บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ใน
จังหวัดนครราชสีมา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี สรุปการวิจยั อภิปรายผล
และขอเสนอแนะ ดังนี้

1. สรุปการวิจยั
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา
1.1.2 เพือ่ เปรียบเทียบลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา ตามตัวแปร ขนาดโรงเรียน ประสบการณในการบริหาร และวุฒิการศึกษา
1.2 การดําเนินการวิจัย
1.2.1 ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ ริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 103 โรง จําแนกเปนผูบ ริหารทัง้ หมดตามขนาด
โรงเรียนคือโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ จํานวน 9 โรง โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 16 โรง โรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 46 โรง และโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 32 โรง
1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีขน้ั ตอนการดําเนินการสุม ตัวอยางดังนี้
กําหนดจํานวนของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง ของเคร็จซีและมอรแกน
(อางใน นรา สมประสงค และ นิตยา ภัสสรศิริ 2538: 12) ไดจานวนกลุ
ํ
มตัวอยาง คือผูบ ริหาร
โรงเรียนแตละขนาด ทั้งสิ้น 95 คน จากนัน้ ดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
ในกลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพือ่ ใหไดจํานวนโรงเรียน
ตามขนาดโรงเรียนทีไ่ ดกาหนดไว
ํ
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กําหนดจํานวนของครูผใู หขอ มูล ผูบ ริหารซึง่ เปนกลุม ตัวอยางทัง้ 95 โรงเรียน
โดยกําหนดครูผใู หขอ มูลในโรงเรียน ขนาดใหญพเิ ศษ ขนาดใหญ และขนาดกลาง รอยละ 10 สวน
โรงเรียนขนาดเล็ก กํ าหนดครูผูใหขอมูล รอยละ 25 ของครูทั้งหมดในโรงเรียนแตละขนาด ได
จํานวนครูผูใหขอมูลทั้งสิ้น 494 คน
1.2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยเปนผูสรางขึ้นเองเปน
แบบวัดลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียน โดยมีครูผสู อนในโรงเรียนทีผ่ บู ริหารเปนกลุม ตัวอยาง เปน
ผูใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหาร ลักษณะของเครือ่ งมือเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ 5,4,3,2,1 โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน ประกอบดวยขอมูลสถานภาพของ
ผูใหขอมูล สถานภาพของผูบริหารโรงเรียน และแบบวัดลักษณะของผูบริหารโรงเรียน 4 ดาน
รวมทั้งสิ้น 54 ขอ
1.2.4 การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสงและรับแบบสอบถามคืน ทางไปรษณีย
จํานวนแบบสอบถามที่สงไป 494 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน 421 คิดเปนรอยละ 85.22
1.2.5 การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจยั ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชสถิติ รอยละ
คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova)
คาสถิติที (t-test)
1.3 ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาวิเคราะหขอมูล ลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ซึ่งสามารถสรุปผลได ดังนี้
1.3.1 สถานภาพของผูบ ริหารโรงเรียน พบวา มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอยละ 67.37 และสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 32.63 มีประสบการณในการบริหารงานมากกวา 10 ป
รอยละ 41.06 ประสบการณในการบริหารงาน 5-10 ป รอยละ 30.52 และประสบการณในการบริหาร
นอยกวา 5 ป รอยละ 28.42
1.3.2 ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนทัง้ 4 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดานภาวะผูน ํา
ดานทักษะการบริหาร และดานวิชาชีพ มีคาคะแนนอยูในระดับมาก
1.3.3 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนทัง้ 4 ดาน จําแนกตามขนาด
โรงเรียนและวุฒกิ ารศึกษาของผูบ ริหารโรงเรียน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ .05
แตเมื่อจําแนกตามประสบการณในการบริหาร พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ
.05 โดยกลุม ผูบ ริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสบการณ นอยกวา 5 ป มีคะแนนลักษณะของผูบ ริหารทุกดาน
สูงกวากลุม ผูบ ริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสบการณ 5-10 ป และกลุม ผูบ ริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสบการณ
มากกวา 10 ป
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2. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นสําคัญทีน่ ํามาอภิปรายดังนี้
2.1 ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมทุกดาน มีคะแนนอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณา ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนเปนรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพ ดานภาวะผูน ํา
ดานทักษะการบริหาร และดานวิชาชีพ มีคะแนนอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พราะผูบ ริหาร
โรงเรียนทุกคนจะตองผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง จากสถาบันพัฒนา
ผูบริหาร เชนเดียวกันมากอนการไดรับตําแหนงผูบ ริหารโรงเรียน และผูบริหารในกลุมตัวอยางมี
ประสบการณในการบริหารมากกวา 10 ป มีมาก ถึงรอยละ 41.06 จึงทําใหมีเวลาในการเพาะบม
คุณลักษณะที่ดีไว ซึ่งประสบการณในการบริหารงานจะเปนสิ่งที่ชวยให ผูบ ริหารโรงเรียนไดมี
แบบแผน และเกิดการเรียนรูในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพไดในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
อรรณพ จีนะวัฒน (2539: 50)ไดกลาวไววาประสบการณในการทํางานอันหมายถึงระยะเวลา
ความริเริ่มและการปฏิบตั จิ นเชีย่ วชาญของงานในอดีต ซึง่ จะเอือ้ ผลประโยชนตอ การบริหารงาน
ในปจจุบันและอนาคต ประสบการณจะชวยใหผูบริหารมีวุฒิภาวะในการบริหารงานชวยให
สามารถตัดสินใจไดถูกตองยิ่งขึ้น นอกจากนีผ้ บู ริหารโรงเรียนทีเ่ ปนกลุม ตัวอยาง เปนผูท ่ี มีวุฒิการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งการศึกษาในขั้นอุดมศึกษานั้นจะสั่งสมใหผูที่
ผานการศึกษา ไดมีความรูความสามารถทั้งในเชิงวิชาชีพและทักษะการปฏิบัติตน เปนแบบอยาง
ของผูอื่นได ซึ่งสอดคลองกับ พนัส หันนาคินทร (2524: 63-66) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารไววา ผูบริหารเปนกํ าลังสํ าคัญที่จะทํ าใหโรงเรียนเจริญหรือเสื่อมลง
ดังนั้นคุณลักษณะของผูบริหาร ตองมีความรอบรูทางวิชาการ วิชาชีพและมีวุฒิทางการศึกษา
2.2 ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนทีบ่ ริหารโรงเรียนขนาดตางกัน พบวา ลักษณะของ
ผูบริหารทั้ง 4 ดานไมวาจะมองในภาพรวมหรือแยกเปนรายดานก็ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานนั้น เนือ่ งจากการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ ขี นาดแตกตางกันนัน้ ผูบ ริหาร
โรงเรียนมีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานเชนเดียวกัน ดังที่กรมสามัญศึกษา
(อางใน อรรณพ จีนะวัฒน 2539: 36) ไดกาหนดบทบาทและหน
ํ
าทีข่ องผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา ไว ว  า 1) บทบาทหน า ที่ ข องผู  บ ริ หารโรงเรีย นตามนโยบายของ
กรมสามัญศึกษา แบงออกไดเปน 6 ประการ คือ กําหนดนโยบายและชี้แนวปฏิบัติในโรงเรียน
กําหนดกรอบของแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบแผนงาน กระตุนเรงรัดการติดตามการนิเทศ
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และการประเมินผลงาน 2) งานในบทบาทหนาที่ของ ผูบริหารโรงเรียนตามนโยบายและแผน
โดยผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลหรือดําเนินการบริหารงานตางๆ 6 งาน ดังนี้
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานธุรการ การบริหารงานปกครองนักเรียน การบริหารงาน
บริการ การบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน การบริหารงานทั่วไปและกรมสามัญศึกษา (2539: 9)
ยั ง กํ าหนดเกณฑมาตรฐานโรงเรียนไว 7 หมวด คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานธุ ร การ
3) งานวิชาการ 4) งานปกครองนักเรียน 5) งานบริการ 6) โรงเรียนกับชุมชน 7) งานอาคาร
สถานที่ จึงทําใหลักษณะของผูบริหารที่บริหารโรงเรียนขนาดตางกันมีคะแนนอยูในระดับมาก
เหมือนกัน และไมมีความแตกตางกัน
2.3 ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสบการณในการบริหารตางกัน พบวา
มีความแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาความแตกตางในรายกลุมประสบการณ พบวา กลุมผูบริหารที่
มีประสบการณ นอยกวา 5 ป มีคะแนนลักษณะของผูบริหาร สูงกวา กลุมผูบริหารที่มีประสบการณ
ในการบริหารที่นานกวา ทั้งนี้กลุมผูบริหารที่มีประสบการณ นอยกวา 5 ป เปนกลุมผูบริหาร
โรงเรียนที่ไดรับตํ าแหนงผูบริหารโรงเรียนไมนานนัก เปนชวงเริ่มตนของการปฏิบัติงาน ใน
ฐานะผูบังคับบัญชา จึงมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับ และ
พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายใหมากที่สุด อีกทั้งการเปนผูบริหารโรงเรียนของผูบริหาร
ที่มีประสบการณในการบริหาร นอยกวา 5 ป สวนใหญจะเปนผูบริหารที่มีตําแหนง ครูใหญ หรือ
อาจารยใหญ ยอมมีเปาหมายในการกาวสู ตํ าแหนงที่สูงขึ้น จึงตองพยายามพัฒนาตนเอง และ
ปฏิบตั งิ านในการบริหารใหเปนทีป่ ระจักษตอ ครู อาจารย ชุมชน และเปนทีย่ อมรับของผูบ งั คับบัญชา
เพื่อจะไดรับตํ าแหนงที่สูงขึ้น ซึ่ง อับราฮัม เอส มาสโลว (อางในนิคม มายขุนทด 2537: 169)
กล า วว า มนุ ษ ย มี ค วามต อ งการ และเป น ความต อ งการที่ ไ มสิ้นสุด ขณะที่ความตองการใด
ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอืน่ ก็จะเขามาแทนที่ ไมมีวันสิ้นสุด ความต องการที่
ได รับ การตอบสนองแล ว จะไมเปนสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการของมนุษย
มีลํ าดับขั้นตามลํ าดับความสํ าคัญ คือเมื่อความตองการในระดับตํ่ าไดรับการตอบสนองแลว
ความตองการในระดับสูงก็จะเรียกรองใหมกี ารตอบสนองทันที และ กอ สวัสดิพานิชย (2522: 155)
ไดแสดงความคิดเห็นไววา คนในองคกรยอมมีฐานะและตํ าแหนงตางกัน ตํ าแหนงที่ เ ขาครอง
อยูเปนเครื่ องกํ าหนดให เ ขาแสดงบทบาทที่ กํ าหนดไว บทบาทของครูใหญยอมแตกตางจาก
ครูนอย บทบาทที่ กํ าหนดในองคกรเปนที่รูจักแพรหลายในองคกรแตละแหง คนไหนแสดง
บทบาทผิ ด คนอื่ น ย อ มรู  ว  า เขาแสดงผิ ด และส ว นหนึ่ ง ที่ ทํ าใหผูบริ หารที่มีประสบการณใน
การบริ หารนอยกวา 5 ป มี ค ะแนนลั ก ษณะของผูบริหารสูงกวา ผูบริหารกลุมประสบการณ
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อื่น นาจะเกิดจาก กอนที่จะมาเปนผูบริหารโรงเรียนไดมีการเตรียมพรอม มีการสั่งสมลักษณะ
ของผูบริหารไวอยางดีแลวในชวงที่เปนครูหรือชวงที่เปนผูชวยผูบริหาร
4. ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาแตกตางกัน พบวา ไมมคี วามแตกตางกัน
ทั้งในลักษณะของผูบริหารดานบุคลิกภาพ ดานภาวะผูน ํา ดานทักษะการบริหาร และดานวิชาชีพ
ซึ่งทั้งนี้ อาจเนือ่ งมาจากกอนทีผ่ บู ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จะไดรบั การแตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนง
อาจารยใหญ ผูอํ านวยการโรงเรียน จะตองผานการอบรมในหลักสูตรผูบริหารการศึกษามา
กอน “หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารการศึกษานั้น จะมุงเนนใหผูบริหาร มีความรู ความสามารถ
ทักษะ และเจตคติ ในเรื่องของการจัดการศึกษาของรัฐ วิวัฒนาการและความกาวหนาทางการ
บริหาร การบริหารการศึกษา การบริหารทางการเมือง และธุรกิจ การจัดการภายใตทรัพยากรที่
จํากัด เทคโนโลยีทางการศึกษา ระบบขอมูลสารสนเทศ การกระจายอํานาจ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การใชคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารงานและทดแทนกําลังคนการอนุรักษธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดลอม การทํางานเปนหมูคณะ ประสานสัมพันธกัน
ระหวางหนวยงานตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการอยางเปนระบบ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ
วิสัยทัศน คุณธรรม จริยธรรม การเคารพความรู ความสามารถ และผลงานผูอื่น จิตสํานึก และ
อุดมการณในวิชาชีพครู รวมทั้งสุขภาพ รางกาย และจิตใจ” (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
2538 อางใน อรรณพ จีนะวัฒน 2539: 104-105) ประกอบกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาผูบ ริหารโรงเรียนไว กลาวคือ มีการจัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา
เปนระยะๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และเจตคติที่เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ตามวิชาชีพ และตาม
บทบาทที่เปลี่ยนแปลง สงเสริมใหเกิดทักษะความเปนผูนํา การบริหารและการจัดการ เพื่อใหการ
บริหารและการดําเนินการมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (กรมสามัญศึกษา 2529: 128)
และเมื่อผูบริหารโรงเรียนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาแตกตางกันไดรบั การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และมี
โอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในเรื่องที่ตรงกับงานที่ปฏิบัติอยู จึงทํ าใหผูบริหาร
โรงเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะการบริหารงานและมีความเปนผูนาไม
ํ แตกตางกัน

3. ขอเสนอแนะของการวิจยั
3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย เกี่ยวกับลักษณะของผูบริหาร ทําใหทราบถึง ลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเสนอแนะดังนี้
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3.1.1 ผูบริหารโรงเรียน ควรใชเครือ่ งมือของการวิจยั นีเ้ ปนแนวทางในการประเมิน
ลักษณะผูบ ริหารของตนหรือใหครูเปนผูป ระเมินให
3.1.2 กรมสามัญศึกษา ควรใชเครือ่ งมือของการวิจยั นีไ้ ปพิจารณาใชในการ
ประเมินผูบริหาร แลวนําผลการประเมินรายบุคคลไปพิจารณาวาผูใดดอยในดานใดเพื่อพัฒนา
ตอไป
3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 ควรศึกษาวิจยั ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนทีพ่ งึ ประสงคของผูท เ่ี กีย่ วของ
กับผูบริหารโรงเรียน เชน ครู ผูป กครองนักเรียน นักเรียน และชุมชน
3.2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูตอ ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน
3.2.3 ควรศึกษาลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียน ทั้ง 4 ดานวาสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของผูบ ริหารหรือไม

