
52 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.2 May-August 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์

 The Administrators’ Behavior Affecting to Learning Organization 
of Private Vocational Schools in Buriram Province 

 
1*

  นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัยทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
 

2
  รองศำสตรำจำรย์ ดร. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำลัย 

ทองสุข เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

ปรีชำ สร้อยสวน 1* 

Precha Soisuan 1*

ปิยะนำถ บุญมีพิพิธ 2

Piyanart Boonmepipit 2

บทคัดย่อ

 กำรศกึษำวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อกำรเป็นองค์กร แห่งกำรเรยีนรู ้

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำ 1) ระดับพฤติกรรมกำรบริหำรของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 2) ระดับกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน  

3) พฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรูข้องสถำนศกึษำอำชวีศกึษำ

เอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 5 คน รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 8 คน  

และครูผู้สอน 93 คน รวม 106 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริหำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ 

จสำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5-ระดับ ของไลเคิร์ท วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำร 

หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบหลำยขั้นตอน 

 ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ 1) พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรโดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด  

เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกที่สุด 5 ด้ำนตำมลสำดับดังนี้ (1) พฤติกรรมด้ำนกำรเป็นผู้นสำ (2) พฤติกรรม 

ด้ำนกำรตดิต่อส่ือสำร (3) พฤตกิรรมด้ำนกำรจงูใจ (4) พฤตกิรรมด้ำนกำรตัดสนิใจ และ (5) พฤติกรรมด้ำนกำรประสำนงำน 

2) กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

โดยเรียงลสำดับจำกมำกไปหำน้อย โดยระดับมำกที่สุด ประกอบด้วย ด้ำนกำรเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้ำนกำรมีรูปแบบ

ควำมคิด ด้ำนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมตำมลสำดับ ระดับมำก คือ ด้ำนกำรคิด 

อย่ำงเป็นระบบ 3) พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของ 

สถำนศึกษำ ที่ได้รับเลือกเข้ำสมกำรตำมลสำดับ คือ (1) พฤติกรรมกำรบริหำร (2) กำรตัดสินใจ (3) กำรจูงใจและ 

กำรประสำนงำน โดยมีประสิทธิภำพกำรทสำนำยร้อยละ 85.70 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรถดถอย ได้ดังนี้ 
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ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมกำรบริหำร องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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บทน�า

 กำรอำชีวศึกษำและเทคโนโลยีเป็นกำร จัดกำร

ศึกษำเพื่อเตรียมกสำลังคนระดับต้นและระดับกลำงด้ำน

เทคนิคในสำขำต่ำง ๆ กำรมีทุนมนุษย์ (human capital) 

ที่เป็นแรงงำน ที่มีควำมรู ้ (knowledge worker) จึง

เป็นรำกฐำนที่สสำคัญยิ่งในกำรพัฒนำองค์กรให้เจริญ

รุดหน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น สถำนศึกษำจึงต้องปรับเปล่ียน

ทิศทำงและวิธีกำรผลิตกสำลังคน ในด้ำนอำชีวศึกษำ

และเทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถผลิตกสำลังคนที่มีควำม

สำมำรถและมีคุณภำพ เพื่อสนองต่อควำมต้องกำรของ

บริษัทสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำนโดยเน้น

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรภำคธุรกิจ

เอกชนและกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันในพื้นที่

ใกล้เคียง เป็นต้น โดยเฉพำะสถำนศึกษำเอกชนต้อง

พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรธุรกิจท่ีมีคุณภำพ เพื่อ

ให้สถำบันเป็นที่นิยมและเชื่อถือ ศรัทธำของผู้ปกครอง 

ไม่เช่นนั้นอำจต้องปิดตัวลง จำกจสำนวนผู้เรียนลดลง 

อันเนื่องมำจำกค่ำนิยมในกำรเลือกเรียนในสำยสำมัญ

มำกกว่ำสำยอำชีวศึกษำ ซ่ึงปัญหำภำพลักษณ์ของ

วิทยำลัยอำชีวศึกษำ ที่มีกำรก่อเหตุทะเลำะวิวำทของ

นักเรียนนักศึกษำ (http://www.thaigov.go.th.) กำรได้

รับผลกระทบจำกนโยบำยกำรรับนักเรียน นักศึกษำ 

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำของรัฐ ซึ่งส่งผลต่อกำร

ดสำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ กำรจ้ำงครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน ปัญหำควำมเหลื่อมลส้ำ

ด้ำนสิทธิกำรเรียนฟรี ระหว่ำงสถำนศึกษำเอกชนกับ

รัฐบำล รวมถึงเงินเดือน ค่ำตอบแทน สิทธิสวัสดิกำร

ของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ (http://www. 

bangkokbiznews.com) ดังจะเห็นได้จำกผลกำรสสำรวจ

ข้อมูลผู ้เรียนในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 461 

แห่ง พบว่ำมีผู้เรียนทั้งหมด ทั้งระดับประกำศนียบัตร

วชิำชีพ (ปวช.) และระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชีพช้ันสงู 

(ปวส.) รวม 287,184 คนขณะที่สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ

ของรัฐมี 425 แห่ง น้อยกว่ำสถำนศึกษำเอกชน แต่กลับ

มีผู้เรียนทั้งระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ

ระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชีพช้ันสงู (ปวส.) รวมทัง้หมด 

Abstract

 The purposes of this research were to study 1) the level of administrators’ behavior of private vocational 

schools in Buriram Province, 2) the level of learning organization of the private vocational schools in Buriram 

Province and 3) the administrators’behavior affecting to learning organization of the private vocational schools in 

Buriram Province. The samples consisted 106 schools personal including 5 administrators, 8 deputy administrators 

and 93 teachers. The research instrument was a 5-lavel rating scale questionnaire. The data were analyzed using 

percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of the study found that the administrators’behavior of the private vocational schools in Buriram 

province were at a highest level in overall and all individual aspects showing the high level for 5 aspect including 

behavior in leadership, behavior in communication, behavioral motivation, behavioural decisions, and behavior in 

coordination. The learning organization of the private vocational schools in Buriram province were at the highest 

level in overall and all individual aspects ; ranking in descending order from the highest mean score as the personal 

mastery, the conceptual model, creating a shared vision, learning together as a team, respectively. The administrators’ 

behavior affecting to learning organization of the private vocational schools in Buriram province were administration 

behavior, decision making, motivation and coordination. The predictive efficiency was 85.70 %. The equation of 

prediction was Y
tot
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670,457 คน 

 นอกจำกปัจจัยภำยนอกดังกล่ำวท่ีส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ยังมีปัจจัย

ภำยในซึ่งเป็นปัญหำอุปสรรค ต่อประสิทธิภำพของ

องค์กร ในแต่ละด้ำนตำมลสำดับ ประกอบด้วย ด้ำน 

ผูเ้รยีนและผูส้สำเรจ็กำรศกึษำ กำรจดัให้สถำนประกอบกำร  

หน่วยงำนและบุคคลในชุมชนประเมินควำมพึงพอใจ

ที่มีต่อคุณภำพ ของผู้สสำเร็จกำรศึกษำไม่ได้ปฏิบัติอย่ำง

ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีพื้นฐำนในกำรเรียนวิชำทักษะน้อย 

จึงทสำให้ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนตส่ำ ปัญหำผู้ปกครอง 

ผู้เรียนมีหลำยด้ำน เช่น ปัญหำกำรหย่ำร้ำง ควำมยำกจน 

ไม่มีควำมรู้ มีสิ่งยั่วยุมำกมำย ผู้เรียนไม่เห็นควำมสสำคัญ

ของกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 

(V- NET) ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ขำดกำรพัฒนำหลักสูตรโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

สถำนประกอบกำรอย่ำงจริงจัง ครูไม่ได้ทสำกำรสอน

อย่ำงเต็มที่เนื่องจำกครูหนึ่งคนต้องทสำกิจกรรมหลำย

กิจกรรม มีภำระหน้ำที่ ที่ต้องรับผิดชอบอย่ำงหลำก

หลำยที่ต้องทสำในเวลำเดียวกัน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ของครูยังไม่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพเท่ำที่ควร ไม่ได้

ทสำกำรบนัทึกหลงักำรสอนอย่ำงต่อเนือ่ง ด้ำนกำรบรหิำร

จัดกำรอำชีวศึกษำขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

และกรรมกำรสถำนศึกษำกำรจัดระบบสำรสนเทศ 

ไม่สะดวกต่อกำรใช้งำนตำมภำรกิจ ขำดกำรตรวจสอบ

และทบทวนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ทกุขัน้ตอนอย่ำงต่อเนือ่ง ระบบบรหิำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ

ไม่ชัดเจน ชุมชนไม่เข้ำใจและไม่ให้ควำมสสำคัญในกำร

จัดทสำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

และวิชำชีพ เนื่องจำกครู ต้องปฏิบัติหน้ำที่สอนเป็น

หลัก บุคลำกรก็ขำดแคลน จึงทสำให้ไม่มีเวลำพอท่ีจะ

ไปบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ กำรดสำเนินงำนด้ำนกำร

บริกำรไม่มีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ครูมีภำระงำนมำก 

โครงกำร/กิจกรรม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ภำยในระยะ

เวลำทีก่สำหนด เนือ่งจำกขำดควำมร่วมมอืจำกชมุชน ด้ำน

นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรอืงำนวจิยั ครู

ไม่มีแรงจูงใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน

สร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย ขำดแคลนงบประมำณ ครูไม่

เหน็ควำมสสำคญัของกำรสร้ำงสือ่ นวตักรรมสิง่ประดษิฐ์ 

สื่องำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย ครูในสถำนศึกษำมี

จสำนวนน้อย แต่มีภำระงำนมำก จึงไม่มีเวลำที่จะสร้ำง

นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์งำนสร้ำงสรรค์หรอืงำนวจิยัด้ำน

กำรปลูกฝังจิตสสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก ขำดกำรสนับสนุน กำรส่งเสริมให้

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยเข้ำร่วมโครงกำร

ปลูกจิตสสำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและ

พลโลก กำรปลูกฝังจิตสสำนึกให้ผู้เรียนในด้ำนอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมยังปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง แผนงำนโครงกำรใน

กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำ ของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีไม่ชัดเจน ด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ กำรวำงแผนกสำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

งำนต่ำง ๆ  ยงัไม่ชดัเจน ขำดกำรนเิทศตดิตำมจำกผูม้ส่ีวน

เก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ือง บุคลำกรขำดควำมรับผิดชอบ 

ในกำรดสำเนินงำน ผู ้รับผิดชอบกำรประกันคุณภำพ 

กำรศกึษำ ไม่มคีวำมรูแ้ละทกัษะในกำรประกนัคณุภำพ

กำรศึกษำ บุคลำกรรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ 

มน้ีอยไม่เพยีงพอ ข้อมลูพืน้ฐำน ของสถำนศกึษำไม่เป็น

ปัจจบุนั บคุลำกรขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจ ในกำรดสำเนนิงำน

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

 จำกวิกฤตของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 

ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงในยุคโลกำภิวัตน์

และในฐำนะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนกำรเรียนรู้ 

จึงจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จำกแนวทำงดสำเนิน

กำรแบบเดิมดังที่เคยผ่ำนมำ เป็นกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ในองค์กรทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม

และระดับองค์กรให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ให้ทุกระดับมี

ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้เกิดขึ้นภำยในสถำน

ศึกษำ ดังที่ ปีเตอร์ เช้งกี้ (Pete Senge) ศำสตรำจำรย์

ช่ือดังในสำขำ วิชำบริหำรจัดกำรและกำรศึกษำแห่ง 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศ

สหรฐัอเมรกิำได้ร่วมกบัคณะทสำกำรวจิยั เพือ่หำแนวทำง

ฟ้ืนฟบูรษิทัธรุกจิ ทีป่ระสบควำมล้มเหลวในกำรดสำเนนิ
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กิจกำรหลำยแห่งในสหรัฐจึงพบว่ำตัวแปรท่ีเป็นปัจจัย

สสำคัญ ที่สำมำรถนสำมำใช้ในกำรปรับปรุงให้กำรดสำเนิน

งำนภำยในองค์กำรของบริษัทเหล่ำนั้นประสบควำม

สสำเร็จได้ก็คือ กำรประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่ององค์กำรแห่ง

กำรเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งต่อมำนักกำร

ศึกษำได้ประยุกต์แนวคิดดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุง

สภำพแวดล้อม ด้ำนกำรทสำงำนทำงกำรศึกษำของครู

และผูบ้รหิำรโรงเรยีน เพือ่ให้สำมำรถนสำไปสูก่ำรพฒันำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 

 ซึ่งแนวคิดในกำรพัฒนำองค์กรนี้ ได้รับควำม

สนใจเป็นอย่ำงสูง เพรำะให้ควำมสสำคัญ กับกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิตกำรทสำงำนของบุคคล และใช้ทุกสิ่งจำกกำร

ทสำงำนเป็นฐำนควำมรูท้ีส่สำคญั ประกอบกบักำรแสวงหำ

ควำมรู้ กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และ

กำรใช้ควำมรู้ร่วมกัน อย่ำงต่อเนื่อง [1]โดยมำจำกฐำน

ควำมเชื่อที่ว่ำ ศักยภำพอันมหำศำลที่แฝงเร้นอยู่ภำยใน

มนุษย์แต่ละคนยังไม่ได้รับกำรพัฒนำและนสำข้ึนมำใช้

กับองค์กำรเท่ำท่ีควรด้วยควำมเชื่อดังกล่ำว ถ้ำสมำชิก

ทัง้หมดขององค์กำรได้รบักำรพฒันำอย่ำงเตม็ที ่และได้

ใช้ศกัยภำพสงูสดุเท่ำทีต่นม ีเพือ่ปฏบิตังิำนภำยใต้กำรมี

วิสัยทัศน์ (visions) เป้ำหมำย (goals) และวัตถุประสงค์ 

(objectives) ของตวับคุคลและขององค์กำรที่สอดคลอ้ง

กัน สมำชิกแต่ละคน ก็จะทุ่มเทและปลดปล่อยศักยภำพ 

ทีต่นมสีงูสดุนัน้ให้กบังำนทีร่บัผดิชอบอย่ำงเตม็ทีม่ำกก

ว่ำองค์กำรประเภทใด ๆ [2]

 ผู ้วิจัยซึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกชนได้ตระหนักถึง สภำพปัญหำ

ที่เกิดขึ้น และให้ควำมสสำคัญกับกำรปรับระบบกำร

บริหำรกำรศึกษำภำยในองค์กรเพื่อให้องค์กรได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุด (maximize benefit) เป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู้ (learning organization) และประสบ

ควำมสสำเร็จในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ใน

กำรปฏิบัติงำน (performance) อำจำรย์ผู ้สอนรู้สึกมี  

ควำมมั่นคงในอำชีพและปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเต็มใจ 

เต็มตำมศักยภำพ สิ่งเหล่ำนี้ส่งผล ต่อกำรเรียนกำรสอน

ทีม่ปีระสิทธภิำพนกัเรยีน เกดิควำมเชือ่มัน่รกัและผูกพนั

ต่ออำจำรย์และสถำบัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียน

สำมำรถตดัสนิใจศกึษำต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ณ สถำบนัเดมิ 

ภำพลักษณ์อำชีวศึกษำเอกชน ดีขึ้นในสำยตำของ

นักเรียนและเกิดควำมพึงพอใจ แนะนสำให้ข้อมูลใน

ทำงบวก ต่อบุคคลอื่น ที่สนใจด้วยควำมเต็มใจ ผู้วิจัย

จึงสนใจศึกษำ พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรที่ส่ง

ผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำ

อำชีวศกึษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำร

วิจัย ในครั้งนี้ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน  

จังหวัดบุรีรัมย์ สำมำรถนสำมำใช้เพื่อเป็นแนวทำง  

ในกำรปรับปรุงพฤติกรรมผู้นสำสสำหรับผู้บริหำรสถำน

ศึกษำและใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมพฤติกรรม

ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

เพิ่มประสิทธิภำพของกำรดสำเนินงำนบริหำรและ 

กำรจัดกำร ในสถำนศึกษำ สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำม

ศักยภำพของตนเอง มีควำมเข้มแข็งและเป็นองค์กร 

แห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำระดับพฤติกรรมกำรบริหำรของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์

 2. เพือ่ศกึษำระดบักำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู้

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์

 3. เพือ่ศกึษำพฤติกรรมกำรบรหิำรของผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กร แห่งกำรเรียนรู้

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากร

  1.1 ประชำกรในกำรวจิยัครัง้นี ้คอื บคุลำกร

ของสถำนศกึษำอำชวีศกึษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ปีกำร

ศึกษำ 2559 จสำนวน 5 โรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหำร 

สถำนศึกษำ 5 คน รองผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 8 คน 

และครผููส้อน 93 คน รวมกลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศกึษำ

ทั้งสิ้น 106 คน 

  1.2 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้ประชำกรทั้งหมดเป็น 
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กลุ่มตัวอย่ำงคือ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัด

บุรีรัมย์ จสำนวน 5 โรงเรียน ในเขตอสำเภอ หนองก่ี 

อสำเภอละหำนทรำย อสำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  

โดยกสำหนดผูใ้ห้ข้อมลู เป็นบคุลำกรทกุคน ในสถำนศกึษำ 

5 โรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 5 คน  

รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 8 คน และครูผู้สอน 93 คน  

รวมกลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำทั้งสิ้น 106 คน  

ใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยในกำรกสำหนดบุคคลผู้ให้ข้อมูล

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

  เค ร่ืองมือ ท่ีใช ้ในกำรวิจัยครั้ งนี้ เป ็นแบบ 

สอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้

ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์  

1 ฉบับ ประกอบด้วย

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถำมทีเ่กีย่วกบัสถำนภำพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบสสำรวจ

รำยกำร (Check List) ประกอบด้วยคสำถำมเกี่ยวกับเพศ 

อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำนและ

ตสำแหน่งในปัจจุบัน  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรม 

กำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 5 ด้ำน 

ได้แก่ กำรเป็นผู ้นสำ กำรจูงใจ กำรติดต่อสื่อสำร  

กำรตัดสินใจและกำรประสำนงำน 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรเป็น

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ จสำนวน 5 ด้ำน

ได้แก่ กำรเป็นบุคคลที่รอบรู้ กำรมีรูปแบบควำมคิด  

กำรสร้ำงวสิยัทัศน์ร่วมกนั กำรเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมีและ

กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 

 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา

 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำรสร้ำงแบบสอบถำม

ตำมขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำร หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้

บริหำรสถำนศึกษำ และกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

ของสถำนศึกษำและร่ำงแบบสอบถำม ตำมกรอบ

แนวคิดของกำรวิจัยและของนิยำมศัพท์เฉพำะของ

ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 2. นสำร่ำงแบบสอบถำมทีส่ร้ำงขึน้เสนออำจำรย์

ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ให้คสำแนะนสำ 

ปรับปรุงแก้ไข

 3. สร้ำงแบบสอบถำมโดยคสำนึงถึงหลักกำร 

แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริหำร

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและกำรเป็นองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

 4. นส ำ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม เ ส น อ ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒ ิ

จสำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.ชยำภรณ์ ศฤงคำรทวกีลุ อำจำรย์

พิเศษ มหำวิทยำลัยธนบุรี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 

รองผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ดร.นลินี สุตเศวต อำจำรย์

ประจสำบัณฑิตวิทยำลัยศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม 

เพื่อตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) 

ควำมตรงตำมโครงสร้ำง (Structure Validity) และ 

กำรใช้ภำษำ (Wording) คสำนวณค่ำควำมตรง โดยใช้ค่ำ 

IOC (Index of tem Objective Congruence) 

 5. นส ำ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ที่ ป รั บ ป รุ ง แ ก ้ ไ ข 

ข้อบกพร่องแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้

บริหำร ครู ในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำที่ไม่ใช่กลุ ่ม

ตัวอย่ำง ซึ่งเป็นสถำนศึกษำเอกชน ประเภทอำชีวศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์ ในอสำเภอ

คเูมอืง จสำนวน 1 โรงเรยีน ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำง จสำนวน 

30 คน ตอบแบบสอบถำม,แล้วนสำแบบสอบถำมไป

วิเครำะห์ หำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่ำ

สัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำร์ค ซ่ึงผลกำรหำค่ำ

ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับ พบว่ำ มีค่ำ

เท่ำกับ 0.81 แสดงว่ำแบบสอบถำมมีควำมเช่ือม่ันใน

ระดับที่ยอมรับได้ จึงนสำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร

รวบรวมข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรโดยนสำข้อมูลไปวิเครำะห์

ประมวลผลทำงสถติ ิโดยใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปูทำงสถติิ 

ดังนี้
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 1. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรโดย

นสำข้อมูลไปวิเครำะห์ประมวลผลทำงสถิติ ดังนี้

   1.1 วเิครำะห์หำค่ำคะแนนระดบั พฤตกิรรม

กำรบรหิำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ โดยหำค่ำเฉลีย่ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

  1.2 วิเครำะห์หำค่ำคะแนนกำรเป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู ้ในสถำนศึกษำโดยหำค่ำเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

  1.3 วิเครำะห์พฤติกรรมกำรบริหำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่ง

กำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัด

บุรีรัมย์ โดยวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบหลำย 

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยนสำมำสรุปได้ดังนี้

 1. ข้อมลูทัว่ไป พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.77 ส่วน เพศชำย 

คดิเป็นร้อยละ 46.23 มอีำยรุะหว่ำง 26-35 ปี คดิเป็นร้อยละ 

46.26 รองลงมำอำยุระหว่ำง 36–45 ปี คิดเป็นร้อยละ 

33.02 และอำยุน้อยกว่ำ 25 ปี และอำยุ 45 ขึ้นไป คิดเป็น 

ร้อยละ 10.38 เท่ำกนั มรีะดับกำรศกึษำสงูสดุ คอืปรญิญำตร ี

คดิเป็นร้อยละ 83.02 รองลงมำ มรีะดบักำรศกึษำปรญิญำโท 

คิดเป็นร้อยละ 16.04 และระดับกำรศึกษำปริญญำเอก 

คิดเป็นร้อยละ 0.94 ตสำแหน่งหน้ำที่ในสถำนศึกษำ  

ครผููส้อน มำกทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 87.74 รองผูอ้สำนวยกำร 

สถำนศึกษำหรือผู ้รักษำกำรหรือผู ้ได้รับมอบหมำย

ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อสำนวยกำรคิดเป็น ร้อยละ 7.55  

ผูอ้สำนวยกำรสถำนศกึษำหรอืผูร้กัษำกำรในตสำแหน่งหรอื

ผูจ้ดักำร คดิเป็นร้อยละ 4.71 ประสบกำรณ์ ในกำรทสำงำน 

ส่วนใหญ่อยู่อยู่ระหว่ำง 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.11 

รองลงมำ มีประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน 1 - 5 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 29.25 และประสบกำรณ์ ในกำรทสำงำน 6 เดือน 

-1 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.49 ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน 

น้อยกว่ำ 6 เดอืน คดิเป็น ร้อยละ 7.55 และประสบกำรณ์

ในกำรทสำงำน 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.60

 2. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภำพ

รวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำน  

พบว่ำ แต่ละด้ำนอยู ่ในระดับมำก และมำกที่สุด  

โดยด้ำนที่มีค ่ำเฉลี่ยมำกที่สุดคือ ด ้ำนพฤติกรรม 

ด้ำนกำรเป็นผู ้นสำ รองลงมำคือ ด้ำนพฤติกรรมด้ำน

กำรติดต่อส่ือสำร ด้ำนพฤติกรรมด้ำนกำรจูงใจ ด้ำน

พฤติกรรมด้ำนกำรตัดสินใจ ด้ำนพฤติกรรมด้ำนกำร

ประสำนงำน และด้ำนพฤติกรรมด้ำนกำรประสำนงำน 

ตำมลสำดับ เมื่อแสดงคุณลักษณะรำยด้ำน โดยมีรำย

ละเอียด ดังนี้

ตารางที่  1 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์โดยภำพรวม (X
tot

)

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร µ σ ระดับ ล�าดับที่

1. พฤติกรรมด้ำนกำรเป็นผู้นสำ (X
1
) 4.90 0.16 มำกที่สุด 1

2. พฤติกรรมด้ำนกำรจูงใจ (X
2
) 4.60 0.11 มำกที่สุด 3

3. พฤติกรรมด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร(X
3
) 4.63 0.28 มำกที่สุด 2

4. พฤติกรรมด้ำนกำรตัดสินใจ(X
4
) 4.51 0.11 มำกที่สุด 4

5. พฤติกรรมด้ำนกำรประสำนงำน(X
5
) 4.40 0.20 มำก 5

เฉลี่ยรวม 4.61 0.17 มากที่สุด

 3. องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ของสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำกที่สุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ แต่ละ

ด้ำนอยู่ในระดับมำกและมำกที่สุด โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย

มำกที่สุดคือ ด้ำนกำรเป็นบุคคลที่รอบรู ้ ด้ำนกำรมี 

รูปแบบควำมคิด ด ้ำนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร ่วมกัน  

ด้ำนกำรเรียนรู ้ร ่วมกันเป ็นทีม และด ้ำนกำรคิด 

อย ่ำง เป ็นระบบ เมื่อแสดงคุณลักษณะรำยด ้ำน 

รำยละเอียด ดังตำรำงต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรเป็น

องค์กรแห่งกำรเรยีนรูข้องสถำนศกึษำอำชวีศกึษำเอกชน 

จังหวัดบุรีรัมย์โดยภำพรวม (Y
tot

)

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Y
tot

) µ σ ระดบั ล�ำดบัที่

1. ด้านการเป็นบคุคลท่ีรอบรู้ (Y
1
) 4.85 0.22 มากทีส่ดุ 1

2. ด้านการมรูีปแบบความคิด (Y
2
) 4.65 0.17 มากทีส่ดุ 2

3. ด้านการสร้างวสิยัทศัน์ร่วมกนั (Y
3
) 4.62 0.17 มากทีส่ดุ 3

4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Y
4
) 4.50 0.13 มากทีส่ดุ 4

5. ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ (Y
5
) 4.44 0.23 มาก 5

เฉล่ียรวม 4.60 0.12 มำกทีส่ดุ

 4. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ  

พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำรสถำนศึกษำส่ง

ผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์คือ พฤติกรรมกำร

บรหิำร กำรตดัสนิใจ กำรจงูใจและกำรประสำนงำน โดยมี 

ประสทิธภิำพกำรทสำนำยร้อยละ 85.70 เมือ่พจิำรณำเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ 

  4.1 พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศกึษำด้ำน 1) กำรเป็นผูน้สำ 2) กำรประสำนงำนและ 

3) กำรตดัสนิใจร่วมกนัส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำร

เรยีนรู้ของสถำนศกึษำอำชวีศึกษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ 

ด้ำนกำรเป็นบุคคลที่รอบรู้

  4.2  พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศกึษำด้ำน 1) กำรจงูใจ 2) กำรตดิต่อสือ่สำรร่วมกนั

ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรูข้องสถำนศกึษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนกำรมีแบบแผน

ทำงควำมคิด

  4.3  พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำด้ำน 1) กำรติดต่อสื่อสำร 2) กำรประสำน

งำน ร่วมกนัส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้ของ

สถำนศกึษำอำชวีศกึษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ ด้ำนกำรมี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน

  4.4 พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำ 1) ด้ำนกำรตัดสินใจ 2) ด้ำนพฤติกรรมกำร

บริหำรของผู้บริหำร ร่วมกันส่งผลต่อกำรเป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู ้ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 

จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

  4.5 พฤติกรรมกำรบริหำรของผู ้บริหำร

สถำนศึกษำด้ำน 1) กำรประสำนงำน 2) กำรตัดสิน

ใจ ร่วมกันส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนกำร

คิดอย่ำงเป็นระบบ

การอภิปรายผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส ่งผลต่อควำมสสำเร็จ 

ในกำรจำกผลกำรวิจัยพฤติกรรมกำรบริหำรของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่ง 

กำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัด

บุรีรัมย์ นสำมำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1.  พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์โดยภำพรวม 

อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ เมือ่พจิำณำแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  

แต่ละด้ำนอยู่ในระดับมำกและมำกที่สุด โดยด้ำนที่มีค่ำ

เฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนพฤติกรรมกำรเป็นผู้นสำ รองลง

มำคือ ด้ำนพฤติกรรมกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนพฤติกรรม

กำรจูงใจ ด้ำนพฤติกรรมกำรตัดสินใจ ด้ำนพฤติกรรม

กำรประสำนงำน และด้ำนพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม 

ตำมลสำดบั ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำ พฤตกิรรมด้ำนกำรเป็น 

ผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นตัวแปรสสำคัญที่จะ 

ส่งผลต่อประสทิธิภำพ กำรบรหิำรสถำนศกึษำ โดยเฉพำะ 

อย่ำงย่ิงในปัจจุบันเป็นยุคที่มีกำรปฏิรูปกำรบริหำรงำน

มำกยิง่ขึน้ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำจงึถอืเป็นบคุคลทีส่สำคญั

ยิ่งที่จะเป็นแบบอย่ำง เป็นผู้นสำและผู้ประสำนงำนใน

กำรบริหำรงำนทั้งกำรบริหำรงำนภำยในและภำยนอก  

ทั้งนี้กำรใช้ ภำวะผู้นสำที่ชำญฉลำดจะส่งผลให้บุคลำกร

ในองค์กร สำมำรถปฏิบัติงำนมีกำรประสำนงำนกันได้ 

อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ

เพิม่มำกขึน้ ยอมอทุศิตนเพือ่กำรปฏิบติังำน เกดิควำมรูส้กึ 
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และเจตคตทิีด่ต่ีองำนทีท่สำ มคีวำมกระตอืรอืร้น มคีวำมสขุ 

ในกำรทสำงำน ดังที่ ศิริพร ทองธรรมจินดำ [4] กล่ำวว่ำ  

กำรเป็นผู ้นสำ เป็นหน้ำที่ของผู ้บริหำรจะต้องปฏิบัติ 

เนื่องจำก เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนกำรอื่น ๆ ที่ส่งผล

ให้ระบบต่ำง ๆในองค์กำรเกิดกำรขับเคลื่อน จนบรรลุ 

จุดมุ่งหมำยที่กสำหนดไว้ผู้บริหำรที่มีควำมเป็นผู้นสำ เป็น

องค์ประกอบที่สสำคัญอย่ำงยิ่งสสำหรับองค์กำรแห่ง

กำรเรียนรู้เนื่องจำกควำมเป็นผู้นสำ ในตัวผู้บริหำรเป็น

คุณลักษณะที่ส่งเสริมควำมเจริญเติบโต ขององค์กำร

ให้ประสบควำมสสำเร็จเป็นอย่ำงดีและฟิดเลอร์ [5] ได้

ให้ควำมหมำยของผู้นสำไว้ว่ำผู้นสำคือ บุคคลที่ได้รับมอบ

หมำยหน้ำที่กำรงำนท่ีจะต้องทสำต่อคนในกลุ่มในกำร

อสำนวยกำรและกำรประสำนงำน อันเก่ียวกับกิจกรรม

ของกลุ่ม 

 2. องค ์แห ่ งกำร เรี ยนรู ้ ของสถำนศึกษำ

อำชวีศกึษำเอกชน จงัหวดับรุรีมัย์ ผลจำกกำรศึกษำ พบว่ำ 

องค์แห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีระดับกำรปฏิบัติงำนตำมองค์กรแห่ง

กำรเรยีนรูข้องสถำนศกึษำ โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกและ

มำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ แต่ละด้ำนอยู่

ในระดบัมำกและมำกทีส่ดุ โดยด้ำนทีม่ค่ีำเฉลีย่มำกทีส่ดุ

คอื ด้ำนกำรเป็นบคุคลทีร่อบรู ้ด้ำนกำรมรีปูแบบควำมคดิ 

ด้ำนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้ำนกำรเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม และด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 

 3. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำที่ส่งผลต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ของ

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำ 

พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งผล 

ต่อกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ของสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ คือ 1) พฤติกรรม 

กำรบริหำร 2)  กำรตัดสินใจ 3)  กำรจูงใจและ 

กำรประสำนงำน โดยมีประสิทธิภำพกำรทสำนำยสูงใน

ระดบัร้อยละ 85.70 ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำมีควำมมุ่งมั่นกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ

ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยมีกำรนสำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนของนักเรียนมำปรับปรุงและพัฒนำ มีกำรวำงแผน 

ดสำเนินกำรตำมแผนและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องอยู่

เสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนำกำรเรียน กำร

สอนและนสำนวัตกรรมมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน

กำรปฏิบัติงำนซึ่งสอดคล้องกับมอร์เฟท [6] ที่ได้ศึกษำ

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนโรงเรียนและมีทักษะ

ในกำรเป็นผู้นสำสรุปว่ำหำกผู้บริหำรโรงเรียนเป็นผู้มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนโรงเรียนและ

มีทักษะในกำรเป็นผู้นสำสูง ประกอบกับครูมีควำมพึง

พอใจในกำรทสำงำนก็จะทสำให้โรงเรียนทสำหน้ำที่ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซ่ึงในกำรจัด

ควำมพึงพอใจในกำรทสำงำนของบุคลำกรในโรงเรียน

จะมีลักษณะของงำนที่ทสำเป็นส่ิงที่ทสำให้เกิดควำมพึง

พอใจของบคุลำกรในโรงเรยีนมำกทีส่ดุและกำรบรหิำร

งำนของผู้บริหำรโรงเรียนมีส่วนที่เป็นสำเหตุทสำให้เกิด

ควำมไม่พงึพอใจในกำรทสำงำนด้วย ซึง่นบัว่ำกำรบรหิำร

งำนของผู้บริหำรโรงเรียนเป็นปัจจัยที่สสำคัญที่จะทสำให้

บคุลำกรในโรงเรยีนทสำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำร

ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมออกควำมคดิเหน็ในกำรบรหิำรงำน 

กำรได้รับกำรยกย่อง กำรได้รับควำมยุติธรรมในกำร

พิจำรณำควำมดีควำมชอบจะช่วยให้เกิดประสิทธิภำพ

ในกำรทสำงำนมำกขึน้ เพรำะจะทสำให้ครมูกีสำลงัใจในกำร

ทสำงำนอย่ำงจริงใจยิ่งขึ้น ซึ่งหมำยควำมว่ำงำนได้บรรลุ

ตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรโดยผู้ร่วมงำนมีควำมพึงพอใจ

ในกำรทสำงำนด้วย

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรนสำผล

กำรวิจัยไปใช้

  1.1 ด้ำนกำรประสำนงำน ผู้บริหำรสถำน

ศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนควรมีกำรติดต่อประสำนกำร

ทสำงำนกับผู้ร่วมงำนทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

มีกำรชี้แนะแนวทำงกำรทสำงำน พร้อมทั้ง มีกำรว่ำกล่ำว 

ตักเตือนและสอนงำน เมื่อพบ ควำมผิดพลำดในกำร

ปฏบิตังิำน เพือ่เป็นกำรแสดงพฤตกิรรมกำรบรหิำรงำน

ด้ำนกำรประสำนงำน ทสำให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำม 

เป้ำหมำย 
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  1.2 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ผู ้บริหำรสถำน

ศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ควรเปิดโอกำส ให้ผู้ร่วมงำน

ได้นสำควำมรู้ แนวคิด และวิธีกำรใหม่ ๆ มำปรับใช้ใน

กำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ผู้ร่วมงำนสำมำรถ

ประสำนกำรทสำงำนร่วมกนัและเรยีนรูว้ธิกีำรทสำงำนร่วม

กันเป็นทีม

  1.3 ด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน ส่งเสริมให้ครูมองเห็น

ควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่ำง ๆ ท่ีช่วยให้เกิด 

กำรทสำงำนอย่ำงเป็นระบบพร้อมท้ังเห็นควำมสสำคัญ  

ของกำรทสำงำนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสสำคญั เน้นคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ มำตรฐำนและตวัชีว้ดั เพือ่นสำไปสูอ่งค์กร

แห่งกำรเรียนรู้

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ 

ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

  2.2 ควรศึกษำควำมสัมพันธ ์ระหว ่ ำง 

พฤตกิรรมกำรบรหิำรกบักำรบรหิำรงำนบคุคล ในสถำน

ศึกษำ

  2.3 ควรศึกษำควำมสัมพันธ ์ระหว ่ ำง 

แรงจูงใจในกำรทสำงำนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กร 

แห่งกำรเรียนรู้ 
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