ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

ความตองการพัฒนาของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาลําพูน เขต 2

ผูเขียน

นายธราธร ตันวิพงษตระกูล

ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
อาจารย ดร.สุวรรณ หมื่นตาบุตร
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ กรรมการ

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการพัฒนาและรูปแบบของกิจกรรม
ในการพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 โดยประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่อําเภอบานโฮง อําเภอลี้ อําเภอทุงหัวชาง และกิ่งอําเภอเวียงหนองลอง
จํานวน 101 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม แลวนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล
โดยสถิติที่ใช ไดแก ความถี่ และรอยละ
ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41-45 ป จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาระหวาง 1 –5 ป
ผลการศึกษาดานความตองการพัฒนาของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ดานการบริหารงบประมาณ ไดแก การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินการ การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย ดาน
การบริหารงานบุคคลไดแก การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานการบริหาร
ทั่วไป ไดแก งานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
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สําหรับความตองการรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา พบวา ดานการ
บริหารงานวิชาการสวนใหญผูบริหารสถานศึกษามีความตองการพัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ดานการบริหารงบประมาณทุกขอบขายและภารกิจผูบริหารสถานศึกษามีความ
ตองการพัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนดานการบริหารงานบุคคลทุกขอบขายและ
ภารกิจผูบริหารสถานศึกษามีความตองการพัฒนาโดยวิธีการสัมมนา
สําหรับการบริหารทั่วไป
พบวาผูบริหารสถานศึกษามีความตองการพัฒนาโดยวิธกี ารประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีคาความถี่
ใกลเคียงกับการพัฒนาโดยวิธีการสัมมนา
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ABSTRACT
The objective of this independent study was to study the needs for development
and the types of activity development among the basic educational administrators under
the office of Lamphun Educational Service Area 2. The sample consisted of 101 educational
administrators in Ban Hong District, Lee, Tung Hao chang district, and Viang Nong Long
sub-district. The instruments used were questionnaires and the data was analyzed by taking
frequency and percentage.
The study found that the majority of administrations were male, aged between 41-45
years old, holding bachelor degree, and had experiences in educational management between
1 – 5 years.
The finding was as follows : the need of self development was found from
administrators at the highest level while the need of academic services management
involved curriculum development, learning assessment and transferring. The other needs
such as budgeting management involved accounting management and personnel
management involved their potential development in governmental services while the need
of general management involve educational information technology.
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Regarding the need of the types of activity development among educational institutions
administrators, it was found that workshop was mostly required to develop academic service
management among the administrators. For budgeting management and its mission, the
administrators required development by workshop. For overall personnel management and its
mission, the administrators required development by seminar. Regarding the need of general
management, both workshop and seminar development were found at the same frequency.
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