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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการ
ท างาน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณะรัฐสังคมเวียดนาม 
เป็นผู้บริหารจ านวน 18 คนและครูผู้สอนจ านวน 309 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามมีค่า IOC 
ตั้งแต่  0.60-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านสูงสุดคือ 
ด้านงานธุรการการเงิน และพัสดุ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคลากร ด้านงานอาคารสถานที่และด้านงานกิจการนักเรียน
ตามล าดับ  
  2. บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ที่มีต าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างานไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ :  การบริหารเวลาในการท างานของผู้บริหาร 
 
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  
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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 
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 
 
บทน า 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
ที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก
จึงต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วเพราะเวลานั้นไม่มีวันหยุดนิ่งในแต่ละวันเราจะมี
เวลาที่เสียไปโดยไม่มีประโยชน์และเมื่อน าเวลาดังกล่าวมา
รวมกันก็จะเป็นเวลาที่เสียไปจ านวนมหาศาลทีเดียว บุคคลที่
รู้ซึ้งคุณค่าของเวลาเท่านั้นจะเป็นผู้ที่สามารถเจริญก้าวหน้า
ไปก่อนผู้อื่นในขณะที่บุคคลผู้เฉื่อยชาก าลังหลับใหลผู้ที่รู้จัก
คุณค่าของเวลาจะลงมือท างานด้วยความขะมักเขม้นเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนเป็นปี สิ่งที่ปรากฏขึ้นย่อม
หมายถึงความส าเร็จของผู้ลงมือกระท าในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ลง
มือกระท าใดๆ ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ค่ามีแต่เพียง
ตัวเลขของอายุเท่านั้นที่เพ่ิมขึ้น  
  การศึกษาของประเทศเวียดนาม 50 ปีที่ผ่านมา
ดังนี้ การศึกษาเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลกจะท าให้
เกิดอิทธิพลอย่างส าคัญต่อการศึกษาเวียดนามในสมัยปัจจุบัน
นี้ การศึกษาเป็นนโยบายอันดับแรกของประเทศ การลงทุน
ให้แก่การศึกษาเป็นการลงทุนแห่งการพัฒนา น่ีเป็นนโยบาย
ช้ีแนะและมีอิทธิพลต่อวิธีการพัฒนาการศึกษา การศึกษา 

ที่พัฒนาจะตอบสนองความต้องการด้านแรงงานให้เศรษฐกิจ
และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น
ความเปลี่ยนแปลงของโลกจะท าให้การศึกษาของประเทศ
เวียดนามพัฒนาอย่างรวดเร็วท้ังปริมาณและคุณภาพ ระบบ
การศึกษามีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกช้ันเรียนตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมถึงระดับอุดมศึกษา โรงเรียนที่เวียดนามได้ผลิต
นักเรียนจ านวนพันล้านคนที่จะเป็นแหล่งแรงงานที่จะ
สร้างสรรค์พัฒนาและปกป้องประเทศชาติ  การบริหาร
การศึกษาของเวียดนามดังเดิมจะมีหลายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) คณะกรรมาธิการ
ว่ า ด้ ว ยก ารคุ้ ม ค รอ งแม่ แ ละ เด็ ก  ก าร เลี้ ย ง เ ด็ ก  2) 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาอนุบาล 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3) กรรมการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4) กระทรวง
อุดมศึกษาและการศึกษาบริหารมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและ
โรงเรียน ต่อมาได้มีการปรับปรุง 4 หน่วยงานนี้เป็น 2 กระทรวง 
คือ กระทรวงสามัญศึกษาและกระทรวงอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ผู้บริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามนอกจากมีลักษณะต่างๆ ที่ดี แต่เพื่อ
ตอบสนองได้ความต้องการในการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังขาดความรู้  
ความสามารถทางการบริหาร และทักษะต่างๆ อย่างเช่น 
ทักษะในการวางแผน การจัดการ การนิเทศ การประมวลผล
ข้อมูลยังไม่ทันกับการพัฒนาของโรงเรียนในบริบทบูรนาการ
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ระหว่างประเทศร่วมทั้งขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและความ
เช่ียวชาญในการบริหารโรงเรียน นี่คือหนึ่งในหลายสาเหตุที่ท า
ให้การศึกษาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังไม่
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาพัฒนาอย่าง
เช่ืองช้าและยังตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติไม่ได้  ดังนั้นเกิดความต้องการพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นบุคลที่ดีเด่น นอกจากงานก็ต้องรู้ต้องเข้าใจและ
สามารถบริหารเวลาให้ได้ดีสอดคล้องกับงานก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตของตนเองด้วย 
         ดังนั้น จากความส าคัญของเวลาและการบริหาร
เวลาในสมัยโลกภิวัตน์นี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาการ
บริหารเวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในขอบเขตเมืองท้ายบิ่ง ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม คือ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น ได้
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าผู้บริหาร และครูผู้สอน  และ
ประสบการณ์ในการท างาน ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหาร
เวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
ท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีจ านวน
ทั้งหมด 5 งาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร 
งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอาคารสถานท่ี  
 ซึ่งผลของการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญต่อ
ผู้บริหารเพื่อพัฒนาตนเองและท างานได้สู่เป้าหมายที่ตั้ง
เอาไว้อย่างรวดเร็วและยิ่งดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
       1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
เวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
ท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
        2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารเวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าที่ และ ประสบการณ์ในการท างาน  
   
วิธีการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน

ขอบเขตเมืองท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จ านวนประมาณ 1,097 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร
จ านวน 44 คน และ ครูผู้สอนจ านวน 1,053 คน 
  1.2 ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตามตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนประมาณ 
327 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 18 คน และ ครูผู้สอน
จ านวน 309 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการบริหารเวลาใน
การท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้าย
บิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นแบ่งเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด้วย ต าแหน่งหน้าที่ และ ประสบการณ์
ในการท างาน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารเวลาใน
การท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นแบบตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งก าหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด เกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็นรายข้อก าหนดไว้ โดยแบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามมาตรวัดของ 
Likert  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 หน้า 7-10) 
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามให้
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
ขอบเขตเมืองท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
จ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 18 คน และ ครูผู้สอนจ านวน 309 
คน 
     4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 1. การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) 2. ร้อยละ (Percentage) 3. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation) สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ ใช้ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย การใช้เวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษาจังหวัด ท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดย
ใช้สถิติทดสอบ (F-test) และ ต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ (t-test) โดยตั้งระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ  
  4.1 บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างานแตกต่างกัน  
  4.2 บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างานแตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการ
ท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด  ท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า ภาพรวม ด้านการบริหารเวลาในการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.86 , S.D.= 0.22) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ได้ดังนี้คือ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ  (�̅�=4.45, 

S.D.=0.55) ด้านงานวิชาการ (�̅�=4.15, S.D.=0.64) ด้าน

งานบุคลากร (�̅�=3.84, S.D.=0.43) ด้านงานอาคารสถานที่ 

( �̅�=3.59, S.D.=0.58)  แ ล ะ ด้ า น ง านกิ จ ก า รนั ก เ รี ย น  

(�̅�=3.25,S.D.=0.38) ตามล าดับรายด้านการบริหารเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานวิชาการ โดยภาพรวมแล้ว นั้นมี
การบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในระดับมาก  

(�̅�=4.15, S.D.=.644) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดท านโยบายที่เป็นไปตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน (�̅�=4.27, S.D.=.686) รองลงมา 
คือประชุมคณะครูประจ าเดือนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน (�̅�=4.26, S.D.= .688) 
และน้อยที่สุดคือ ก าหนดให้มีเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูผู้สอนอย่างชัดเจน (�̅�=4.03, 
S.D.=.666 ) 

  1.1 ด้านงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวม
แล้ว นั้น มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ 

ปานกลาง(�̅�=3.25, S.D.=.381) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วางแผนจัดท าโครงการ

บริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ (�̅�=3.44, 
S.D.=.591) รองลงมา คือ ก าหนดให้มีการมอบหมายการ

ปฏิบัติงานด้านกิจการนักเรียนแก่ครูในโรงเรียน (�̅�=3.26,  
S.D.=.452) และน้อยที่สุด คือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้าน วัฒนธรรมและประเพณีของเวียดนามในโอกาสต่างๆ 

(�̅�=3.17, S.D.=.385) 
  1.2 ด้านงานบุคลากรโดยภาพรวมแล้วนั้น มี
การบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในระดับมาก 

(�̅�=3.84, S.D.=.431) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการท างานส าหรับบุคลากร 

(�̅�=3.91, S.D.=.476) รองลงมา คือ จัดให้มีกิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณ 

(�̅�=3.88, S.D.=.469) และน้อยที่ สุด คือ มีการวางแผน
โครงการบริหารและพัฒนางานบุคลากรในแต่ละปีประมาณ 

(�̅�=3.77, S.D.=.506) 
  1.3 ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุโดย
ภาพรวมแล้ว นั้นมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=4.45, S.D.=.552) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการตรวจสอบงานการ

ธุรการ การเ งินและ พัสดุอย่ างสม่ า เสมอ (�̅�=4.50, 
S.D.=.588) และ มีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุในทุกปีงบประมาณ 

(�̅�=4.50, S.D.=.599) รองลงมา คือ มีการบริหารเวลาใน
การใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามปีการงบประมาณ 

(�̅�=4.49, S.D.= .609) และน้อยที่สุด คือ มีการวางแผน
โครงการบริหารงานธุรการการเงิน และพัสดุให้แล้วเสร็จ

ตามระยะเวลา (�̅�=4.27, S.D.=.586 ) 
  1.4 ด้านงานอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมแล้ว 
นั้นมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับมาก 

(�̅�=3.59, S.D.=.580 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดให้มีการซ่อมบ ารุงวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานอาคารสถานที่ ในแต่ ละภาคเรี ยน (�̅�=3.69, 
S.D.= .612) รองลงมา คือ ก ากับ ควบคุมการด าเนินงาน
ด้านอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ 

(�̅�=3.66, S.D.= .609) และน้อยที่สุด คือ มีการบริหารเวลา
โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ให้แล้วเสร็จตามเวลาก าหนด (�̅�=3.53, S.D.=.639)  
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารเวลาในการ
ท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด ท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านการบริหารเวลา
ในการท างานอยู่ในระดับ มาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ส าหรับผู้บริหาร ได้ดังนี้ ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ 

คือ (�̅�=4.65, S.D.=.391) รองลงมา คือ ด้านงานวิชาการ 

(�̅�=4.23, S.D.=.546) และมีการบริหารเวลาในการท างาน
ของผู้บริหารอยู่ ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านงานกิจการ

นักเรียน (�̅�=3.23 ,  S.D.=.338) ส าหรับครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างานของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้แสดงตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการบริหาร
เวลาในการท างานมากท่ีสุด คือ ด้านงานธุรการ การเงินและ

พัสดุ (�̅�=4.43, S.D.=.558) รองลงมา คือ ด้านงานวิชาการ 

(�̅�=4.15,S.D.=.650) และน้อยที่สุด คือ ด้านงานกิจการ

นักเรียน (�̅�=3.25, S.D.=.384) พบว่า คิดเห็นการบริหาร
เวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
ท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้าน บุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
ซึ่งไม่เป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
เวลา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 การบริหารเวลาในการท างาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามโดยภาพรวม ได้มีการบริหารเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ มากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยได้ดังนี้ คือ ด้านงานธุรการการเงิน และ พัสดุ (4.45)  
ด้านงานวิชาการ (4.15) ด้านงานบุคลากร (3.84 ) ด้านงาน
อาคารสถานท่ี (3.59) และ ด้านงานกิจการนักเรียน (3.25) 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการการ
บริหารเวลาในการท างาน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  1. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างาน ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่โดยถาพรวมและราย
ด้าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริหารเวลาในการท างาน ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตามกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในการบริหารงานธุรการ
การเงิน และ พัสดุมีระเบียบปฏิบัติของทางราชการก าหนด
ไว้ชัดเจน ผลของการปฏิบัติด้านงานงานธุรการการเงิน และ 
พัสดุ หากเกิดความผิดพลาดจะเป็นท่ีประจักษ์ชัดเจนยิ่งกว่า
งานด้านอื่นๆ และการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายได้ เพราะการบริหารงาน 
วิชาการ เป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดในการปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาและจะเห็นได้ว่างานวิชาการเป็นหัวใจของ 
โรงเรียน เป็นชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว ส่วนงานด้านอื่นๆ  
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เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้สถาบันด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่นเท่านั้น (ภานุรัตน์ นันตา และ ธนิษฐา รัศมีเจริญ 
(2550 : 5) ดั งนั้ นผู้ บริ หารสถานศึกษาทุกคนควรจะ
รับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้านงานวิชาการเป็นเรื่องที่
ส าคัญ เพาระหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งคือ 
การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการโดยการท างานรวม
กับครู กระตุ้นเตือนครู ให้ค าแนะน าครู และประสานงานให้
ครูทุกคนท างานรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรนี สงวนนาม (2545 : 
143) ที่กล่าวว่างานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการ เนื่องมาจากงานวิชาการเกี่ ยวกับหลักสูตรจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็น
หัวใจของงานวิชาการในสถานศึกษาและจะเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็ขึ้นอยู่ที่ลักษณะงาน
นั้น ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า พฤติกรรม การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
นอกจากงานธุรการการเงิน และ พัสดุ  งานวิชาการที่มี
ความส าคัญอย่างมากท่ีต้องการบริหารเวลาอยู่ในระดับมาก
แล้วนั้นก็มีอีกงานหนึ่งที่จ าเป็นต้องการบริหารเวลาอยู่ใน
ระดับมากเช่นกันคือ งานบุคลากร เพราะว่าบุคลากรเป็น
ส่วนหนึ่งของสถานศึกษาที่ขาดไม่ได้ และสถานศึกษาจะ
ด าเนินงานดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่การปฏิบัติตามหน้าที่ของส่วน
ใหญ่บุคลากรทางการศึกษานั้น ดังนั้นการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาจะจ าเป็นต้องกลายเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง 
ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ  
มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญผลของการวิจัยดังกล่าวก็

เห็นว่า การบริหารเวลาให้งานอาคารสถานที่โรงเรียน
ประถมศึกษาอยู่ที่จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศเวียดนามยังอยู่ที่
อันดับที่สี่ หมายความว่าการบริหารเวลาให้งานนี้ยังน้อยกว่า
การบริหารเวลาให้งานงานธุรการการเงิน และ พัสดุ ด้าน
งานวิชาการ และ ด้านงานบุคลากร แต่ว่างานอาคารสถานที่
เป็นงานที่มีความส าคัญก็ไม่น้อยกว่างานด้านอื่นๆ โดยซ้ า
เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
นักเรียนต้องการท างานและเรียนรู้ในบริเวณที่ได้รับรอง
เกี่ยวกับความปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดีอย่างเหมาะสม
กับการเรียนรู้ ดังนั้นนอกจากงานด้านอื่นๆ ที่ต้องการท า
แล้วผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องการใส่ใจกับการสนับสนุน 
ดูแลงานอาคารสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอและชัดเจนมากขึ้น ใน
การบริหารเวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่จังหวัดท้ายบิ่ญประเทศเวียดนามตาม
ผลการวิจัยออกมาคือ งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่มีระดับ
การบริหารเวลาน้อยที่สุด สิ่งนัน้ก็สามารถเข้าใจได้ เพราะว่า
ปัจจุบันการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ประเทศเวียดนามก็
เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นพื้นฐาน กิจกรรมนอกเวลา
เรียนหมายถึงว่าไม่มาก แต่ก็ยังมีอยู่เพื่อท าให้นักเรียนมี
ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานอย่างชัดเจนและยังมี
ความสุขกับการเรียนและชอบความเรียนรู้ค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างมากยิ่งข้ึน  
  2. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารเวลาในการท างาน ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริหาร
เวลาในการท างาน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไป
ตามกับสมมติ ฐานที่ ตั้ ง ไว้  ผลจากการ เปรียบ เทียบ  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการท างาน ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ โดยจ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที่และ ประสบการณ์ในการท างานของ
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
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กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกษม แก้วยาศรี (2551) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้เวลาในการท างานของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเลย เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เวลาในการท างานไม่แตกต่างกัน  
 จากผลการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาแล้วนั้นสะท้อน
ให้เห็นว่า การบริหารเวลาในการท างาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เมื่อมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการท างานอยู่ในระดับมากเกือบทุกงาน ยกเว้น
ด้านงานกิจการนักเรียนมีการบริหารเวลาอยู่ในระดับ ปาน
กลาง และโดยเฉพาะงานด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ซึ่ง
เป็นงานท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่นๆ เป็นเพราะ
สาเหตุมาจากผู้บริหารต้องรีบด าเนินการบริหารงานในด้านนี้
เป็นการ เร่ งด่ วนเพื่ อ ให้ทันกับก าหนดงานที่ ต้ องส่ ง 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ผู้บริหารต้องตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจึงส่งให้บุคลากรทางการศึกษามี
ความคิด เห็นไม่แตกต่ า งกัน เ ช่นกัน  โดย โรงเ รี ยนมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงเรียนที่เหมือนกันรับ
นโยบายมาจากหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน ถึงแม้ว่ามี
ต าแหน่งหน้าที่และ ประสบการณ์ในการท างานมีความ
แตกต่างกัน แต่บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนก็มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เพราะมี
งานที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกงานนั่นเอง แต่เมื่อผู้บริหารมี
การบริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมก็จะส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน และสุดท้าย ส่งผลมาถึงครูผู้สอน บุคลการทาง
การศึกษาและผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการบริหารเวลาใน
การท างานของผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในระดับมาก ดังนั้น
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยจะมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฬาลักษณ์  อักษรณรงค์ (2561) เรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สหวิทยาเขตหนองหาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและ

ครูยังไม่พร้อมเตรียมการส าหรับเป็นผู้น ายุคดิจิทัลในการมใีจ
มุ่นมั่นในการน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายสูงสุดของ
การเรียนรู้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร สื่อและเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม และยังขาดความร่วมมือในการรวบรวม 
วิเคราะห์ แปลผลข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงสมรรถนะของผู้ร่วมงานและการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้การบริหารเวลาในการท างาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดท้ายบิ่ญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้ศึกษาการ
บริหารเวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลดีแก่
โรงเรียนต่างๆ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ผู้บริหารมีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้านอาคารสถานที่  มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ เช่น 
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและกระตุ้นให้มี
การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ให้มากขึ้น 
เพราะงานอาคารสถานที่ถือว่าเป็นงานหลัก โดยเฉพาะการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอาคารสถานที่อย่างชัดเจน ทุกปี
การศึกษา และการบริหารเวลาโครงการก่อสร้างอาคาร
สถานที่ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้แล้วเสร็จตามเวลา
ก าหนด เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย
และเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
  งานที่มีระดับการบริหารเวลาในการปฏิบัติ
น้อยกว่างานด้านอ่ืน ๆ คือ งานด้านกิจการนักเรียนยังอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ผู้บริหารก็จ าเป็นต้องปรับปรุงและใส่ใจใส่
เวลาในการปฏิบัติงานนี้มากขึ้นเพราะว่าการจัดสรรและ
สนับสนุนกิจการให้นักเรียนก็จะท าให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
ชอบไปโรงเรียน และไม่เบื่อกับการเรียนรู้โดยซ้ า ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการเพิ่มความสามารถ
ของตนเองในการพัฒนานักเรียน อย่างเช่น การสร้างแผน
กิจกรรมการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษาต้องแสดงให้เห็น
ถึงเป้าหมาย ขอบเขตของเนื้อหา วิธีการปฏิบัติที่สามารถ
บรรลุผลได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียนและ
สถานการณ์ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงรวมทั้งการ
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ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน และ การจัดการการสอนในแต่
ละรายในวิชา การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก
เนื้อหาในแต่ละรายวิชาแล้วต้องมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางอารมณ์ เจตคติที่ดี  มีการบูรณาการกับ 
เนื้อหาอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโรงเรียนและ
กิจกรรมต่างๆ ในสังคม และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ และ การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน ก าหนดแผนการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น ท างาน
เพื่อพัฒนาชุมชนรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนใน
โอกาสต่างๆ  และ ประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการและรูปแบบ
การจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการ รูปแบบการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถตามความ
แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
การศึกษาและตอบสนองเป้าหมายการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
และ  การประ เมินคุณธรรมจริ ยธรรมของนัก เ รี ยน 
ประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ผลที่แม่นย า ยุติธรรมและสามารถกระตุ้นและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก
คือ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาต้องสนับสนุน
และเปิดโอกาสต่างๆ ให้นักเรียนมาส่วนรวมกับกิจกรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศชาติ
อย่างสม่ าเสมอ ให้นักเรียนมีความรู้ ความภูมิใจ และความ
สนุกสนานกับกิจการการเรียนรู้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริหารก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
     1. ควรให้งบสนับสนุนช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 เพื่อจะได้เตรียมจัดสรรการบริหารงานต่างๆ ได้ 
          2. ควรให้โรงเรียนหางบประมาณสนับสนุน
การศึกษาจากหน่วยงานนอกองค์กร 
        3. เมื่อมีการย้ายข้าราชการครู ควรจัดสรร
อัตราทดแทนทันทีอย่างต่อเนื่อง เพราะส่งผลกระทบกับงาน
หลายด้าน 

       4. ไม่ควรเอื้อประโยชน์ต่อครู ที่ไม่มีจริยธรรม 
เพราะเป็นการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
        5. ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในงานธุรการและด้านการเงินพัสดุมาให้สถานศึกษา 
        6. ควรก าหนดทิศทางและเป้าหมายของการ
บริหารที่ชัดเจนตามภาระงาน เพื่อให้ได้ชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรม 
        7. ผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษาในเรื่องของ
การบริหารทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติควบคู่กันให้มาก 
พัฒนาตนเองทุกด้านอยู่เสมอ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงานสถานศึกษา และจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหาร
การศึกษาในยุคปัจจุบันและในอนาคต 
       8. ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารของผู้บริหารโรงเรียนไปสู่ระบบมาตรฐาน และ
เอื้อต่อบรรยากาศในการท างานต่อไป 
       9. ให้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานทุก
ด้าน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญในการน าไปใช้
และการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
        10. หน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตฝึกครู ต้องก าหนด
หลักสูตรให้ผู้ที่จะท าหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผ่าน
การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผน การด าเนินการ
ติดตามแผน และการประเมินผล ตลอดจนงานธุรการ การเงิน
และพัสดุ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
         11. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม ต้องก ากับ ติดตาม ตรวจสอบโดยการประเมินผล เป็น
ประจ าที่มีระยะเวลาแน่นอน เพื่อการปรับปรุงที่ส่งผลต่อครู
ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารโรงเรียน 
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