
บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคนควาเรื่อง “การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับโรงเรยีนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวน 

การเรียนรู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ” สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 1.  ศึกษาพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู   สังกดัสํานกังาน 

เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดักาญจนบุรี 

 2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนํา 

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดักาญจนบุรี 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูกบัผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดักาญจนบุรี  มีพฤติกรรมการบริหารแตกตางกนัทกุดาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการดําเนินการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามลําดับดังนี ้
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนํา 
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การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู   จํานวน 194 คน  และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนํา

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  จํานวน 242 คน  รวม  436 คน 

  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนํา

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  จํานวน 127 คน  และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนํา 

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  จํานวน  148 คน  รวมทั้งสิ้น  275 คน  ไดมาโดยการสุมตัวอยาง 

แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั  

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดสรางเปนแบบสอบถามพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คอื 

  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํ

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู กับ ที่ไมใชโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดักาญจนบุรี 

  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามกรอบแนวคิดของ Likert  จํานวน 51 ขอ 

 3. วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของตัวแปรที่จะทําการวจิัยจากหนังสือ เอกสาร ตํารา 

งานวิจยัที่เกีย่วของ และแลวนําไปเขียนนิยามศัพทเฉพาะ 

  3.2 ศึกษาหลักเกณฑและวธีิการสรางแบบสอบถามและศึกษาแบบสอบถามที่มี

นักวิชาการหรอืผูทรงคุณวุฒไิดสรางไว   
3.3 ประมวลขอมูล จากขอ 3.1 และ 3.2 มาสรางแบบสอบถาม คือ เปนรายการ 

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวน 

ประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ตัง้แตระดับการปฏิบัติมากที่สุด  ระดับการปฏิบัติมาก  

ระดับการปฏบิตัิปานกลาง  ระดับการปฏบิัตินอย และระดับการปฏิบตัินอยที่สุด ครอบคลุม 

พฤติกรรมการบริหารตามกรอบแนวคดิของลิเคิรท ทั้ง 8 ดาน 

  3.4 นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

จํานวน 4 ทาน แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.75-1.00 

3.4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับแกไขตามคําแนะนําแลว ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
ที่มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตวัอยางจริง จาํนวน 30 คน โดยวิธีหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟาของ 
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ครอนบาค ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.94  

 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

     ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
   4.1 ขอหนังสอืจากบัณฑิตวทิยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 ,เขต 2 และเขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง 
   4.2 ขอหนังสอืจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 , 

เขต 2 และเขต 3 ถึงผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

  4.3 ผูวิจยัไดดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกและรับแบบสอบถามกลับคืน 

ระหวางวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่  28  ธันวาคม 2547 

  4.4 หากยังไมไดรับแบบสอบถามคืนตามกําหนด ผูวิจยัจะติดตามทางโทรศัพทและ

ออกไปติดตามแบบสอบถามดวยตนเองในสวนทีย่ังไมสงกลับคืน 

  4.5 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา พบวาได

แบบสอบถามทั้งสิ้น 275 ฉบับ จากผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู จํานวน 127 ฉบับ และจากผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู จํานวน 148 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกลุมตวัอยางที่กําหนด นํา

แบบสอบถามที่ไดไปทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC+  โดยหาคาความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
  ผลการวิจยัสามารถสรุปเปนหัวขอใหญได ดังนี้  

 
 1. พฤติกรรมการบรหิารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรปู
กระบวนการเรียนรู สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวัดกาญจนบุร ี
  1.1 ดานภาวะผูนํา ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  
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มีพฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนําโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ปรากฏวา  

ผูบริหารใหการสนับสนนุครู มีความเชื่อมั่นและไววางใจครูในโรงเรียนอยางมาก แตครูในโรงเรียน 

ยังไมมีความรูสึกวาตนมีอิสระในการแสดงความคิดเหน็นอย 

  1.2 ดานการจงูใจ ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  

มีพฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจโดยรวมในระดับมากเมื่อพิจารณาในรายละเอยีด ปรากฏวา  

ผูบริหารมทีัศนคติที่ดีตอโรงเรียน และเปาหมายของโรงเรียน พยายามใชความจงูใจตอครูและ 

สงเสริมความสามัคคีของครูในโรงเรียน แตครูในโรงเรียนยังมีทัศนคติที่ดีตอกันไมมากนกั 

  1.3 ดานการตดิตอส่ือสาร ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูป 

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการบริหารดานการติดตอส่ือสาร โดยรวมในระดับมากเมื่อ 

พิจารณาในรายละเอียด ปรากฏวา ผูบริหารพยายามใหขอมูลแกครู โดยพบปะหารอืเพื่อใหงาน

บรรลุเปาหมาย และรูเขาใจปญหาที่เกิดขึน้ แตระบบการสื่อสารในโรงเรียนระหวางผูบริหารกับ 

ครูยังมีประสิทธิภาพนอย 

  1.4 ดานการปฏิสัมพันธ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนแกนนาํการปฏิรูป 

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการปฏิสัมพันธ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

ปรากฏวา ผูบริหารมีการใชโครงสรางการบริหารเพื่อใหเกิดความสาํเรจ็ในองคกร โดยสงเสริม 

การทาํงานเปนทีม และความรวมมือระหวางผูบริหารกับครู  แตครูในโรงเรียนยงัมีความเหน็วา

ผูบริหารเปนผูกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 

  1.5 ดานการตดัสินใจ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู มพีฤตกิรรมการตัดสินใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ปรากฏวา  

ผูบริหารมุงใหเกิดการทาํงานเปนทีม สงเสริมการทาํงานเปนกลุม และการมีสวนรวมของครูใน 

การตัดสินใจ  แตการมีสวนรวมของทุกฝายในการวินจิฉัยสั่งการอยางเปนทางการในโรงเรียนที ่

จะทําใหเกิดพลังในการจูงใจแกครูในการปฏิบัตินอย 

  1.6 ดานการกาํหนดเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการกําหนดเปาหมาย โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณา 

ในรายละเอยีด ปรากฏวา ครูในโรงเรียนยอมรับวัตถุประสงค พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุผล 

ตามวัตถุประสงค และ การสั่งการของโรงเรียน 

  1.7 ดานการควบคุมงาน ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรยีนแกนนาํการปฏิรูป 
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กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการควบคมุงานโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

ปรากฏวา ผูบริหารมีการใชขอมูล ตรวจสอบเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงงาน แกปญหาของ

โรงเรียน และ ครูในโรงเรียนมีความหวงใยตอผลการปฏิบัติงาน แตยังมีครูในโรงเรียนบางกลุมที ่

สนิทกันมีผลตอการสนับสนนุคัดคานเปาหมายของกลุม 

 

  1.8 ดานการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู มพีฤติกรรมการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

การฝกอบรม โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาในรายละเอียด ปรากฏวา ผูบริหารมีการกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยการเขาฝกอบรม ศึกษาหาความรูตามความตองการ และความ 

เหมาะสมของทรัพยากรทีม่อียู 

 
 2. พฤติกรรมการบรหิารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนทีไ่มใชแกนนําการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สังกัดสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุร ี
  2.1 ดานภาวะผูนํา ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนาํโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

ในรายละเอยีด ปรากฏวา ผูบริหารใหการสนับสนนุครู รับฟงความคิดเห็นของครูในการแกปญหา 

และครูในโรงเรียนมีความเชือ่มั่นไววางใจผูบริหารอยางมาก แตผูบริหารมีความเชื่อมั่นและ 

ไววางใจครูในโรงเรียนนอย 

  2.2 ดานการจงูใจ ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป 

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจโดยรวมในระดับมากเมื่อพจิารณาใน

รายละเอียด ปรากฏวา ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน และเปาหมายของโรงเรียน บุคลากร 

ทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย และครูในโรงเรียนยงัมี

ทัศนคติที่ดีตอกัน แตครูในโรงเรียนยังมีความคิดวาตนเองมีความมัน่คงปลอดภัยนอย 

  2.3 ดานการตดิตอส่ือสาร ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการบริหารดานการติดตอส่ือสาร โดยรวมในระดับมากเมื่อพิจารณา

ในรายละเอยีด ปรากฏวา ผูบริหารพยายามใหขอมูลแกครู  รูเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และครูใน 

โรงเรียนใหขอมูลขาวสารที่ถกูตอง  แตระบบการสื่อสารในโรงเรียนระหวางผูบริหารกบัครูยังม ี

ประสิทธิภาพนอย 

  2.4 ดานการปฏิสัมพันธ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการปฏิสัมพันธ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
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ปรากฏวา ผูบริหารและครูมีความรวมมือกันในการทํางานเปนทีม และผูบริหารมกีารใชโครงสราง

การบริหารเพือ่ใหเกิดความสําเร็จในองคกร   แตครูในโรงเรียนยงัมีความเหน็วาผูบริหารเปนผู

กําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 

 

 

  2.5 ดานการตดัสินใจ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการตัดสินใจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

ปรากฏวา ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจเกีย่วกับงาน และผูบริหารมุงใหเกิดการทาํงานเปนทีม 

สงเสริมการทาํงานเปนกลุม   แตขอมูล ความรูทางวิชาการและวิชาชพีในการวนิิจฉัยสั่งการอยาง

เปนทางการในโรงเรียนยงัไมเพียงพอ และการวนิิจฉัยสัง่การที่จะทําใหเกิดพลงัในการจูงใจแกครู 

ในการปฏิบัตินอย 

  2.6 ดานการกาํหนดเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการกําหนดเปาหมาย โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาใน 

รายละเอียด ปรากฏวา ครูในโรงเรียนยอมรับวัตถุประสงค พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม 

วัตถุประสงคและ การสั่งการของโรงเรียน 

  2.7 ดานการควบคุมงาน ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู มพีฤติกรรมการควบคมุงานโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

ปรากฏวา ครูในโรงเรียนมีความหวงใยตอผลการปฏิบัติงาน และผูบริหารมีการใชขอมูล ตรวจสอบ

เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงงาน แกปญหาของโรงเรยีน และ แตยงัมีครูในโรงเรยีนบางกลุมที่

สนิทกันมีผลตอการสนับสนนุคัดคานเปาหมายของกลุม 

  2.8 ดานการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู มพีฤติกรรมการกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาในรายละเอียด ปรากฏวา ผูบริหาร

มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยการเขาฝกอบรม ศึกษาหาความรูตามความตองการ และ

ความเหมาะสมของทรัพยากรที่มีอยู 
 
 3. เปรียบเทยีบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนํา
การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู กบัโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  
สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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  3.1 ดานภาวะผูนํา ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

กับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  มีความเชื่อมั่นและไววางใจตอครูใน

โรงเรียนตางกนั 

  3.2 ดานการจงูใจ ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

กับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  มีการใชการจงูใจตอครูในโรงเรียนตางกัน 

  3.3 ดานการตดิตอส่ือสาร ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  มีการแพรกระจาย 

ขอมูลขาวสารในโรงเรียน ยอมรับการสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลางของครูในโรงเรยีน  

ความเหมาะสมของการสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนกบัสายงานบังคับบัญชาในโรงเรียน  

พยายามใหขอมูลแกครู และมีความรูสึกรับผิดชอบในอันที่จะสงขาวสารที่ถูกตองขึ้นไปเบื้องบน 

ของครูในโรงเรียนตางกัน 

3.4 ดานการปฏิสัมพันธ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูป 

กระบวนการเรยีนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  มีความคิดเห็นตอ 

ขอบเขตโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพกอใหเกดิความสําเร็จขององคกร  

และอิทธิพลทีม่ีตอการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม และวิธีการของโรงเรียนตางกนั 

  3.5 ดานการตดัสินใจ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  มีขอมลูประกอบการวินิจฉัยสั่งการ 

ในโรงเรียนอยางเพียงพอและถกูตอง การใชขอมูลทางวิชาการและวิชาชีพประกอบการวินิจฉัย 

ส่ังการในโรงเรยีน การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจในเรื่องเกีย่วกับงานของตนเอง และ 

การตัดสินใจในระดับที่มีขอมูลพรอมถูกตองในโรงเรียนตางกนั 

  3.6 ดานการกาํหนดเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  มีการกําหนด

วัตถุประสงคและการสั่งการในโรงเรียน และการยอมรับวัตถุประสงคของโรงเรียนของครูในโรงเรยีน

ตางกนั 

  3.7 ดานการควบคุมงาน ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนแกนนาํการปฏิรูปกระบวน 

การเรียนรูกบัโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  มกีารปรับปรุงและควบคุมงาน

ของทุกระดับในโรงเรียน และครูในโรงเรียนที่ดําเนนิการปรับปรุงและพัฒนางานอยูเปนประจาํ

ตางกนั 

  3.8 ดานการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ผูบริหารสถานศึกษา 
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โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  

มีระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตองการใหบรรลุเปาหมาย และคุณภาพของทรัพยากรทีเ่หมาะสม

ที่ผูบริหารไดมาเพื่อสนับสนนุครูตางกนั 
 
 
 
อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัมีประเด็นสาํคัญที่นํามาอภิปรายผลได ดังตอไปนี้  

 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู และโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 

  การที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของ 
ปฏิรูปการศึกษา  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ที่กําหนดใหมีกฎหมาย  

เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาต ิ(มาตรา 81) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และนโยบาย

ของรัฐบาลซึ่งแถลงตอตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ที่มุงปฏิรูปการศึกษา ตามเจตนารมย

แหงรัฐธรรมนญู และมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 เพือ่พัฒนาสังคมไทยใหเปน

สังคมแหงความรู  อันเปนเงือ่นไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียม
กันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและ 

สรางรายได โดยยดึหลักการศึกษา สรางชาติ สรางคน และสรางงาน ซ่ึงเปนภารกจิสําคัญที่ 
กระทรวงศกึษาธิการจะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  (สํานักงานผูตรวจราชการ  

ประจําเขตตรวจราชการที่ 4, 2546. หนา 11) และในชวงเวลาที่ผูวิจับเก็บขอมูลเปนชวงเวลา 

ที่โรงเรียนกําลังปรับตัวตามโครงสรางใหม ที่เปลี่ยนแปลงตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผลใหผูบริหารโรงเรียนตองใชพฤตกิรรมการบริหารที่เหมาะสม  
  นอกจากนั้นโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรูเปนโรงเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเขารวมโครงการ โดยในระยะเริ่มแรกนั้นกําหนดคัดเลือกเพียงจังหวัดละ 2 โรงเรียน
เทานั้น ในระยะตอมาจึงมีการขยายผลโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนจากอาํเภอตางๆ เขามาเปน
โรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูเพิ่มขึ้น สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดักาญจนบุรี 

ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจนี้ในขณะนัน้ ไดมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยใชหลักสูตรการพัฒนา



 113 

โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติทุกขัน้ตอน  ซ่ึงกิจกรรมในการพฒันาแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูมี 4 ลักษณะคือ   

   1. กิจกรรมการทําความเขาใจ  แนวคิด  แนวทางในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  

และแนวทางในการพัฒนาแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู   
  2. กิจกรรมในลักษณะลงมือปฏิบัติ  เพื่อเรียนรูแนวทางการพัฒนางานในสภาพจริง   

  3. กิจกรรมในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู  สรุปและสรางความรูเปนแนวทางปฏิบัติ   
4. กิจกรรมในลักษณะนําเสนอผลการปฏิบัติงาน (สํานักงานการประถมศกึษา 

จังหวดักาญจนบุรี. 2544 หนา 4 –10)  และการดําเนนิการของโรงเรียนแกนนําการปฏิรูป 

กระบวนการเรียนรูจะไดรับการประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ
(2544. หนา 8) ซ่ึงจัดทําเกณฑการประเมินโรงเรียนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูขึ้น  โดยม ี

วัตถุประสงค  3  ประการ  คือ  
4.1 เพื่อใหโรงเรียนนําเกณฑไปประเมินพัฒนา ตนเอง   
4.2 เพื่อใหมกีารประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการดําเนินงาน  

5. เพื่อสรางความเชื่อมั่นและกําลังใจแกผูมุงมั่นพัฒนางาน เปนผลใหผูบริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรูมีพฤติกรรมการบริหารทุกดาน 

อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ  ลิเคิรท (Likert, 1967. pp. 197-211)  

ที่เชื่อวาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  คือการบริหารที่ไดทั้งงาน  น้ําใจคนและผลผลิตสูงสุด   
ซ่ึงตองเกิดจากองคประกอบสําคัญ  8  ดาน คือ ดานภาวะผูนํา ดานการจูงใจ ดานการติดตอส่ือสาร  

ดานการปฏิสัมพันธ ดานการตัดสินใจ ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการควบคุมงาน และ 

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม และผลดังกลาวสอดคลองกับงานวจิัยของ
สมร  นาคประสิทธิ์ (2532. หนา บทคัดยอ) ที่ทําการวจิัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวดันครราชสีมา  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร โรงเรียนอยูในระดับสูง แตไม 
สอดคลองกับงานวิจยัของศรีจิตต  สรางเอี่ยม (2536. หนา บทคัดยอ) ที่ทําการวิจยัเร่ือง พฤติกรรม 

การบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี พบวาพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับ 

ปานกลางทั้งโดยภาพรวมรายพฤติกรรม  

 2. เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานภาวะผูนําและดานการจูงใจ เปนดานที่ม ี



 114 

คาคะแนนเฉลี่ยอยูในลําดับแรก และดานการควบคุมงานอยูในลําดับสดุทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาวะ
ผูนําเปนปจจยัที่สําคัญยิ่งของพฤติกรรมการบริหาร ที่สงผลตอความสําเร็จทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา(เสนาะ  ติเยาว, 2538. หนา 5) ดังนั้นผูบริหารแตละคนจะตองมีภาวะผูนํา 

ทั้งนั้น  แตเปนลักษณะที่มีรูปแบบไมเหมอืนกัน (กิติ ตยคัคานนท, 2532. หนา 22) สอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของบุญมา  กัมปนาท (2532. หนา 90-91) ซ่ึงทําการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของ 

ผูบริหารสถานศึกษาพบวา  ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพนัน้  ผูบริหาร 

โรงเรียนควรมลัีกษณะที่สําคัญ 4 ดาน คือ คุณสมบัติดานความเปนผูนํา ดานวิชาการ  

ดานบุคลิกภาพ และดานความสามารถในการบริหารงาน  และผลการศึกษาของรูล (Ruhl, 1985.  

p. 3216-A) ซ่ึงการศึกษาวิจยัพบวาปจจยัที่จะชวยใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ 5 ดาน  ไดแก   

ความคาดหวังในความสําเร็จของงาน  ภาวะผูนําของผูบริหาร  บรรยากาศของโรงเรียน  เปาหมายทาง
วิชาการของโรงเรียน และโปรแกรมการประเมินผล นอกจากนัน้การจงูใจเปนพลังที่สําคัญที่สุดอยาง
หนึ่งในพฤติกรรมการบริหาร เพราะจะเปนปจจยัที่กระตุนใหบุคคลทกุระดับปฏิบัตงิานใน 

หนาที่ความรบัผิดชอบของตนดวยความเต็มใจ ไปในทศิทางที่ถูกตอง และบรรลุผลสําเร็จตาม 

เปาหมาย  ผูบริหารที่ดีจะตองมีรูปแบบการจูงใจที่เหมาะสมกับสถานการณ  (พรรณราย   

ทรัพยประภา, 2529. หนา 41) ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของวิสุทธิ์  ราตรี (2532. หนา 123-129)   

ที่วิจัยพบวา ปจจัยสําคัญอันดับแรกที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของ โรงเรียนดานโครงการ  
คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโครงการ  และงานวจิัยของสมร นาคประสิทธิ์ (2532. หนา บทคัดยอ) 

ที่วิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดกลางใชพฤติกรรมการบริหารดาน การจูงใจ เปน
ลําดับแรก  สวนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  ใชพฤติกรรมดานการเปนผูนํา เปนลําดับแรก   
 สวนการที่พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมงานของผูบริหารโรงเรียนแกนนํา 
การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูอยูในลําดับสดุทายนัน้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือก 

เขารวมโครงการโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ทุกโรงเรียนเปนโรงเรยีนที่มีความ
พรอมในทุก ๆ ดาน และเขารวม   โครงการโดยความสมัครใจ ผูบริหาร และบุคลากรภายในโรงเรียน 

มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงกวาโรงเรียนทั่วๆ ไป นอกนั้นในชวงเวลาที่ผูวิจัยเก็บขอมูลนั้น 

โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู ไดดําเนนิการตามโครงการมาเปนเวลาถึง 6 ป 

บุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไดโดยไมจําเปนตองใชพฤตกิรรมดานการควบคุมงาน 

มากเทากับดานอื่นๆ ซ่ึงผลดังกลาวสอดคลองกับวิจยัของลิเคริท (Likert) ที่พบวา หวัหนางาน 

ที่มีผลผลิตสูง  จะอธิบายใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจอยางชัดเจนวาอะไร  คือ  วัตถุประสงค  และอะไร
ที่จําเปนที่จะตองทําใหสําเร็จ  ใหอิสระในการปฏิบัติงานและยังพบอีกวาการควบคุมทัว่ๆ ไปอยาง
หลวม ๆ  มากกวาการควบคมุอยางเขมจะทําใหผลผลิตสูงกวา 
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 สวนพฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

ของผูบริหารโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยูในลําดับสุดทายนั้น อาจเปน
เพราะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม เปนการพัฒนาองคการรูปแบบหนึ่ง  
ผูบริหารที่มุงหวังการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  จะตองตระหนกัถึงเพราะจะเปนตวัเรงหรือผลักดัน
การดําเนินงานใหมีเปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทางตรงกัน ในการกําหนดมาตรฐานควรคํานึงถึง  
ปริมาณของงาน  คุณภาพของงาน  คาใชจาย เวลา ที่เปนเปาหมายรวม  ซ่ึงองคการตองการให
กิจกรรมนั้น ๆ สัมฤทธิ์ผล (ธงชัย  สันติวงษ ,2539.  หนา  459) ทั้งนี้ผูวจิัยพบวาโรงเรียนที่ไมใช

โรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดักาญจนบุรี นัน้ 
สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจดัการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาจะขาดความชัดเจนในเรื่องเกีย่วกับเปาหมาย ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา อัน
เนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศกึษาธิการ จึงเปน
ผลใหพฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมมีคาคะแนน
เฉลี่ยต่ําที่สุด 

 3.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูกบัโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดักาญจนบุรี 

 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนแกนนําการ
ปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู กับโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดักาญจนบุรี ในภาพรวม มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจยัตัง้ไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการการเรียนรูนั้นเปนโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ โดยในระยะ
เร่ิมแรกนั้นกําหนดคัดเลือกเพียงจังหวดัละสองโรงเรยีนเทานั้น ในระยะตอมาจึงมีการขยายผลโดยมี 
การคัดเลือกโรงเรียนจากอําเภอตางๆ เขามาเปนโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเพิ่มขึ้น  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรับผิดชอบภารกิจนี้ในขณะนัน้ ไดมีการกาํหนด 

แนวทางในการพัฒนาโรงเรยีนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ของสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชหลักสูตรการพฒันาโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของ

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติทกุขั้นตอน  ซึง่กิจกรรมในการพฒันาแกนนาํ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูมี 4 ลักษณะคือ  1)  กิจกรรมการทาํความเขาใจ  แนวคิด  แนวทาง 

ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  และแนวทางในการพัฒนาแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  2) 

กิจกรรมในลักษณะลงมือปฏิบัติ  เพื่อเรียนรูแนวทางการพัฒนางานในสภาพจรงิ  3)  กิจกรรม 
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ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู  สรุปและสรางความรูเปนแนวทางปฏิบัติ  และ 4)  กิจกรรมใน

ลักษณะนาํเสนอผลการปฏบัิติงาน (สํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี. 2544  

หนา 4 –10)  จึงเปนผลใหผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู  

มีพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกับผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนที่ไมใช 

แกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และเมื่อพิจารณาการเปรียบเทยีบในรายดานพบวา  

  3.1 ดานภาวะผูนํา พฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนําในภาพรวม  แตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา  ผูบริหารมีความเชื่อมั่น

และไววางใจครูในโรงเรียน ของโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู มีความแตกตาง
กับโรงเรียนทีไ่มใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวน

เร่ืองอื่น ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  ผลดังกลาวอาจเปนเพราะการเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาตองผาน 

การคัดเลือก และการอบรมเขมเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูบริหารสถานศึกษา จึงพบวา
ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ แตโรงเรียน 

แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู กับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูนัน้ 

มีความแตกตางกันในเรื่องของบุคลากร โดยที่โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู 
เปนโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกจากแตละอําเภอ โดยที่   โรงเรียนเปนผูสมัครใจเขารวมโครงการ 
โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูจึงมีความพรอมในเรื่องของบุคลากรมากกวาโรงเรยีน
โดยทั่วไปผลการวิจยัจึงพบวาในเรื่องความเชื่อมั่นและไววางใจครูในโรงเรียนของโรงเรียนแกนนํา
การปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู มีความแตกตางกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกิบสัน  อิแวนเซวิช  และ   

ดอนเนลล ี(Gibson , Ivancevich  and  Donnelly,1982 p. 234) ที่สรุปไววา  ภาวะผูนํา คือ  

ความสามารถในการใชอิทธพิลกําหนดพฤติกรรมบุคคลอื่นแตละคน  ซ่ึงพฤติกรรมแตละคนกจ็ะ 

สงกระทบไปยังพฤติกรรมของกลุม  โดยผานทางกระบวนการติดตอส่ือสาร ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาทีห่วังในประสทิธิภาพของงานที่สูงกวาจําเปนตองมีความไววางใจบุคลากรในโรงเรียน
ในการปฏิบัติงาน 

  3.2  ดานการจงูใจ พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจในภาพรวม แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา การใชการจูงใจ 

ตอครูในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู 
มีความแตกตางกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  สวนเรื่องอื่น ๆ แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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  ผลดังกลาวอาจเปนเพราะการจูงใจเปนพลังที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งใน 

พฤติกรรมการบริหาร เพราะจะเปนปจจยัทีก่ระตุนใหบุคคลทุกระดับปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนดวยความเต็มใจไปในทศิทางที่ถูกตอง และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  ดังนั้น  
ผูบริหารที่ดีจะตองมีรูปแบบการจูงใจทีเ่หมาะสมกับ    สถานการณ(พรรณราย  ทรัพยประภา, 2529. 

หนา 41 : อรทัย  ช่ืนมนษุย, ม.ป.ป. หนา 184) เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพอยูเสมอ การเปน

โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูนั้น มภีารกิจ เปาหมายชดัเจน มกีารวัดและประเมนิ
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหนาและพัฒนาการของโรงเรียน รวมถึงสัมฤทธิผล
ของการดําเนนิการตามโครงการ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีการกระตุนการทํางานของครู โดยการ
จูงใจอยางเหมาะสมอยูอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธงชยั  สันติวงษ และ ชัยยศ  สันติ
วงษ( 2537. หนา 57) ที่สรุปไววา บุคคลทํางานหนกัหรือมีความพยายามมากกวา 

ส่ิงอื่น  ยอมขึ้นอยูกับแรงจูงใจและเปาหมายของตัวบุคคลตลอด  ทั้งความสามารถของบุคคลนั้นดวย  
ซ่ึงสามารถสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และแนวคิดของปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535. หนา 

131) ที่กลาววา โดยทั่วไปบคุคลจะทํางานไมเต็มความสามารถ  ยกเวนบุคคลจะมีแรงจูงใจ 

ที่จะทํางานตามที่เขาตองการโดยเฉพาะแรงจูงใจที่เหมาะสมจะทําใหเขาเอาใจใสกับงานมากขึ้น  
ซ่ึงผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจยัของวสุิทธิ์  ราตรี (2532. หนา 123-129) ที่วิจัยพบวา ปจจัย

คุณลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน 
และงานวิจยัของซีโบลด (Siebold, 1994. pp. 171-184) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธแรงจูงใจ 

ภาวะผูนําและผลการปฏิบัติงานของหนวยงานขนาดเล็ก พบวา ผลการปฏิบัติตามหนาที่ของ 
หมวดทหารมคีวามสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน จงึเปนผลใหพบวาพฤติกรรมการบริหารดาน
การจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูมคีวามแตกตางกับ
โรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3  ดานการติดตอส่ือสาร พฤติกรรมการบริหารดานการติดตอส่ือสาร ในภาพรวม 

แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมือ่พิจารณาในรายละเอียดพบวา ทิศทางการ

แพรกระจายของขอมูลขาวสารในโรงเรียน  ความพยายามของผูบริหารในการใหขอมลูแกครู     การ
ยอมรับการสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลางของครูในโรงเรียน  ความเหมาะสมของการสื่อสารจาก
เบื้องลางสูเบื้องบนกับสายงานบังคับบัญชาในโรงเรียน และความรูสึกรับผิดชอบในอนัที่จะ 

สงขาวสารที่ถูกตองขึ้นไปเบือ้งบนของครูในโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  
มีความแตกตางกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 สวนเรื่องอื่น ๆ แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05    
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  ผลดังกลาวอาจเปนเพราะ       ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับผูอ่ืน ผูบริหารจะตอง
ใชการติดตอส่ือสารเปนเครื่องมือที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  ถึงแมวาพฤติกรรม
ทางการบริหารอื่นๆ จะเลอเลิศที่สุดในโลก แตถาไมสามารถนําออกไปสื่อสารกับผูอ่ืนความคิดเหน็
หรือแผนการนั้น ๆ ก็ปราศจากความหมายและไมบรรลุวัตถุประสงค (พรรณราย  ทรัพยประภา, 

2539. หนา 153) จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่เปนแกนนําปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูใหความสนใจในเรื่องทิศทางการแพรกระจายของขอมูลขาวสารในโรงเรียน 
ความพยายามในการใหขอมลูแกครู การยอมรับการสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลางของครู 
ในโรงเรียน  ความเหมาะสมของการสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนกับสายงานบังคับบัญชา 
ในโรงเรียน  และความรูสึกรับผิดชอบในอนัที่จะสงขาวสารที่ถูกตองขึ้นไปเบื้องบนของครู 
ในโรงเรียน แตกตางจากโรงเรียนที่ไมใชแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู จึงเปนผลให 
พฤติกรรมการบริหารดานการติดตอส่ือสาร ในภาพรวมแตกตางกนั ซ่ึงผลดังกลาวสอดคลอง 
กับงานวจิัยของเฟอรรันดิโน (Ferrandino, 1985. p. 853-A) ที่วิจยัพบวา พฤติกรรมการ

ติดตอส่ือสารมีความสัมพันธอยางมากกับความสําเร็จในงานของผูบริหารโรงเรียน และ 

พฤติกรรมการติดตอส่ือสารของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมีผลตอการยอมรับ 

ของครูและงานวิจยัของเดวสิ (Davis, 1972. p. 380) ที่วิจัยพบวา ผูบริหารทุกคนมีเจตคติ 

เกี่ยวกับการติดตอส่ือสารวาเปนกระบวนการซึ่งมีความสําคัญและจําเปนยิ่ง  และการสื่อสารที่ดี 
จะชวยลดความขัดแยงในองคการ  และกอใหเกดิสภาวะที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

  3.4  ดานการปฏิสัมพันธ พฤติกรรมการบริหารดานการปฏิสัมพันธในภาพรวม      

แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา อิทธิพล

ของผูบริหารที่มีตอการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม และวิธีการของโรงเรียน  และ 

ความคิดเหน็ของผูบริหารตอขอบเขตโครงสรางการบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ความสําเร็จขององคกร ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู 
มีความแตกตางกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  สวนเรื่องอื่น ๆ แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

   ผลดังกลาวอาจเปนเพราะการปฏิสัมพันธ เปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  
ซ่ึงจะกอใหเกดิผลการปฏิบัติโตตอบกันเปน กิจกรรมทีจ่ําเปนอยางหนึ่งในองคการทุกองคการ  
ที่การดําเนินงานตองเกีย่วของกับบุคคล ซ่ึงบุคลากรของโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูและโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูนาที่จะมีการสื่อสารไมแตกตางกัน  
เนื่องจากในชวงเวลาการเกบ็ขอมูลเปนชวงที่โรงเรียนกาํลังปรับตัวตามโครงสรางใหม ที่
เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผลใหบุคลากรใน
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ทุกโรงเรียนไดรับผลกระทบเชนเดยีวกัน ความสนใจทีก่อใหเกิดการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล จึง
ไมแตกตางกัน  
  แตอิทธิพลของผูบริหารที่มีตอการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม และวิธีการของ
โรงเรียน  และความคิดเหน็ของผูบริหารตอขอบเขตโครงสรางการบริหารของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพกอใหเกิดความสําเร็จขององคกรนั้นเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาแสดง 
ตอบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาที่ตองการประสิทธิผลของงานจะตองใหความสนใจ
ตออิทธิพลที่ตนเองมีตอบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โบลส และดาเวนพอรต  
(Boles & Davenport, 1975.  p. 132)  ที่กลาววา อิทธิพลเปนรูปแบบหนึ่งของอํานาจ (force)  

และเปนความสัมพันธระหวางบุคคลโดยที่การกระทําของบุคคลหนึ่ง มีผลกระทบกระเทือนตอ
ความคิดหรือทัศนคติของอีกคน ผูบริหารโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูจึงมี
พฤติกรรมดานการปฏิสัมพันธแตกตางจากโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู 
 3.5  ดานการตัดสินใจ พฤตกิรรมการบริหารดานการตัดสินใจ ในภาพรวมแตกตาง 

กันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพจิารณาในรายละเอียดพบวา การมีสวนรวม

ของครูในการตัดสินใจในเรือ่งเกี่ยวกับงานของตนเอง  การใชความรูทางวิชาการและวิชาชีพ
ประกอบการวนิิจฉัยส่ังการในโรงเรียน การตัดสินใจในระดับที่มีขอมูลพรอม และถูกตองใน
โรงเรียน และการมีขอมูลที่ประกอบการวนิิจฉัยส่ังการในโรงเรียนอยางเพียงพอและถูกตอง  ของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู มีความแตกตางกับโรงเรียน 

ที่ไมใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเรื่องอื่น ๆ  

แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

  ผลดังกลาวอาจเปนเพราะการตัดสินใจเปนหนาที่สําคัญของผูบริหาร  เพราะ  

ความสําเร็จในงานขึ้นอยูวาผูบริหารจะตัดสินใจเรื่องอะไร  และมีแบบแผนการตัดสินใจอยางไร   
ที่จะใหเหมาะสมกับสถานการณ (Hoy  and  Miskel, 1991.p. 300)  การตัดสินใจไมวา 

การตัดสินใจทีด่ีหรือไมดจีะเปนตัวกําหนดการปฏิบัติของเรา  กระบวนการของการตัดสินใจ   
ความชัดเจนของการสื่อสารเกี่ยวกับการตดัสินใจ  ความชดัเจนของการสื่อสารเกี่ยวกบัการตัดสินใจ
และขั้นตอนทีป่ฏิบัติตามการตัดสินใจมีผลตอชีวิตประจําวัน  และตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
(โยธิน  ศันสนยุทธ, 2535. หนา 17) ผูบริหารสถานศึกษา ที่ไดรับการคดัเลือกและผาน 

การอบรมเตรียมความพรอม และสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี ไดจัดใหมีการประชุม 
อบรม เพื่อสงเสริมศักยภาพในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยูเสมอ จึงทําใหพฤติ
กรรมการบริหารดานการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาไมคอยแตกตางกัน  
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  สวนในเรื่องการมีสวนรวมของครูในการตดัสินใจในเรื่องเกี่ยวกับงานของ
ตนเอง  การใชความรูทางวิชาการและวิชาชีพประกอบการวินิจฉยัส่ังการ การตัดสินใจในระดับที่มี
ขอมูลพรอม และถูกตองในโรงเรียน และการมีขอมูลที่ประกอบการวินจิฉัยส่ังการในโรงเรียนอยาง
เพียงพอและถกูตอง นั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความพรอมของบุคลากร และทรัพยากรในการ
บริหารงานของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกนั อยูในพื้นทีแ่ตกตางกนัอาจสงผลให
ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารในเรื่อง  เหลานี้แตกตางกันได จากขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู เปนโรงเรียนขนาด
กลางถึงใหญ และอยูในพืน้ที่ที่มีความเจรญิ พอสมควร ตางจากโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่เปนโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง อยูในพื้นทีก่ันดารเปนสวนใหญ จึงเปนผลให
พฤติกรรมการบริหารในเรื่องดังกลาวขางตนมีความแตกตางกัน ผลกาวิจัยนี้สอดคลองกับงานวจิัย
ของฮอย  และ มิสเกล (Hoy & Miskel,1978. p. 228)  ไดศึกษาวิจยัเกีย่วกับการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจของครูอาจารย  พบวา การมีสวนรวมในการตดัสินใจ มีความสัมพันธในทางบวกกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสอนของครู ครูนิยมชมชอบผูบริหาร  ที่เปดโอกาสใหพวกเขาได
มีสวนรวมในการตัดสินใจมากกวาบรหิารที่ไมคอยเปดโอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และครูไมตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจทกุเรื่อง  ทุกปญหา 
 3.6  ดานการกําหนดเปาหมาย พฤตกิรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมาย  

ในภาพรวม แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา 

การกําหนดวัตถุประสงคและสั่งการในโรงเรยีน การยอมรับวัตถุประสงคของโรงเรียนของครู          

ในโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู มีความแตกตางกับโรงเรียนที่ไมใชแกนนํา 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนเรื่องความพยายามของครู

ทุกคนที่จะปฏบัิติงานใหบรรลุผลตามวัตถปุระสงคของโรงเรียนอยางจริงจัง แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  ผลดังกลาวอาจเปนเพราะการกําหนดเปาหมาย เปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรง 

ที่จะตองใชความสามารถผสมผสาน  ความรูสึกนึกคิดของบุคลากรทกุฝายในองคการไดมีสวนรวม 

และโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูจะตองถูกประเมนิโดยเกณฑที่สํานกังาน 

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ(2544. หนา 27–33) ไดกําหนดขึ้นประเมนิโรงเรียน 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ดานการจัดการเรียนรูโดยยึดถือวา  เกณฑการประเมินสวนนี้เปน

หนึง่ในสามของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  และเปนเกณฑเดียวกับที่ใชในการประเมินครูแกนนาํ

เพื่อเปนตนแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ดวยเกณฑการประเมินนี้ผูบริหารสถานศึกษา 
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โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู จึงมีพฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมาย 

ที่แตกตางจากผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะ 

ในเรื่องการกําหนดวัตถุประสงค การสั่งการ และการยอมรับวัตถุประสงคของโรงเรยีนของครูใน 

โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูจะมีความชดัเจนกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

คาสท และ รอนเซนเวจ(Kast & Ronsenzweig, 1974. p. 173) ที่สรุปไววา การบรหิารทีม่ ี

ประสิทธิภาพนั้น  เปาหมายจะตองกาํหนดจากเบื้องบนสูเบื้องลางหรอืจากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน 

โดยจะตองรวมมือกันกําหนดและการบริหารรวมกนัเปนทีม  

 3.7 ดานการควบคุม พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุม ในภาพรวม  แตกตางกนั

อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา การปรับปรุงและ

ควบคุมงานของทุกระดับในโรงเรียน  และครูในโรงเรียนที่ดําเนินการปรับปรุงและพฒันางานอยู 

เปนประจาํ ของโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู มคีวามแตกตางกบัโรงเรียน 

ที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนเรื่องอืน่ ๆ 

แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

  ผลดังกลาวอาจเปนเพราะการควบคุมการปฏิบัติงานเปนภาระหนาทีสํ่าคัญอีก

ประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการที่ผูบริหารตองมกีารมอบหมายอํานาจหนาที่

ใหปฏิบัติลดหลั่นกนัไปตามลําดับข้ันและตามสายการบังคับบัญชา  การควบคุมงานนัน้เปนไปก็

เพื่อประสิทธิภาพของงาน ในสภาวะปจจบัุนนัน้โรงเรียนทกุแหงมีความตื่นตัวกับกระแสการปฏิรูป 

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนัน้สาํนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  

ยังไดกําหนดใหทกุโรงเรียนจดัใหมีการควบคุมภายใน ซึ่งนอกจากการควบคุมภายในดาน 

งบประมาณแลว ยงัเกีย่วของกับการควบคมุความเสีย่งในการปฏิบัติงานดานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของกับ

การใชจายงบประมาณอีกดวย โดยกําหนดใหโรงเรียนมกีารรายผลการดําเนินการเปนระยะ ๆ 

อยางสม่ําเสมอ ดังนัน้โรงเรียนทั้งที่เปนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและที่ไมใชแกนนํา 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ตองมีการดําเนนิการในเรือ่งการควบคุมภายในภายใตกรอบเดียวกนั 

จึงเปนผลใหพฤติกรรมการบริหารดานการควบคุม ในภาพรวม  แตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญ 

ทางสถิติ  

  สวนพฤติกรรมการบริหารในเรื่องการปรับปรุงและควบคุมงานของทุกระดับใน

โรงเรียน  และครูในโรงเรียนที่ดําเนินการปรับปรุงและพฒันางานอยูเปนประจํา นัน้เปนพฤติ

กรรมการบริหารที่เกีย่วของโดยตรงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่ง

โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ
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เรียนรูจะมีความแตกตางกนั เปนผลมาจากการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ ดังนัน้พฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนทัง้สองแบบจึงแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติ  

 3.8 ดานการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม พฤติกรรมการบริหาร

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ในภาพรวม แตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา การมีระดับมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานที่ตองการใหบรรลุเปาหมายของผูบริหาร คุณภาพของทรัพยากรทีม่คีวามเหมาะสม 

ที่ผูบริหารไดรับมาเพื่อสนับสนุนครูในโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูมีความแตกตาง

กับ  โรงเรียนทีไ่มใชแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   

สวนเรื่องการไดรับการฝกฝนการบรหิารงานที่ผูบริหารตองการ แตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญ 

ทางสถิติที่ระดบั .05   

  ผลดังกลาวอาจเปนเพราะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมนัน้

เปนเสมือนเปนตัวเรงที่มีผลผลักดันการดําเนนิงานใหมเีปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทาง

ตรงกัน  โรงเรียนแกนนาํปฏิรูปกระบวนการเรียนรูนัน้จะไดรับการพัฒนาดวยกจิกรรมในการพัฒนา

แกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูม ี4 ลักษณะคือ  1)  กิจกรรมการทําความเขาใจ  แนวคิด  

แนวทางในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  และแนวทางในการพัฒนาแกนนําการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู  2) กิจกรรมในลักษณะลงมือปฏิบัติ  เพื่อเรียนรูแนวทางการพัฒนางานในสภาพจริง  3)  

กิจกรรมในลักษณะแลกเปลีย่นเรียนรู  สรุปและสรางความรูเปนแนวทางปฏิบัติ  และ 4)  กิจกรรม

ในลักษณะนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผลใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน

สามารถรวมกนักําหนดระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตองการใหบรรลุเปาหมาย และกําหนด

คุณภาพทรัพยากรทีม่ีความเหมาะสมทีจ่ะนํามาใชในกระบวนการเรยีนรู ซึง่สิ่งเหลานี้โรงเรียน 

ที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูก็อาจจะดําเนินการไดแตเห็นผลไดนอย ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากไมไดรับการพฒันาดวยกิจกรรมในการพฒันาแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ขางตน  

  สวนเรื่องการไดรับการฝกฝนการบรหิารงานที่ผูบริหารตองการนัน้ อาจเปนเพราะ 

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาญจนบุรี ไดรับการประชุม 

อบรมอยูเปนประจําและตอเนื่อง ทัง้การประชุมผูบริหารประจําเดือน การอบรมเพื่อเพิ่มพนู 

ศักยภาพในการบริหารงานที่จัดเปนประจาํทุกปการศึกษา และการประชุม อบรมเชงิปฏิบัติการ 
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เฉพาะเรื่อง ทีม่ีอยูเสมอ ชวยใหผูบริหารสถานศกึษาไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงเปนผลให

ความตองการรับการฝกอบรมของผูบริหารสถานศกึษาของโรงเรียนทัง้สองแบบ แตกตางกนั 

อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฎวา  พฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการควบคมุงาน มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ๆ    
 ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาควรจดัการอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานการควบคุมงาน ตลอดจนการฝกทกัษะการควบคมุงาน 

ใหมีประสิทธภิาพ 

2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกน
นําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูพบวาดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมมี 
คาเฉลี่ยนอยกวาดานอืน่ ๆ  
 ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาควรจดัการอบรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก 
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู เพื่อพัฒนาศกัยภาพ 

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม อันจะเปนประโยชนตอการบริหาร 

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนทีไ่มใชแกนนําการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูมีการดําเนินงานนอยกวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการจูงใจ  

ดานการติดตอส่ือสาร ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการกําหนดมาจรฐานการปฏิบัติงานและ 

การฝกอบรม 

 ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาควรจดัใหมีการศกึษาดูงาน การอบรม การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแกผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เพื่อ 

  3.1 ใหผูบริหารสามารถใชการจูงใจ ที่เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อใหบุคลากร 

มีแรงจูงใจในการทํางานสูงขึ้น โดยเฉพาะแรงจูงใจทีเ่กิดจากปจจยัภายในตัวของบุคลากรเอง  
จะทํางานไดดแีละมีประสิทธิภาพสูงตามไปดวย และกอใหเกดิขวัญ กาํลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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  3.2 ใหผูบริหารสามารถใชการติดตอส่ือสารเปนเครื่องมือที่จะทําใหบรรลุ 

วัตถุประสงคขององคการ สามารถเลือกใชแบบการติดตอส่ือสารใหเหมาะสม โดยอาศัยระบบ 

การติดตอส่ือสารที่ดี  เพราะผลของการติดตอส่ือสารจะสงผลกระทบตอขวัญและกาํลังใจ 

ในการปฏิบัติงานโดยตรง  ระบบการติดตอส่ือสารที่เล็กที่สุดขององคการก็คือการตดิตอส่ือสาร
ระหวางบุคคล 

  3.3 ใหผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และ 

ตองรวมมือในการกําหนดและการบริหารรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคบับัญชา   
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการยอมรับ 

ในวัตถุประสงคของโรงเรียน แลวรวมมือกนัปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.4 ใหผูบริหารสามารถกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม 

ใหเกดิความชดัเจน  เพื่อเปนแนวทางที่องคการสามารถสําเร็จวัตถุประสงคไดดีขึ้น ดวยกิจกรรม
ทางดานการฝกอบรม  และเพื่อใหบุคลากรมีโอกาสไดรับความรูความสามารถที่ดี ทันกับ 

ความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ บุคลากรเกิดทักษะความชํานาญ 

ในการปฏิบัตแิละมีมาตราฐานในการปฏิบัติงาน  องคการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงและ
บุคลากรไดรับการอบรมอยางดีเยีย่มยอมมุงหวังผลผลิตไดมากกวาองคการอื่น ๆ โดยทั่วไป และ
สงผลตอขวัญกําลังใจที่ดีของบุคลากรโดยรวมในที่สุด 
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางเฉพาะสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาจังหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาที่ไดมีขอบเขตจํากัด ควรมีการศึกษาวจิัยเกีย่วกับ 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู กับ 

โรงเรียนที่ไมใช แกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ในระดับเขตตรวจการ หรือในภาพรวม 

ทั้งประเทศ  
 2. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนรูปแบบ

อ่ืน ๆ เชน โรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในฝน เปนตน 

 3. ควรมีการศึกษาวจิัยเชิงคุณภาพเกีย่วกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู  


