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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  

 กระแสการปฏรูิปการศึกษาทีเ่กิดขึ้น เปนสิ่งยืนยนัวา สังคมโดยทั่วไปตระหนกัถึง
ความสําคัญและประโยชนของการศึกษาและมีความมุงหมายที่ตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพ และ
มีพลังเพียงพอในการทําหนาที่พัฒนาคุณภาพของคนในสงัคม ตลอดจนการสรางสมองความรูและ
ปญญาใหแกสังคม  เพื่อเปนฐานในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

(สํานักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี, 2540. หนา 18)  ซ่ึงไดมุงเนนใหมกีารจัดการศึกษาอยางม ี

คุณภาพ  เกิดการเรียนรูคูคุณธรรม  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542 (สํานักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี 2542. หนา 12) ไดกําหนดแนวทางในการจดัการศึกษาใหยึดผูเรียนเปน

สําคัญ เปนการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน สนองความแตกตางระหวาง
บุคคล  ผูเรียนเกิดการเรยีนรูอยางแทจริง  เรียนรูอยางมีความสุข  ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล 

ครบทุกดาน  มีทักษะในการแสวงหาความรู  และสามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตจริงได 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใหความสําคัญตอการนําการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542 ไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม และไดดาํเนินงานอยางตอเนื่องกันทกุระดับ การดําเนนิงานดังกลาวม ี

ยุทธศาสตรที่สําคัญ  คือ การพัฒนาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงมีแนวคิด 

จากการนําโรงเรียนมาเปนพืน้ฐานในการพฒันา  โดยกําหนดใหมีโรงเรียนที่เปนแกนนําการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูในระยะเริ่มตนจังหวัดละสองโรง  การดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนดังกลาวดําเนิน
ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  กลาวคือสงเสริมใหโรงเรียนสรางความรูดวยตนเอง  
ดวยวิธีการเรยีนรูที่หลากหลายและลงมือพฒันางานในสภาวะการปฏิบตัิงานปกติดวยจดุประสงค
สําคัญ  คือการพัฒนาโรงเรียนใหสามารถจดั  และดําเนินการการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูในระดับ
พื้นที่ได  ซ่ึงในปจจุบันนี้แตละเขตพื้นที่ไดขยายจํานวนโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูออกไปอยางกวางขวาง  นับเปนการขานรับนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูออกไป
อยาง 
รวดเร็ว 
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดักาญจนบุรี  ไดดําเนนิงานตามนโยบายการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานดังกลาวขางตน  ตั้งแตป 
พ.ศ.2539  จนถึงปจจุบัน โดยในป พ.ศ.2539 ไดคัดเลือกโรงเรียนบานตลาดสํารอง และโรงเรียน

บานตลุงเหนือ เขารับการอบรมเพื่อเปนโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูตนแบบมา
ขยายผลตอที่กลุมโรงเรียน ปจจุบันมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

ที่เปนโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูกระจายอยูทุกอาํเภอ  จํานวนรวมทั้งสิ้น  194 

โรง (สํานักงานการประถมศกึษาจังหวดักาญจนบุรี, 2544. หนา 6) 

 จากการสรุปผลการดําเนินงาน ตามนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  โดยยดึหลักใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดในระดับ 
ประถมศึกษาที่ผานมา (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี, 2544. หนา 9)  ปรากฏวาใน

ปการศึกษา 2544 โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูสังกดัสํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  สามารถดําเนนิการตามนโยบายดังกลาวบรรลุเปาหมายเพียง 
ดานเดยีว  คือ  เปาหมายดานปริมาณ  สวนเปาหมายที่สําคญัอื่น ๆ อันไดแก  ใหผูเรียนในโรงเรียน 
แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรู 
คูคุณธรรม  มีจริยธรรม  ดํารงชีวิตตามวิถีแบบไทย และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

ไมสามารถดําเนินการใหประสบผลสําเร็จได  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ   
 1.  การจัดตั้งโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของจังหวดักาญจนบุรี  

กําหนดเปาหมายในการดําเนนิงานเชิงปริมาณ คือใหมีโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวน 
การเรียนรูอยางนอยกลุมโรงเรียนละสองโรงเปนเปาหมายหลัก  โดยมิไดคํานึงถึงความพรอม 

และความสมคัรใจของบุคลากรในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ   
 2.  บุคลากรมีคุณลักษณะทีต่างกัน  และบางคนอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที ่ 

วิธีการสอนและการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางของการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูได  จึงเกดิ
ความเครียด วติกกังวล  หรือเบื่อหนายกับการปรับตัวเพื่อใหเขากับระบบใหม  ไมเหน็ 
ความสําคัญของการดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู และไมปฏิบัตงิานตามหนาที่
ดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพของตน   
 3.  ผูมีสวนสําคัญในการบริหารงานในโรงเรียน  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ครูใหญ 

อาจารยใหญ ผูอํานวยการโรงเรียน  ซ่ึงเปนตัวจกัรสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานตามแนวทาง 

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูของโรงเรียนประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได  ดังทีส่มปราชญ   
จอมเทศ (2516. หนา 6) ใหความเหน็วา  ความสามารถขององคการจะดีหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับ 
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คุณสมบัติของผูนําในองคการ  เชนเดียวกับอรุณ  รักธรรม (2527. หนา 188)  ที่ไดใหความเหน็วา  
ผูนํามีความสําคัญยิ่งตอหนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานเปนสวนรวม  ทั้งเชื่อวา
คุณภาพและคณุลักษณะของผูนํามีผลสะทอนตอการปฏิบัติงานและผลงานขององคการ หรือ
หนวยงานแตละแหงเปนอนัมาก 
 การบริหารโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางทีห่ลากหลาย มทีั้งที่ประสบ
ผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ เพราะผูบริหารสถานศึกษาแตละคนยังมีความแตกตางกัน 

ในเรื่อง คุณสมบัติสวนตัว ระดับการศกึษา ประสบการณการทํางาน คานิยม พืน้ฐานความคิด 
ขอจํากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ อีก  ผูวิจยัในฐานะผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นวาพฤตกิรรม 

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามทฤษฎีการบริหารของลิเคิรท (Likert) ที่เรียกวา  

“การบริหาร 4 ระบบ” (System 4) ที่เชื่อวาการบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่ไดทั้งงาน 

น้ําใจคน และผลผลิตสูงสุดเกิดจากองคประกอบสําคัญ 8 ดาน  คือ 1) ดานภาวะผูนํา 2) ดานการจูง
ใจ 3) ดานการติดตอส่ือสาร 4) ดานการปฏสัิมพันธ 5) ดานการตัดสินใจ 6) ดานการกาํหนด
เปาหมาย 7) ดานการควบคุมงาน 8) ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   
 ดวยเหตนุี้ ผูวจิัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับโรงเรยีนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวน 
การเรียนรู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ  เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทาง 
ในการบริหารงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

จุดมุงหมายของการวิจัย 
 

 1.  ศึกษาพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สังกดัสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดักาญจนบุรี 

 2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนํา 

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดักาญจนบุรี 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาวจิัยคร้ังนี้จะทําใหทราบพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับโรงเรยีนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวน 
การเรียนรู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดักาญจนบุรี  ซ่ึงสามารถนําไปเปนขอมูลในการ
วางแผนพฒันาปรับปรุงการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที ่
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ และตลอดทั้งสามารถนําไปใชเปนขอมูล
สําหรับการจัดฝกอบรมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดใหสามารถปฏิบัติงานใหมี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้นในโอกาสตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1.  ขอบเขตของเนื้อหา 

   การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดักาญจนบุรี  ตามกรอบแนวคิดของลิเคิรท   

(Likert, 1967)  8 ดาน  คือ  

 1.1  ดานภาวะผูนํา 

 1.2  ดานการจงูใจ 

 1.3  ดานการติดตอส่ือสาร 

 1.4  ดานการปฏิสัมพันธ 

 1.5  ดานการการตัดสินใจ 

 1.6  ดานการกําหนดเปาหมาย 

 1.7  ดานการควบคุมงาน 

 1.8  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   

 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1  ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนํา 
การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู   จํานวน 194 คน  และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใช 
แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  จํานวน 242 คน  รวม  436 คน  
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 2.2  กลุมตัวอยาง คือ  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู  จํานวน 127 คน  และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู  จํานวน  148 คน  รวมทั้งสิ้น  275 คน  ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเปดตารางของ 

Krejcie และ Morgan (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543. หนา 303) โดยวิธีสุมแบบแบงชั้น  (Stratified 

Random Sampling) ตามสัดสวนของอําเภอ 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จําแนกได ดังนี ้  

 1.1  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู 

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

 2. ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามกรอบแนวคิด

ของลิเคิรท (Likert, 1967) 8 ดาน คือ  

 2.1  ดานภาวะผูนํา 

 2.2  ดานการจงูใจ 

 2.3  ดานการติดตอส่ือสาร 

 2.4  ดานการปฏิสัมพันธ 

 2.5  ดานการตัดสินใจ 

 2.6  ดานการกําหนดเปาหมาย 

 2.7  ดานการควบคุมงาน 

 2.8  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่รับผิดชอบการบริหาร

สถานศึกษาของรัฐ  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี   

 2.  โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ชวงชั้นที่ 1,2 และ 3   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดักาญจนบุรี  

 3.  ประเภทโรงเรียน หมายถงึ โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  และ 
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โรงเรียนที่ไมใชโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
 3.1  โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  หมายถึง  สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่ผานเกณฑการประเมินดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู และดานผล 

การจัดการเรยีนรู โดยมีคาเฉลี่ยการประเมนิที่ระดับคณุภาพ ตั้งแต 2.5 ขึ้นไป และไดรับเกียรติบัตร

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  3.2  โรงเรียนที่ไมใชโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  หมายถึง   
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ที่จัดการเรียน 
การสอนตามแนวการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และเปนโรงเรียนที่ไมขอรับการประเมินโรงเรียน 
การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู 
 4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดักาญจนบุรี  หมายถึง  สํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , เขต 2 และเขต 3 

  4.1  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกอบดวย  อําเภอเมือง

กาญจนบุรี  อําเภอทามวง  และอําเภอดานมะขามเตี้ย     

  4.2  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกอบดวย  อําเภอพนมทวน  

อําเภอทามะกา  อําเภอบอพลอย  อําเภอเลาขวัญ  อําเภอหนองปรือ  และอําเภอหวยกระเจา    
 4.3  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ประกอบดวย  อําเภอไทรโยด  

อําเภอทองผาภูม ิ อําเภอศรีสวัสดิ์  และอําเภอสังขละบุรี 

 5.  พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง  การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ

กระบวนการบริหารตามขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินงาน  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  

8  ดาน คือ 

  5.1  ดานภาวะผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรมการเปนผูนําทางการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาในการดําเนนิงานดานตาง ๆ ใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตาม เพื่อจะนําไปสู 
เปาหมายทีก่ําหนดไว 
  5.2  ดานการจงูใจ  หมายถึง  วิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษาใชเพื่อเปนพลังผลักดัน 
หรือกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตาม เพื่อจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
  5.3  ดานการติดตอส่ือสาร  หมายถึง  วิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษาใชในการติดตอ 

ส่ือสารขอเท็จจริง ความคิดเห็นและทาทีตาง ๆ ไปสูผูปฏิบัติ หรือผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหการ 

ดําเนินงานเปนไปดวยความรวดเร็ว และเกดิประสิทธิภาพ 

  5.4  ดานการปฏิสัมพันธ  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาได
แสดงออกกับบุคลากรในหนวยงาน เชน การยกยอง ชมเชย การใหผลตอบแทนแกผูที่มีผลงานเปน
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แบบอยาง เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับเพือ่นรวมงาน และเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการระดม
สรรพกําลังในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
  5.5  ดานการตดัสินใจ  หมายถึง  ทางเลือกที่ดีที่สุดของผูบริหารสถานศึกษา ที่
สามารถตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของผูบริหารสถานศึกษาได โดยผูบริหาร 
สถานศึกษาอาจตัดสินใจคนเดียว หรือใหบคุลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการตัดสนิใจดวยก็ได 

5.6 ดานการกําหนดเปาหมาย  หมายถึง  การกําหนดสิ่งที่ตองการจะใหเกิดขึ้น 

ของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานในโรงเรียน โดยผูบริหารคนเดียวหรือผูบริหารรวมกับ
บุคลากรในโรงเรียนรวมกันกําหนด 

  5.7  ดานการควบคุมงาน  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษา ใชวธีิการตาง ๆ  

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน เพื่อดูความกาวหนาของงานและใหคําแนะนํา
เมื่อมีปญหาเกดิขึ้น 

   5.8  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  หมายถึง   

กระบวนการทีผู่บริหารสถานศึกษาใชในการพัฒนาบุคลากรในสงักัดใหมีการเปลีย่นแปลงดาน
ความรู ทักษะ และเจตคตไิปในทางที่ดีขึ้น  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 

 1.  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี  มีพฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนาํแตกตางกนั 

 2.  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี  มีพฤตกิรรมการบริหารดานการจูงใจแตกตางกัน 

 3.  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี  มีพฤติกรรมการบริหารดานการติดตอส่ือสารแตกตางกัน 

 4.  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จงัหวดักาญจนบุรี  มีพฤติกรรมการบริหารดานการปฏิสัมพันธแตกตางกัน 
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 5.  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี  มีพฤติกรรมการบริหารดานการตัดสนิใจแตกตางกนั 

 6.  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี  มีพฤตกิรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมายแตกตางกัน 

 7.  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี  มีพฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมงานแตกตางกัน 

 8.  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี  มีพฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ 

ฝกอบรมแตกตางกัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
กําหนดใหสถานศึกษามภีารกิจที่สําคัญ คือ การปฏิรูปการศึกษา  ดังนัน้ผูบริหารโรงเรียนในฐานะ
หัวหนาหนวยงานที่ใกลชิดผูเรียนมากที่สุด  จึงมีบทบาทที่สําคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู 
และการบริหารสถานศึกษา  เพื่อใหการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประสบ
ความสําเร็จ  ดงันั้นผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ 
การบริหารโรงเรียน  ดังที่เฮชิงเกอรและเฟแฮม (Hechinger and Faham. 1989 ; อางอิงมาจาก  

สมชาย  ดํารงศิลป, 2538. หนา 4) ไดกลาวไววา “ไมเคยมีโรงเรียนเยีย่มที่ผูบริหารแยหรือไมเคยมี 

โรงเรียนแยทีผู่บริหารเยี่ยม” ดังนั้นพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาจึงมคีวามสําคัญ

อยางมากตอการบริหารงานของทุกโรงเรียน 
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ผูวิจัยสรุปเปนแผนภูมกิรอบแนวคดิในการวิจัยไดดังภาพ 1 

 
            ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

ประเภทของผูบริหาร 

- ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

แกนนําการปฏิรูปกระบวน 

      การเรียนรู 
- ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

      ที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป 

      กระบวนการเรียนรู 

 

 

 

 

พฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของ Likert   

1. ดานภาวะผูนํา   

2. ดานการจูงใจ   

3. ดานการติดตอส่ือสาร  

4. ดานการปฏิสัมพันธ  

5. ดานการตัดสินใจ  

6. ดานการกําหนดเปาหมาย  

7. ดานการควบคุมงาน  

8. ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ 

    การฝกอบรม  

 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 


