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พรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

2) ศึกษาระดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน และ 3) วิเคราะหพฤติกรรม

การบริหารของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียน กลุมตัวอยางไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จำนวน 313 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามอำเภอในจังหวัด

นครปฐมและสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน โดย
เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ การปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล เปาหมายการปฏิบัติงาน การเปนผูนำ 

การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การสื่อสาร การจูงใจ และการควบคุม 

2. การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซยีน อยูระดับมาก ทัง้ในภาพรวม  

และรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคม

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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อาเซียน ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ และ

ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ประกอบดวย การตัดสินใจ เปาหมายการปฏิบัติงาน 

การเปนผูนำ การส่ือสาร และการต้ังเปาหมาย เปนปจจัยสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 89 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ:  พฤติกรรมการบริหาร การบริหารและพัฒนาสถานศึกษา ประชาคมอาเซียน มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 
This research aimed to: 1) study the level of school administrators’ administrative 

behavior; 2) study the level of school administration and development for readiness to 

ASEAN community; and 3) analyze administrators’ administrative behavior affecting school 

administration and development for readiness to ASEAN community. The research samples 

were 313 teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 9, 

derived by proportional stratified random sampling distributed by districts in Nakhon 

Pathom and Suphan Buri Province. The research instrument was a questionnaire constructed 

by the researcher. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, and 

stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows: 

1.  Overall and in specific aspects, administrators’ administrative behavior was at a 
high level, respectively ranked from the highest to the lowest as follows: interaction or 

influence, performance goals, leadership, decision making, goal setting, communication, 

motivation, and control. 

2.  Overall and in specific aspects, school administration and development for 
readiness to ASEAN community was at a high level, respectively ranked from the highest 

to the lowest as follows: school administrators’ clear vision for educational management for 

ASEAN community, school administrators’ academic leadership, school administrators’ 
capabilities of quality management, school administrators’ English Language Proficiency  

(ELP) used for Basic Interpersonal Communication Skills (BICS), and school administrators’ 

competencies in utilizing Information and Communication Technology (ICT).  
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3. Administrators’ administrative behavior in the aspects of decision making, 

performance goals, leadership, communication, and goal setting together predicted 

school administration and development for readiness to ASEAN community at the percentage 

of 89 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  administrative behavior, school administration and development, ASEAN  

  community,  secondary education 

 

บทนำ 
การพัฒนาสังคมไปสูการพัฒนาประเทศ มีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนามนุษย 

ไปพรอมกัน ในหลาย ๆ ดาน ทั้งการพัฒนาสภาพทางรางกาย จิตใจและความรูสึก รวมถึงการศึกษา

เพราะการศึกษาเปนปจจัยท่ีสำคัญในการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ โดยการสงเสริมความรู  

ความคิด ทักษะ เจตคติ ใหรูจักตนเองรูจักชีวิตและเขาใจสังคม มีความสามารถในการปรับตัวไดทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (2555: 11) กำหนดสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 กลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

อยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับการปรับโครงสรางและการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกัน

ตอการเปลี่ยนแปลง สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

และมีจิตใจท่ีมีคุณธรรม สามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลายเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสำนึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม มีนิสัยใฝรูควบคูกับ 

การสงเสริมใหองคกรและส่ือทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค รวมถึงสงเสริมการศึกษา 

ที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ  
ปจจุบันสภาพแวดลอมทางการเมืองระหวางประเทศปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว นำมาซ่ึง

โอกาสในการเสริมสรางความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงของอาเซียนใหแข็งแกรงย่ิงขึ้น 

กรมอาเซียนจึงไดเห็นชอบใหจัดต้ัง “ประชาคมอาเซียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม 
ความรวมมือและความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร 

สงเสริมสันติภาพและความม่ันคง สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2555: 9) 

กลาวถึงนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียนวา การศึกษาเปนกลไกหลัก 

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาและเปนรากฐานสำคัญในการเสริมสรางความเจริญรุงเรืองในทุกดาน 

และตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554: 19) กลาวถึงการพัฒนาโรงเรียน 

สูประชาคมอาเซยีนในสถานศึกษาท้ังระบบวา ในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความสำเร็จทีต่วันักเรียน



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 10

อยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือความสำเร็จที่ย่ังยืนของสถานศึกษา จำเปนตองดำเนินงานตามหลัก 

การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบโดยบูรณาการในทุกดาน ทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ 

งานบุคคลและงานทั่วไป สำหรับดานการบริหารจัดการเปนองคประกอบที่สำคัญท่ีผลักดัน 

ใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554: ณ) 

กลาวถึงมาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ดานผูบริหารในมาตรฐาน 

ที่ 6 ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

จำนวน 4 ตัวบงชี้ คือ 1) ผูบริหารมีวิสัยทัศน ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) ผูบริหาร 

มีภาวะผูนำทางวิชาการ 3) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ 4) ผูบริหาร 

มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร และจากรายงานผลการจัดการศึกษา และสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาปการศึกษา 2556 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (2557: 26)  

โดยกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(พ.ศ. 2553-2557) จำนวน 61 โรงเรียน ไดรับการรับรองคุณภาพ จำนวน 43 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 

93.48 รอผลการรับรองคุณภาพ จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตวาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี, นครปฐม) ผานการรับรองคุณภาพภายนอก 

รอบสามมีคาเฉล่ียสูงถึงรอยละ 93.48 ซึ่งเปนตัวชี้วัดถึงการบริหารโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานวา ปจจัย 

ที่สงผลตอประสิทธิภาพ และความสำเร็จของสถานศึกษาตองอาศัยการบริหารของผูบริหารท่ีมี 

ความรูความสามารถในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา และผูบริหารตองมีพฤติกรรมการบริหาร 

ที่ไดแสดงออกกับบุคลากรท่ีเก่ียวของใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งของผูบริหาร 

ดวยความพึงพอใจ เพราะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรยอมทำใหงานบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีไดกำหนดไว สอดคลองกับแนวคิดของ Likert (1979 อางถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 
2554: 73) ไดกลาววา ลักษณะท่ีแสดงถึงบรรยากาศขององคการซึ่งอาศัยมิติสำคัญ ๆ เก่ียวกับ

ประสิทธิผล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาตองประพฤติปฏิบัติ และแสดงออกในฐานะผูนำ ใชวิธีการ

ตาง ๆ ในการจูงใจ การติดตอสื่อสาร รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา นอกจากน้ี  
ผูบรหิารตองกลาตัดสนิใจในการต้ังเปาหมายการปฏิบตังิานและผูบรหิารควรมีการควบคุม ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานเพ่ือใหประสบความสำเร็จ  

จากนโยบายการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดานการศึกษาและผลการจัดการศึกษาและ
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2556 โดยกลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะเห็นไดวา 

การทำใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ จำเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน สามารถปฏิบัติ

หนาท่ีในการบริหารสถานศึกษาไดอยางแทจริง ผูบริหารจำเปนตองมีลักษณะและพฤติกรรม 
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การบริหารงานท่ีสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 8 ประการตามแนวคิดของ 

Likert (1979 อางถึงในสุนทร โคตรบรรเทา, 2554: 73) คือ 1) การเปนผูนำ 2) การจูงใจ 

3) การส่ือสาร 4) การปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล 5) การตัดสินใจ 6) การต้ังเปาหมาย 7) การควบคุม

8) เปาหมายการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นไดจาก ขอคนพบในงานวิจัยของไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ  

(2551: 91) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

โดยปจจัยที่สงผล ไดแก การกำหนดเปาหมาย การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนำ ซึ่งมี

ความสอดคลองกับสำนัก อุกระโทก (2551: 68) ไดวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

สถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัย 

พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสระแกว เขต 1 มีพฤติกรรมดานการผูนำ ดานการจูงใจ ดานการติดตอส่ือสาร 

ดานการปฏิสัมพันธและมีอิทธิพลตอกัน ดานการกำหนดเปาหมาย ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน 

ดานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

ปฏิบัติมาก พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญมีพฤติกรรมดานการเปนผูนำแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองพฤติกรรม

การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 วาอยูในระดับใด มีพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารดานใดบางท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนำขอคนพบท่ีไดใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

กำหนดนโยบายวางแผนการและเปนแนวทางใหสถานศึกษาไดบริหารโรงเรียนเพื่อพรอมสูประชาคม

อาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9      
2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9      
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3. เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารและ

พัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

สมมติฐานการวิจัย   
พฤติกรรมการบรหิารของผูบรหิาร ประกอบดวย ภาวะผูนำ การจูงใจ การส่ือสาร การปฏิสมัพนัธ 

หรืออิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การควบคุม และเปาหมายการปฏิบัติงาน เปนปจจัยหนึ่ง

ที่สงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ตามกรอบ

แนวคิดของ Likert (1979 อางถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2554: 73) พบวาปจจัยที่เกี่ยวของจำนวน  

8 ประการ ไดแก 1) การเปนผูนำ 2) การจูงใจ 3) การสื่อสาร 4) การปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล 

5) การตัดสินใจ 6) การตั้งเปาหมาย 7) การควบคุม และ 8) เปาหมายการปฏิบัติงาน จึงไดนำมา

กำหนดเปนตัวแปรตนในการวิจัย สำหรับตัวแปรตามผูวิจัยไดศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาและมาตรฐานดานผูบริหารสถานศึกษา 

ตามกรอบแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554: ณ) มากำหนด 

เปนตัวแปรตาม ไดแก 1) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 2) ผูบริหาร 

มีภาวะผูนำทางวิชาการ 3) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ และ 4) ผูบริหาร 

มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร      
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการกระทำท่ีเกิดจากกระบวนการภายในของบุคคล และมี

ผลตอการกระทำท่ีปรากฏออกมาใหเห็นภายนอก โดยมีจุดมุงหมายรวมกันในการที่จะทำใหงาน

ประสบความสำเร็จ โดยใชทรัพยากรมนุษย เงินทุน วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาในการดำเนินงาน 

เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 8 ดาน  

 1.1 การเปนผูนำ หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารท่ีเก่ียวกับการมีวิสัยทัศนและ
ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2  การจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารกระทำกิจการงานอยางมีจุดมุงหมาย 

รวมท้ังการสรางมนุษยสัมพันธจูงใจใหคนทำงาน มีเจตคติที่ดีตอการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียน  
 1.3 การสื่อสาร หมายถึง การติดตอสื่อสารท่ีผูสงสารและผูรับสารสามารถทำหนาท่ี

สลับกันไดและสามารถโตตอบกันไดในสื่อกลางเดียวกัน รวมถึงการประสานมอบหมายงานกิจกรรม

ตาง ๆ เพื่อใหการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 1.4  การปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล หมายถึง การท่ีผูบริหารและครูมีปฏิสัมพันธตอกัน 

รวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงการใหคำแนะนำ การใหคำปรึกษาตาง ๆ ในการจัดการศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน 

 1.5  การตัดสินใจ หมายถึง การใชทักษะความรูความสามารถของผูบริหารประกอบ

การตัดสินใจ การใชเหตุผลพิจารณา วิเคราะหขอมูล เพ่ือนำไปสูขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะนำ

ไปสูเปาหมายของการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน   

 1.6  การตั้งเปาหมาย หมายถึง การท่ีผูบริหารมีการวางแผน กำหนดเปาหมาย 

วัตถุประสงคอยางเปนระบบ เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในกำหนดแนวทางการทำงานรวมกัน 

เพื่อบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนที่ตนไดตั้งความหวังไว 

 1.7  การควบคุม หมายถึง การที่ผูบริหารมีการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมขอมูล กำกับ 

ดูแล และแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนใหเปน

ไปตามแผนที่กำหนดไว 

 1.8  เปาหมายการปฏิบัติงาน หมายถึง การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 

ลักษณะของงานแตละประเภท รวมท้ังสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

เพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

2. การบริหารและพฒันาสถานศกึษาพรอมสูประชาคมอาเซยีน หมายถงึ ความสามารถ

ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารทั่วไป ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด ประกอบดวย 

 2.1  ผูบรหิารมีวสิยัทศันในการจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซียน หมายถงึ ความสามารถ 

ของผูบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน แนวทาง เปาหมาย วัตถุประสงค ในการนำไปสูการ 

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
 2.2  ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารท่ีบริหาร

จัดการสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและครู ประกอบดวย การจัดกระบวนการเรียนรู 

การสรางสื่อนวัตกรรม และการจัดบรรยากาศการเรียนรู  

 2.3  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารในการใชระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงการมีสวนรวม ใชความไววางใจ 
ในการสรางเสริมบรรยากาศเปนมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  

 2.4  ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ผูบริหารตองมีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและ
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถถายทอดความรูและทักษะ
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การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน และผูบริหารตองมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล  

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

ประชากร ไดแก ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปการศึกษา 

2557 จำแนกตามอำเภอในจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี จำนวน 3,175 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปการศึกษา 

2557 กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางการกำหนดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2556: 179) และใชวิธีการสุมตัวอยาง 

แบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามอำเภอ 

ไดจำนวนกลุมตัวอยางจำนวน 346 คน จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 จังหวัดนครปฐมและสพุรรณบุรี  

การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปร โดยผาน 

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีคา index of item objective congruence 

(IOC) ที่มีคาดัชนีระหวาง 0.67-1.00 เพ่ือหาคาความเที่ยง (reliability) โดยไดคุณภาพ 

ดานความเท่ียงของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.985 

และคุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.980 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ไปยังครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขออนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัย

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาที่นัดหมาย ไดรับแบบสอบถามท่ีมี 
ความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 313 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.46 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 16

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะห

ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียน ใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับการวิเคราะหพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ใชการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) นำเสนอใน 

รูปตารางประกอบคำบรรยาย 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 

1. ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9        

 X̄  S.D.   
1. 3.94 0.75  3 

2. 3.90 0.80  7 

3. 3.92 0.77  6 

4. 3.99 0.83  1 

5. 3.93 0.77  4 

6. 3.93 0.79  5 

7. 3.89 0.79  8 

8. 3.98 0.77  2 

 3.93  0.72    
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จากตารางที่ 1 พบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄ = 3.93, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานการปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล ( x̄ = 3.99, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ เปาหมาย 

การทำงาน ( x̄  = 3.98, S.D. = 0.77) การเปนผูนำ ( x̄  = 3.94, S.D. = 0.75) การตัดสินใจ  

( x̄ = 3.93, S.D. = 0.77) การตั้งเปาหมาย ( x̄  = 3.92, S.D. = 0.79) การสื่อสาร ( x̄ = 3.92,  

S.D. = 0.77) การจูงใจ ( x̄  = 3.90, S.D. = 0.80) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การควบคุม 

( x̄  = 3.89, S.D. = 0.79)     

2. ระดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา 

พรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 
X̄  S.D.   

1.  4.01 0.78  1 

2. 4.00 0.76  2 

3.  4.00 0.76  3 

4. 3.96 0.75  4 

 4.00 0.71  

จากตารางท่ี 2 การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.71)  

เมือ่พจิารณารายดานพบวา อยูในระดบัมากทกุดาน โดยดานท่ีมคีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบริหารมวีสิยัทศัน

ในการจัดการศึกษา สูประชาคมอาเซียน ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ผูบริหารมีภาวะผูนำ

ทางวิชาการ ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.76) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ 

( x̄  = 4.00, S.D. = 0.76) และดานที่มีคาเฉล่ียต่ำสุด ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารและทักษะในการใช ICT คือ ( x̄  = 3.96, S.D. = 0.75)   

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา สถานศึกษาพรอม

สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ที่สงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จากตารางที่ 3 พฤติกรรมการการบริหารของผูบริหาร ซึ่งไดแก การตัดสินใจ (X
5
) เปาหมาย

การทำงาน (X
8
) การเปนผูนำ (X

1
) การสื่อสาร (X

3
) และการตั้งเปาหมาย (X

6
) เปนตัวแปรซึ่งไดรับ 

การคัดเลือกเขาสมการ และสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาประสิทธิภาพ 
ในการทำนาย (R2) เทากับ 0.890 ซึ่งแสดงวา การตัดสินใจ เปาหมายการทำงาน การเปนผูนำ  

การส่ือสาร และการตั้งเปาหมาย สงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคม
อาเซียน โดยรวมกันทำนายการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ไดรอยละ 89.00 และสามารถเขียนสมการทำนายได ดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

  

= 00.29 + 0.22 ((X5) + 0.32 (X8) + 0.19 (XX1) + 0.12 (XX3) + 0.09 (XX6)  tot  

= 00.24 (X5) + 00.34 (X8) + 00.20 (X1) + 0.13 (X3) + 0.10 (X6)  tot  

 

R = 0.9

*

Reg

Re

  (X5) 

  (

  (X1) 

  (X3) 

  (X6) 

43 

gression 

esidual 

Total 

(X8) 

R2 = 0.890 

 .05 

 

 

df 
5 

307 

312 

b 

0.29 

0.22 

0.32 

0.19 

0.12 

0.09 

SEE. = 0.23

SS 
141.93 

17.54 

159.47  

Beta 

0.24 

0.34 

0.20 

0.13 

0.10 

39 

MS 
28.38 4

.057  

SEb 

0.08 

0.05 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

F 
496.99* 

t 

3.83* 

4.88* 

7.79* 

5.03* 

3.10* 

2.05* 

Sig. 
0.00 

Sig. 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.04 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยไดขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งสามารถนำมาอภิปรายผล 

ไดดังนี้ 

1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานการปฏิสัมพันธหรืออิทธิพล รองลงมาไดแก เปาหมายการปฏิบัติงาน การเปนผูนำ 

การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การสื่อสาร การจูงใจ การควบคุม ตามลำดับ ดานการปฏิสัมพันธหรือ

อิทธิพล ประเด็นที่เกี่ยวกับผูบริหาร มีปฏิสัมพันธกับครูและบุคลากรทุกฝายแบบฉันทมิตร ผูบริหาร

สรางความตระหนักและสงเสริมใหครูและบุคลากรชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสถานศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน ผูบริหารใหคำปรึกษาแนะนำแบบกัลยาณมิตรกับครูและบุคลากร 

ในการดำเนนิการพัฒนาสถานศกึษา พรอมสูประชาคมอาเซยีน เปนประเด็นท่ีมกีารปฏบิตั ิ3 ลำดับแรก 

ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธหรืออิทธิพลเปนการสื่อสารระหวางกันระหวางกลุมทางสังคม 

ที่บุคคลมารวมกันโดยมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด ผูบริหารจึงตองตระหนักในบทบาทที่พึงมีตอกัน 

หาวิธีทำงานรวมกัน ใหความสำคัญกับบุคคลรวมถึงสนใจรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ ก็จะสามารถ

ทำใหงานเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของสมุทร ชำนาญ (2554: 107) กลาววา พฤติกรรม 

การบริหารที่นำไปใชในการบริหารองคการใหประสบความสำเร็จในการอยางเปนกระบวนการ ดังนี้  

1) ผูนำจำเปนตองหาแนวปฏิบัติที่เนนท้ังดานงานและความสัมพันธไปพรอมกัน 2) ผูนำตองยึด

วัตถุประสงค และลำดับความสำคัญกอนหลังของภารกิจเปนตัวนำพฤติกรรม 3) ผูนำตองรูจักเลือก

ใชพฤติกรรมที่เหมาะสม และสอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ (2551: 91) ศึกษา

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งใน 

ภาพรวมแบบรายดาน ขอคนพบจากงานวิจัยคร้ังน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัยของเกษม โพธ์ิทอง 
(2551: 77) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครู 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันท่ี 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัย

พบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามสภาพจริงในทรรศนะของครู 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันท่ี 1-3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี่ย คือ การตัดสินใจ การปฏิสัมพันธ ภาวะผูนำ 

การติดตอสื่อสาร แรงจูงใจ การกำหนดเปาหมาย อยูในระดับปานกลาง คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

และการฝกอบรม การควบคุมบังคับบัญชา  

2. การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา 
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เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียน รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร

จัดการคุณภาพ ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ตามลำดับ ในดานผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียน ประเด็นที่เกี่ยวกับผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ผูบริหาร

กำหนดเปาหมายในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน ที่เหมาะสมและ

เปนไปได ผูบริหารวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร ของหนวยงานตนสังกัดมากำหนด

ทิศทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนประเด็นท่ีมีการปฏิบัติ  

3 ลำดับแรก ท้ังน้ี เน่ืองมาจากผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการกำหนดแนวทาง เปาหมาย วัตถุประสงค  

ในการนำไปสูการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน สอดคลองกับแนวคิดของสุรีพันธุ เสนานุช  

(2553 อางถึงใน สุวิทย  ยอดสละ, 2556: 29) ใหแนวคิดวา ภาวะผูนำเชิงวิสัยทัศน หมายถึง ลักษณะ 

ของผูนำท่ีมีคุณสมบัติหลายประการท่ีเอ้ือตอความสำเร็จขององคการ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 

ที่ชัดเจนตั้งแตการสรางวิสัยทัศน การนำไปสูการปฏิบัติ การสรางโอกาส การสรางพลัง และการสราง

จริยธรรม ซึ่งเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา 

(2554: 107) ศึกษาเรื่อง การดำเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขาย

ศูนยอาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ในภาพรวม มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 

ทุกดานเชนเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของเอรวรรณ สมรักษา (2555: 69) ศึกษาเร่ือง  

การสำรวจความพรอมและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

ในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีสภาพการปฏิบัติงานจริง คือ ดานการเผยแพรความรูเร่ืองอาเซียน 
ดานสื่อการเรียนการสอน ดานหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน และดานแนวทางการบริหาร

การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีคาอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารควรแสดงออกถึง 

พฤติกรรมในการบริหารสถานศึกษาในดานตาง ๆ คือ การเปนผูนำทางวิชาการ การต้ังเปาหมาย 
โดยการกำหนดวิสัยทัศน ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ กลาติดสินใจ สามารถใช

ภาษาองักฤษและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได อกีท้ังผูบรหิารตองใชความรูความสามารถ

ในการส่ือสารเพื่อจูงใจใหผูรวมงาน มีปฏิสัมพันธที่ดี รวมถึงผูบริหารตองมีการควบคุม และกำหนด

เปาหมายในการปฏิบตังิานอยางชัดเจน ผูบรหิารกจ็ะสามารถบริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหพรอม

สูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ 
3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอม

สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ของการวจิยั เรยีงตามลำดบัการทำนายจากมากไปหานอย ดงันี ้การตดัสนิใจ เปาหมายการปฏบิตังิาน 
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การเปนผูนำการส่ือสาร และการต้ังเปาหมาย เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา 

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ีพบวา การตัดสินใจ เปาหมายการปฏิบัติงาน การเปนผูนำ 

การสื่อสาร และการต้ังเปาหมาย และรวมกันทำนายการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอม 

สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมไดรอยละ 

89.00 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี  

 3.1 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการตัดสินใจ สงผลตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ี 

เน่ืองจากการตัดสินใจ เปนกระบวนการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่สำคัญมากในการบริหารจัดการ

องคการ โดยเฉพาะผูบริหาร ถือวาเปนหนาท่ีหลักท่ีจะตองรับผิดชอบการบริหาร และการจัดการ

ทางการศึกษาจะดำเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภารดี อนันตนาวี (2553: 159) 

ที่กลาววา การตัดสินใจ เปนกระบวนการท่ีใชเหตุผลในการพิจารณา วิเคราะหและหาทางเลือก 

เพ่ือนำไปสูขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะนำไปสูเปาหมายท่ีกำหนด ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ 

ขอคนพบของจารีย สุขมี (2548: 73) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนในการบริหาร

งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนผูบริหารจำนวน

มากท่ีสุดใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบวิธีการกลุม รองลงมาใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบปรึกษา

หารือ สวนพฤติกรรมการตัดสินใจท่ีผูบริหารใชนอยท่ีสุด คือ แบบอัตตาธิปไตย พฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล เขตภูมิภาคตะวันตก ในการบริหารงานบุคลากร และงานอาคาร

สถานท่ี ผูบริหารจำนวนมากท่ีสุดใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบปรึกษาหารือ รองลงมาใชพฤติกรรม

การตัดสินใจแบบวิธีการกลุมและพฤติกรรมการตัดสินใจ ที่ผูบริหารใชนอยท่ีสุดคือ แบบอัตตาธิปไตย 
สวนงานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุผูบริหารจำนวนมากท่ีสุด ใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบ

ปรึกษาหารือ รองลงมาใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตย สวนพฤติกรรมการตัดสินใจ 

ที่ผูบริหารใชนอยท่ีสุดคือ แบบวิธีการกลุม และสอดคลองกับวิจัยของบัญชา ภัทรกุลวิศาล (2555: 
127) ศึกษาเร่ือง ปจจัยทางวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ที่สามารถทำนายการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงได เรียงลำดับตามอำนาจการพยากรณมาก

ไปนอยตามลำดับ คือ ความมีคุณภาพการตัดสินใจ และการมอบอำนาจ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

พหุคูณ เทากับ 0.86 และสามารถพยากรณไดรอยละ 74.30 อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของเกษม โพธ์ิทอง (2551: 77) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

สถานศึกษาตามความคาดหวังของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-3 สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสพุรรณบุร ีผลการวิจยัพบวา 1) พฤติกรรมกรรมการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา
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ตามสภาพจรงิ ในทรรศนะของครใูนสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ชวงชัน้ท่ี 1-3 โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากเรียงตามลำดับคาเฉล่ีย คือ การตัดสินใจ 

การปฏิสัมพันธ ภาวะผูนำการติดตอสื่อสาร แรงจูงใจ การกำหนดเปาหมาย อยูในระดับปานกลาง 

คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการฝกอบรมการควบคุมบังคับบัญชา ดังน้ัน การใชทักษะความรู 

ความสามารถของผูบริหารประกอบการตัดสินใจและการใชเหตุผลพิจารณาวิเคราะหขอมูล 

เปนสิ่งสำคัญในการนำไปสูขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำใหสูเปาหมายของการจัดการศึกษา

พรอมสูประชาคมอาเซียน   

 3.2 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานเปาหมายการปฏิบัติงานสงผลตอการบริหาร

และพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ทั้งน้ี เน่ืองจากการกำหนดเปาหมายการปฏิบัติงานไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหาร

จำเปนอยางย่ิงท่ีตองกำหนดทิศทางดังกลาว เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของสมุทร ชำนาญ (2554: 132) กลาวถึงทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมาย จำแนกแบบภาวะผูนำ

ออกเปน 2 มิติ คือ พฤติกรรมผูนำแบบมุงงาน และพฤติกรรมผูนำแบบมุงความสัมพันธ สอดคลอง

กับขอคนพบจากงานวิจัยของสำนัก อุกระโทก (2551: 68) ไดวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมดานการผูนำ ดานการจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการปฏิสัมพันธ

และมีอิทธิพลตอกัน ดานการกำหนดเปาหมาย ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ดานการกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปฏิบัติมาก ดังน้ัน

การกำหนดมาตรฐานการปฏิบตังิาน ดานปริมาณ คณุภาพ ระยะเวลาและพฤติกรรมของผูปฏบิตังิาน

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานแตละประเภท รวมท้ังสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร 
ไดรบัการพัฒนาอยางตอเน่ืองจะทำใหจดัการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 3.3 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการเปนผูนำ สงผลตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งน้ี 
เน่ืองจากภาวะผูนำเปนปจจัยท่ีสำคัญสำหรับองคกรทุกประเภท เพราะถาผูบริหารมีภาวะผูนำ 

ก็สามารถทำใหบุคลากรทำงานใหแกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ

แนวคิดของ Likert (1979 อางถึงใน สเุมธ จนัทรเจอืจนุ, 2553: 45) กลาววา ภาวะผูนำเปนกระบวนการ
ซึ่งผูนำจะตองเขาไปเก่ียวของกับความคาดหวัง คานิยมและความสามารถในการติดตอพบปะเจรจา

ของบุคคลที่ตองเขาไปเก่ียวของดวย ดังนั้น เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ผูนำจะตอง

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะทำใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา 

ดังที่ ภารดี อนันตนาวี (2553: 77) กลาวถึง ภาวะผูนำมีความสำคัญตอหนวยงาน ดังตอไปนี้  
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1) เปนสวนท่ีดึงความรูความสามารถตาง ๆ ในตัวผูบริหารออกมาใช 2) ชวยประสานความขัดแยง

ตาง ๆ ภายในหนวยงาน 3) ชวยโนมนาวชักจูงใจใหบุคลากรทุมเทความรูความสามารถใหแกองคการ 

และ 4) เปนหลักยึดใหแกบุคลากรเม่ือหนวยงานเผชิญสภาวะคับขัน ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบ 

จากงานวิจัยของเต็มศิริ บุญชูชวย (2552: 107) ไดทำการวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีมีตอประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม อยูใน

ระดับมากและสมรรถนะการบริหารของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร

จัดการสถานศึกษาในระดับปานกลางคอนขางสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีตัวแปร

สำคัญสามารถรวมกันทำนายประสิทธิผล การบริหารจัดการสถานศึกษา 2 อันดับแรก คือ 

การกำหนดนโยบาย และการวางแผนของสถานศึกษาและภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา และ

สอดคลองกับ Buzzi (1998: 134 อางถึงใน ธัญญะ ขันธรักษ, 2554: 36) ไดศึกษาการใชพฤติกรรม

ผูนำหรือผูนำทางการสอนท่ีเขมแข็งของผูบริหารชวยใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยหมายรวมถึง 

การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทำงานของครู และจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรูของนักเรียน

อยางเหมาะสม นอกจากนี้ การใชภาวะผูนำทางวิชาการโดยท่ีผูบริหารมีความคาดหวังสูง จะชวยให

ครูอาจารยจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Reed (1987: 1388-A อางถึงใน เกชา มีสวน, 2556: 40) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ

ของลักษณะองคการพฤติกรรมภาวะผูนำของครูใหญและความพึงพอใจของครู โดยศึกษาจาก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรัฐนิวยอรกไดใชแบบสอบถามพฤติกรรมผูนำ Stogdill และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของ Likert พบวา ครูใหญมีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยสภาพการทำงานท่ีสะดวก

สบาย ผูนำรูจักประนีประนอม มีการติดตอสื่อสารแบบหลายทิศทาง ครูจะมีความพึงพอใจสูง และ
นักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดวย และสอดคลองกับงานวิจัย Mackey (2007) ไดศึกษา
และทำการวิจัยเรื่อง ความเปนผูนำกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจากโรงเรียนแฮริสัน 

มหาวิทยาลัยแนบราสกา เปนโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองพีโอเรียน รัฐอิลลินอยด โดยศึกษาจาก

ปจจัยคือ ผูบริหาร ครู ผูพิสูจนวัจนภาษาเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรูโดยอาศัยความเปนผูนำของ
ผูบริหาร ผูบริหารตองสามารถบริหารจัดการเพื่อใหตอบสนองตอความตองการและความสามารถ

ของผูเรียน ดังน้ัน ผูบริหารควรแสดงออกใหเห็นถึงการมีวิสัยทัศนและความสามารถในการกำหนด

กลยุทธ มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.4 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการสื่อสาร สงผลตอการบริหารและพัฒนา

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งนี้ 

เน่ืองจากการสื่อสารมีความสำคัญในการบริหารสำหรับผูบริหารทุกระดับ เพราะเปนการสื่อขอมูล 
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ซึ่งกันและกันระหวางในองคการ โดยตองมีการใชเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูรับขาวสารเขาใจ และ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551: 178) 

กลาววาการติดตอสื่อสาร หมายถึง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือขอมูลขาวสารเพ่ือใหเกิด 

ความเขาใจระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยปกติในแตละองคการจะมีการติดตอส่ือสารระหวางกัน 

ทั้งภายในและภายนอกองคการ ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของไพฑูรย 

อรุณศรีประดิษฐ (2551: 91) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล 

ตอการปฏิบัติการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ที่สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก การกำหนด

เปาหมาย การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนำ ดังนั้น การติดตอสื่อสารจึงมีความสำคัญ

ในดานการประสานงานเพ่ือมอบหมายภารกิจในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษาพรอม 

สูประชาคมอาเซียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.5 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการต้ังเปาหมาย สงผลตอการบริหารและ

พัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ท้ังน้ี เน่ืองจากการต้ังเปาหมายเปนส่ิงสำคัญตอความสำเร็จ เพราะเม่ือมีเปาหมายจึงเกิดการวางแผน 

และเม่ือเกิดการวางแผนแลวจึงเกิดการลงมือทำ และเม่ือลงมือทำแลวก็จะพบกับปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ เมื่อพบกับปญหาก็ตองหาทางปรับปรุงแกไข สอดคลองกับแนวคิดของอารีย พันธมณี (2542: 

194 อางถึงใน สุนันทา คาเนโกะ, 2554: 45) กลาววา การต้ังเปาหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังเปาหมาย

อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีผลทำใหบุคคลมีความพยายามท่ีจะกระทำสิ่งตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตน

ไดตั้งความหวังไว ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของเลียงศักด์ิ เม้ียนศิริ (2548: 
87) ไดวิจัยพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอแปลงยาว สังกัด

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร 

สถานศึกษา โดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับปฏิบัติมากดังนี้ การกำหนดเปาหมาย การตัดสินใจ 
การจูงใจ การเปนผูนำ และการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม ดังนั้น ผูบริหาร

ควรมีการวางแผน กำหนดเปาหมาย วัตถุประสงคอยางเปนระบบ เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม

ในกำหนดแนวทางการทำงานรวมกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียนที่ตนไดตั้งความหวังไว 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไมสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอม 
สูประชาคมเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัย ไดแก การจูงใจ ทั้งนี้เปนเพราะครูที่เปนตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ มีสถานภาพสวน

บุคคลทางดานอายุคอนขางนอย ซึ่งมีอายุระหวาง 30-40 ป คิดเปนรอยละ 35.10 และสวนใหญเปน
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ครูใหม มีประสบการณทำงานต่ำกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 47.00 ซึ่งอาจสรุปไดวา ครูยังขาดการมี

ปฏิสัมพันธกับผูบริหารและผูบริหารยังไมสามารถสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

ใหมีเจตคติที่ดีตอการบริหาร และพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน  

ขอเสนอแนะ   
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช

จากผลการวิจัยระดับพฤติกรรมการบริหาร พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียต่ำ 2 ดาน ไดแก  

ดานการควบคุมและดานการจูงใจ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ผูบริหารควรมีการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และ

บุคลากรดานการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง  

2.  ผูบริหารควรมีความเอาใจใส รับฟงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะของครู

บุคลากรในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน ผูบริหารควรสรางแรง

จูงใจ ใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีเจตคติที่ดีตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอม 

สูประชาคมอาเซียน 

 สวนระดับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน พบวาดานท่ีมี 

คาเฉล่ียต่ำ 2 ดาน ไดแก การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร และผูบรหิารควรมคีวามสามารถในการบรหิารจัดการคณุภาพ ผูวจิยัจงึมขีอเสนอแนะ ดงันี ้

1.  ผูบริหารควรพัฒนาตนเองใหมีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษา

อังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพในดานการติดตอสื่อสาร การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ของบุคลากรที่เปนชาวตางประเทศ การคนควาทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน อีกทั้ง ผูบริหารควร

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาวิเคราะหประมวลผลเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาพรอม
สูประชาคมอาเซียน  

2.  ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครอง ทั้งใน

การประชุมอยางเปนทางการและไมเปนทางการในการเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา 

สถานศึกษา พรอมสูประชาคมอาเซียน ผูบริหารควรใชระบบควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน คือ 

วางแผน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบและปรับปรุง มาบริหารและพัฒนาสถานศึกษา และผูบริหาร

ควรมีสวนรวมในการบริหารงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคลและดานบริหารงานท่ัวไป
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน   

 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา 

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน มี 5 ดานคือ ดานการตัดสินใจ ดานเปาหมายการปฏิบัติงาน 

ดานการเปนผูนำ ดานการสื่อสารและดานการตั้งเปาหมาย ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
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 ผูบริหารตองใหความสำคัญในดานการตัดสินใจ ดานเปาหมายการปฏิบัติงาน 

ดานการเปนผูนำ ดานการสื่อสาร และดานการต้ังเปาหมาย เพราะจะชวยใหผูบริหารสามารถ 

การวางแผนการบริหารและพฒันาสถานศกึษาอยางเปนระบบ อกีทัง้กำหนดมาตรฐานในการปฏิบตังิาน

ใหแกครูและบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

 นอกจากนี้ผูบริหารควรมีภาวะการเปนผูนำ ในการตัดสินใจเม่ือเกิดปญหาและ 

หาแนวทางในการแกปญหา เปดโอกาสใหครูและบุคลากรกำหนดวิธีการแกปญหา รวมทั้งผูบริหาร

ควรมีความสามารถในการติดตอสื่อสารประสานงานกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมกัน

ปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียนใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

2.1  ควรศึกษากับประชากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่ยังไมมีการศึกษา เพื่อใหได

ขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคม

อาเซียนอยางกวางขวางและนำมาใชในการเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ 

 2.2  ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารและพัฒนา 

สถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการควบคุม ควรศึกษาปจจัย 

ที่เอื้อและเปนอุปสรรคตอการควบคุมการจัดการศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน 

สรุป 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผล 
การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) การตัดสินใจ  2) เปาหมาย

การปฏิบัติงาน 3) การเปนผูนำ 4) การส่ือสาร และ 5) การต้ังเปาหมาย เปนปจจัยสงผลตอ 

การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ีพบวา การตัดสินใจ เปาหมาย
การปฏิบัติงาน การเปนผูนำ การส่ือสาร และการตั้งเปาหมาย และรวมกันทำนายการบริหารและ

พัฒนาสถานศึกษาพรอมสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 

ไดรอยละ 89.00 
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