๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 ๓.๑ จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
ด้านการบริหารหรือการใช้เวลาด้านการบริหาร
บริหารงานวิชาการ เป็นด้านทีค่ วามต้องการพัฒนา
สูงที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรให้ความส�ำคัญ
การก�ำหนด/การจัดท�ำแผนการเรียนการสอนตาม
หลั ก สู ต รในสถานศึ ก ษาและเรื่ อ งการวิ จั ย เพื่ อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
		 ๓.๒ ควรมีการศึกษาวิจยั ในแนวทาง
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาการบริหารเวลาในสถานศึกษา
เช่น ยุทธศาสตร์ในการบริหารเวลาในสถานศึกษา
โดย เน้ น กรณี ศึ ก ษาหรื อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
เป็นต้น โดยใช้เทคนิควิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัย
		 ๓.๓ รูปแบบการบริหาร/การใช้เวลา
ทีไ่ ด้สร้างขึน้ นี้ ผูส้ นใจสามารถน�ำไปศึกษาวิจยั เป็น
รู ป แบบเที ย บเคี ย งใช้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการพัฒนา
รูปแบบการบริหารเวลาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีคุณภาพต่อไป
		 ๓.๔ ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารเวลาในสถานศึกษาใน
ล�ำดับต่อไป
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