51252701: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ: ปจจัยสวนบุคคลของผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กาญจนาภรณ อิ่มใจจิตต : ปจจัยสวนบุคคลของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่เปนอุ ปสรรคตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผ ล.อาจารยที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ผศ. วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ. 273 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1)ทราบปจจัยสวนบุคคลของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูก ารปฏิบัติที่มีประสิทธิผล และ 2)ทราบ
แนวทางในการพัฒนาปจจัยสวนบุคคลของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไมให
เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล วิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ1.
การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2.การวิเคราะหปจจัย และ 3.การสนทนากลุม โดย
กลุมตัวอยางประกอบดว ย สํ านัก งานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาที่ขั บเคลื่อ นนโยบายสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2553 จํานวน 183 เขต ผูใหขอมูลไดแก ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผูอํานวยการกลุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 500 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสอบถาม
เพือ่ ตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัย สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis)และวิเคราะหเนื้อหา โดยใช Content Analysis
ผลการวิ จั ย พบว า 1. ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย 9 ปจจัย
หลัก และ3 ปจจัยยอย 2. แนวทางในการพัฒนาปจจัยสว นบุคคลของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาไมใหเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสู การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล ไดแก
ใหการศึกษา คือ ใหผูบริหารไดพัฒนาตนเอง ใหฝกการเปนผูเรียนรูตลอดกาล คือ เปนผูใฝรูตลอดเวลา
เขาใจดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ใหความเขาใจในจิตวิทยาการบริหาร สามารถวิเคราะหผลกระทบของ
เหตุการณตอจิตใจของคนได ใหเปนคนดี คนเกง ซึ่งการเปนคนดีจะตองมีการพัฒนาสวนของมโนธรรมของ
คนๆนั้นมาแลวเปนอยางดี ใหตั้งเงื่อนไขและขอจํากัดสําหรับใหไดคนดี เพื่อมาเปนผูบริหาร และใหระบุ
คุณลักษณะใชเวลาเพื่อสํารวจและศึกษาบุคคลที่จะมาเปนผูบริหาร
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The purposes of the research were to determine personal factors of Primary
Education Service Areas Directors for the Effectiveness Policy Implementation and the
guideline to improve personal factors of Primary Education Service Areas Directors for the
Effectiveness Policy Implementation. The research was achieved through three steps as
follows: setting research frame based on personal factors of the Director of Primary Education
Areas (concept and theory), factor analysis, and focus group discussion among Directors of
Education Areas. The samples were 183 Education Areas. The data were given by 500
persons. The instruments for collecting the data were the opinionnaire and focus group
discussion. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis.
The findings were as follows:
1. Personal factors of the Director of Primary Education Service Area Offices for
the Effectiveness of Policy Implementation consisted of nine factors and three sub-factors
which were (1) bad habits: narcissism, callousness and selfishness, (2) lack of interpersonal
skills, (3) lack of leadership skills, (4) lack of emotional maturity, (5) lack of communication
skills, (6) lack of creativity, (7) unclear vision, (8) not being brave, and (9) lack of career
goals.
2. The guideline to improve personal factors of Primary Education Service Areas
Directors for the Effectiveness Policy Implementation include six categories: (1) testify study,
(2) participation in training , (3) attend academic conferences and seminars, (4) give specify
leader quality, (5) set conditions and the limitation of the leader, (6) study a person who will be
the executive.
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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จได ดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล
เจนอักษร และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และรอง
ศาสตราจารย ดร.ศิ ริชัย ชิน ะตั ง กู ร ประธานกรรมการตรวจสอบดุ ษ ฎี นิพ นธ รวมทั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ดร. สุวิทย มูลคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
ที่ไดใหความกรุณาใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน แกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุ ณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ พรอมทั้งคณาจารยทุกทานในภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ที่ใหความรู แนวคิด ตลอดจน
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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นอกจากนั้น ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ใหขอมูลในการวิจัย
และตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พรอมทั้งกลุมตั วอยางทุกทานที่กรุณ าใหความอนุเคราะห ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ และคุณธนพล ภณศรี,คุณชัชวาลย ไชยบุญญานุภาพ
คุณ
นงลักษณ วิไลวงศเสถียร แหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ชวยเหลือ สนับสนุนใน
การจัดสนทนากลุม (focus group discussion) รวมทั้ง พี่ เพื่อน และนองภาควิชา การบริห าร
การศึ กษาทุกคน ที่ ใหความหวงใย เปน กําลังใจ และขอขอบคุณ เพื่อนรวมรุน 6 ที่เ ปน กําลัง ใจ
โดยเฉพาะคุ ณ จิน ตนา พลอยภัท รภิญ โญ เพื่อนรวมทุก ขสุขตลอดระยะเวลาการศึ ก ษา รวมทั้ง
“ตระกูลอิ่มใจจิตต” ที่สนับสนุนใหกําลังใจในการศึกษาตลอดมา รวมถึงผูมีพระคุณทุกทานที่มิไดเอย
นามไว ณ ที่นี้ และ สิ่งที่สําคัญ ขอกราบขอบพระคุณ “ พอและแม” บุพการีที่เปนผูใหทุกสิ่งทุกอยาง
กับผูวิจัย
สุดทายนี้ คุณคาอันเกิดจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้ คงเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากปจจัยสวนบุคคลของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลไดอยาง
เหมาะสมตอไป

ฉ

