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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 (สพท.อุตรดิตถ เขต 1)ความสําคัญของการวิจัย

1. สพท.อุตรดิตถ เขต 1 กอตั้งขึ้นเนื่องมาจากการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

2. สพท.อุตรดิตถ เขต 1 มีอํานาจหนาที่เปนหนวยบังคับบัญชาตนสังกัดของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกแกสถานศึกษา

3. การบริหารจัดการดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1 ที่ผานมาบางสวนยังประสบปญหาหลายดาน เชน (1) 
ดานภายนอกองคกร ผูนําทองถ่ินไมใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานการศึกษาเทาที่ควร (2) ดานภายในองคกร 
ฐานขอมูลสารสนเทศไมมีการบูรณาการใหสอดคลองกัน (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต การนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานยังไมตอเนื่อง และ (4) ดานการเงิน จัดสรรงบประมาณดานการวางแผนไมครบถวนทุกโครงการ 
เปนตน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1
2. ศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1
3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจดัการดานการวางแผนของ 

สพท.อุตรดิตถ เขต 1 ประสบผลสําเร็จ
4. ศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1
5. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางบางกลุมตอภาพรวมการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1

ผู ศึกษาไดนํ า “แ นวทางการบริหารจัด การหนวยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 ดาน” 
ประกอบดวย (1) ดานภายนอกองคกร (2) ดานภายในองคกร (3) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต และ (4) ดาน
การเงิน มาใชเปนกรอบแนวคิดหลัก โดยกําหนดใหปญหา และการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1 เปนตัวแปรอิสระหรือเปนเหตุ สวนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1 เปนตัวแปรตามหรือเปนผล นอกจากนี้ ยังไดนํา “ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก” มาเปนกรอบแนวคิดรอง โดยกําหนดให “ปจจัยที่ มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1 ประสบผลสําเร็จ” ที่จัดกลุมและ

วิเคราะหเปรียบเทียบตามกรอบแนวคิดที่แบงเปน 2 ปจจัย เปนตัวแปรอิสระ
หรือเปนเหตุสวน “การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการ
วางแผนของ สพท. อุตรดิตถ เขต 1” เปนตัวแปรตามหรือเปนผล 

การศึกษาคร้ังนี ้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามในการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัด 
สพท.อุตรดิตถ เขต 1 ประชากร รวม 2,632 คน กลุมตัวอยาง รวม 1,046 คน ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ และการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ 
ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97.6 % และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.024 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามปดและคําถามเปด แบงเปน 
5 สวน ดังนี้ สวนที่หนึ่ง ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนที่สอง ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ สวนที่สาม ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ สวนที่ส่ี ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาขดีความสามารถในการบริหารจัดการดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ 
เขต 1 ประสบผลสําเร็จ สวนที่หา ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการเปรียบเทียบภาพรวมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการวางแผนของ สพท.อุตรดิตถ เขต 1 สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาท ีระยะเวลาทําการวิจัย 8 เดือน 

1. ควรกําหนดมาตรการสําหรับการใชจายงบประมาณดานการวางแผนอยางประหยัดและคุมคา
2. ควรเนนใหบุคลากรเห็นความสําคัญและความจําเปนดานการวางแผนเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
3.   ควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการวางแผนอยางจริงจังและตอเนื่อง
4.   ควรจัดสรรงบประมาณดานการวางแผนใหครบถวนทุกโครงการ และกําหนดมาตรการในการหา

แหลงงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนเพ่ิมขึ้นดวย

1. ปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการวางแผน กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน ผูศึกษา
มีความเห็นวา ถึงแมกลุมตัวอยางมีการติดตอประสานงานกับ สพท.อุตรดิตถ เขต 1 เปนประจํา จึงยอมทราบและ
เขาใจปญหาดานการวางแผนที่เ กิดขึ้นมากพอสมควร นอกจากนี้   สพท.อุตรดิตถ  เขต 1 ยังไดเ ล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาหนวยงานและบุคลากรอยางตอเนื่องก็ตาม แตยังมีปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ดานการวางแผน เปนตนวา การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการวางแผนของสถานศึกษา
ไมมากเทาที่ควร การประสานงานภายในหนวยงานยังไมมากเทาที่ควร และบุคลากรบางสวนที่ปฏิบัติงาน
ดานการวางแผนขาดโอกาสในการเจริญกาวหนาตามสายงาน

2. การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการวางแผน กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมาก ทั้ง 
4 ดาน ดังนี้  (1) ดานภายนอกองคกร  ควรกําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการวางแผนของสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น (2) ดานภายในองคกร  สพท.
อุตรดิตถ เขต 1 ควรเพ่ิมการสนับสนุนการประสานงานดานการวางแผนภายในหนวยงาน (3) ดานการเรียนรูและ
การเจริญเติบโต ควรเปดโอกาสใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการวางแผน มีโอกาสในการเจริญกาวหนา
ตามสายงาน (4) ดานการเงิน ควรใหความสําคัญในการดําเนินงานดานการวางแผนของหนวยงาน โดยจัดสรร
งบประมาณดานการวางแผนใหครบถวนทุกโครงการ

3. ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการวางแผน กลุมตัวอยางเห็นดวย
ในระดับมากตอปจจัยภายใน ขณะที่เห็นดวยในระดับปานกลางตอปจจัยภายนอก

4. การเปรียบเทียบภาพรวมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและภาพรวมแนวโนมของขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการดานการวางแผน กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 3 คําถาม เชน ในภาพรวม  สพท.
อุตรดิตถ เขต 1 มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการวางแผนในปจจุบันสูงกวาในอดีต และเห็นดวย
ในระดับปานกลาง จํานวน 2 คําถาม เชน ในภาพรวม  สพท.อุตรดิตถ เขต 1 มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการดานการวางแผนในอนาคต มีแนวโนมที่จะใหบริการที่ตอบสนองค วามตองการของบุคลากร
ของสถานศึกษาหรือผูรับบริการเพ่ิมมากขึ้น

5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 2 กลุม จําแนกตามเพศ คือ เพศชายกับเพศหญิง  พบวา 
กลุมตัวอยางลวนมีความเห็นไมแตกตางกันทั้ง 4 ดาน และจําแนกตามประเภท คือ ผูบริหารสถานศึกษากับ
ครูผูสอน พบวา กลุมตัวอยางลวนมีความเห็นแตกตางกันทั้ง 4 ดาน

กรอบแนวคิด

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผลการศึกษา

ขอเสนอแนะ


