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บทคัดย่อ 
 

สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นผูน้ า ดา้นวิชาการ ดา้น
บุคลิกภาพ ดา้นความสามารถในการบริหาร และเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ดา้นนั้นตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ครูสายผูส้อนจ านวน 163 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
ทดสอบค่าเอฟ  

 
ผลการวจัิยพบว่า 
ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ดา้น ตามทศันะของครูสาย

ผูส้อน โดยรวมแต่ละดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ดา้นนั้น ตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน จ าแนกตามเพศ พบวา่ ครู
ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ดา้น 
ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามอายุ พบวา่แตกต่างกนั 3 ดา้น คือดา้นผูน้ า ดา้นวิชาการ 
ดา้นบุคลิกภาพ โดยดา้นภาวะผูน้ า และดา้นวิชาการ ครูท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไปมีความเห็นสูงกวา่ครูท่ีมี
อายุระหว่าง 20-30 ปี ส่วนด้านบุคลิกภาพ ครูท่ีมีอายุระหว่าง 31-50 ปี และอายุ 51 ปีข้ึนไป มี
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ความเห็นสูงกวา่ครูท่ีมีอายุระหวา่ง 20-30 ปี และเม่ือเปรียบเทียบ จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า
แตกต่างกนั 3 ดา้น คือดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวิชาการ และ ดา้นบุคลิกภาพ โดยดา้นภาวะผูน้ า ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนระหวา่ง 11-20 ปี มีความเห็นสูงกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนระหวา่ง 
1-10 ปี ส่วนดา้นวิชาการ และ ดา้นบุคลิกภาพ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง 11-20 ปี 
และ 21 ปีข้ึนไป มีความเห็นสูงกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระหวา่ง 1-10 ปี 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of the desirable features of 
school administrators with views of teaching staffs, quality education network under super vision 
of the office of Roi-Et Primary Educational Service Area 2 in 4 aspects consisting of the aspect of 
leadership, academic, personality and administration capability, and to compare the level of the 
desirable features of school administrators in 4 aspects along with views of teaching staff, 
classified by sex, age, and experience. The samples used in this research were 163 teachers. A 
constructed 5-level rating scale questionnaire with the reliability of 0.96 was used as a tool to 
collect data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test. 
 
 The results of research were found as follows:  
 The level of the desirable features of school administrators in each aspect along with 
views of teaching staff was at the high level. The comparison of the revel of desirable features of 
school administrators in 4 aspects along with views of teachers classified by sex showed no 
significant differences. However, the comparison classified by age expressed that there was a 
significant difference at 0.05 in 3 aspects; the aspect of leadership, academic and personality. In 
the aspect of leadership and academic, the teachers with the age over 51 years old had opinion 
higher than the ones with the age between 20-30 years old. In the aspect of personality, the 
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teachers with the age between 31-50 years old and the ones with over 51 years old had opinion 
higher than the ones with the age between 20-30 years old, and the comparison classified by 
teaching experience expressed that there was a significant difference at 0.05 in 3 aspects; the 
aspect of leadership, academic and personality. In the aspect of leadership, the teachers with 11-
20 years of teaching experiences had opinion higher than the ones with 1-10 years of teaching 
experiences. In the aspect of academic and personality, the teachers with 11-20 years of teaching 
experiences and the ones with over 21 years of teaching experiences had opinion higher than the 
ones with 1-10 years of teaching experiences. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การบริหารการศึกษาของประเทศไทย แมจ้ะมีวิวฒันาการมากกวา่ 100 ปี แต่ยงัมีรูปแบบ

การบริหารในแนวด่ิง โดยรูปแบบการบริหารการศึกษาเป็นความเขม้ของอ านาจยงัคงรวมศูนย์
บงัคับบัญชาอยู่ท่ีส่วนกลาง การกระจายอ านาจยงัเป็นการบริหารจากเบ้ืองบนสู่ระดับปฏิบัติ 
บทบาทของคณะกรรมการการศึกษาแต่ละระดบัยงัไม่ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายและการบริหารการศึกษายงัมีน้อย การเปล่ียนแปลงและพฒันาทางด้าน
การศึกษาของประเทศ ทั้งทางดา้นแนวคิด องคค์วามรู้ ตลอดจนกระบวนการบริหาร มีลกัษณะค่อย
เป็นค่อยไป ส่งผลให้การจดัการศึกษาของประเทศไทยดอ้ยกว่าประเทศอ่ืนท่ีมีการพฒันาในเวลา
ใกลเ้คียงกนั 1 ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาจึงไดคิ้ดหาวธีิท่ีจะท าใหก้ารบริหารและ
การจดัการศึกษาของประเทศ มีการพฒันาให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ สามารถท่ีจะแข่งขนักบั
สังคมโลกได้ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับส านักงานปฏิรูปการศึกษา ท่ีได้ให้
ความส าคญัของการจดัการศึกษาโดยการก าหนดให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจดัการศึกษา 
ทั้งหน่วยงานของรัฐ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน โดยเนน้เร่ืองการกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการจดัการศึกษาและการตรวจสอบ โดยก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 25422 

ในสถานการณ์ท่ีโลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และระบบการจดัการศึกษาของประเทศ
ไทยไม่สามารถปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545) จึงเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบบัแรก ท่ีน าไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาของชาติ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าเสนอไวว้่า สาระส าคญัของพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มีสาระส าคญัมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 ท่ีวา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ย

                                                 
1
 รุ่ง แกว้แดง, นักปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 21 เซ็นจูร่ีจ  ากดั, 2543), หนา้ 22. 

2ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา
และสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ดีการพิมพ,์ 2544), หนา้ 16. 
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กวา่ 12 ปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย และมาตรา 80 ระบุ
ไวว้่า รัฐจะตอ้งจดัการศึกษา อบรม และสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษา อบรม ให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกบัการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยั 
ศิลปะวทิยาการต่างๆ เร่งรัดพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครู 
คุณภาพการศึกษาให้เขา้สู่ระบบสากล พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และจดัการ
ศึกษาใหมี้คุณภาพสูงสุด3 

การพฒันาศกัยภาพของคน จ าเป็นตอ้งอาศยัระบบการจดัการศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา
มีบทบาทส าคญัและจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ หมายถึง การมีความดี ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ 
มีอุดมการณ์ และความมุ่งมัน่ 4 โดยเฉพาะการบริหารงานในสมยัปัจจุบนัตอ้งการผูน้ าท่ีมีศกัยภาพ
สูง มีวิสัยทศัน์แห่งการเป็นผูน้ า มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะโลกยุคใหม่นั้น
ตอ้งการบริหารท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์ ตามสภาพแวดลอ้ม ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งปรับตวัให้
เขา้กบัสถานการณ์ตามสภาพแวดลอ้ม ตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีกลา้คิด กลา้ท า กลา้ท่ีจะพฒันางานสู่ส่ิง
ใหม่ 5  

การบริหารสถานศึกษา คือ งานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นบุคคลท่ีจะตอ้งมี
คุณลกัษณะท่ีเพียบพร้อมด้วยเร่ืองของศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน บริหารงาน  6 ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีความสามารถในการจ าแนกภารกิจเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะความแตกต่างของงาน ตาม
โครงสร้างการจดัองค์กร ตามระบบการศึกษาและตามแนวคิดการศึกษาแต่ละคน บทบาทหน้าท่ี
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส าคญัตอ้งใชค้วามเป็นผูน้ า ภาวะผูน้ าเป็นหัวหนา้ในการใชอ้ านาจและ

                                                 
3กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารกลุ่ มวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้หลักสูตร, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 9. 
4วรัิตน์ บวัขาว, หลกัสูตรประถมศึกษายุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา

ลาดพร้าว, 2540), หนา้ 30. 
5สมนึก นนธิจนัทร์, รีเอ็นจีเนียร่ิงการยกเคร่ืองปรับร้ือระบบกระบวนการการบริหารยุค

โลกาภิวัตน์, (สุรินทร์ : ชมรมส่งเสริมการศึกษาและพฒันาวิชาชีพครูจงัหวดัสุรินทร์, 2542), หน้า 
14. 

6กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารกลุ่ มวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้หลักสูตร, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 3. 
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ต าแหน่งท่ีมีในการบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงถือไดว้า่ผูบ้ริหารมีความส าคญั
ต่อการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ เป็นนัก
บริหารมืออาชีพ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาสู่การปฏิบติัท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ 
คุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารการศึกษา 7 นอกจากผูบ้ริหารจะมีลกัษณะท่ีพิเศษ
กวา่คนอ่ืนในหน่วยงานแลว้ การจดัการศึกษาจะตอ้งตระหนกัและให้ความส าคญัแก่ชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน เอกชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูมี้บทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียน 
โดยให้ความร่วมมือในการสนับสนุนดา้นงบประมาณ วสัดุและแรงงาน เพื่อให้การจดัการศึกษา
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแล้วคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะเพื่อพฒันา ปรับปรุงโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน8  

ในองคก์รทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน ผูบ้ริหารมีบทบาทและมีความส าคญัต่อ
การด าเนินงานในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาและริเร่ิมกิจการต่างๆ ขององค์กรนั้นให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ก็มีปัญหามากมายบางคร้ังก็เกิดจากตวัผูบ้ริหารเองท่ีมี
จุดอ่อนบางประการ เช่น ปัญหาดา้นความรู้ทางวิชาการ ไม่เขา้ใจกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 
ต่าง ๆ อีกอยา่งถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้ก็จะท าให้
การบริหารงานลม้เหลวได ้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประกอบดว้ย 8 อ าเภอ แบ่ง
ออกเป็น 17 ศูนยเ์ครือข่าย โดยก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นครู ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีครู ผู ้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพในปริมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติในภารกิจหน้าท่ี และครู 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรเหล่านั้นมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี มีความมุ่งมัน่ในการท างานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียนท่ีเป็นองค์กรหลกัก็
จะส่งผลให้ครูและบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล9  
                                                 

7สุรศกัด์ิ ปาเฮ, สู่มิติการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 
2544), หนา้ 27. 

8กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ,์ 2537), หนา้ 
5.  

9ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2, รายงานสรุปโครงการน าเสนอผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2550, (ร้อยเอด็ : จนัทรเกษมการพิมพ,์ 2550), หนา้ 32. 
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จากหลกัการและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อน มีความตอ้งการท่ีจะศึกษา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูส้อน ศูนยเ์ครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อจะเป็น
แนวคิดให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าไปพฒันา ปรับปรุงลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเป็นสารสนเทศน าไปใชใ้นการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ 

คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า คุณลกัษณะดา้นวิชาการ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพและคุณลกัษณะดา้น
ความสามารถในการบริหาร ตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบระดบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์  

 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
 จากผลการวิจยัของ กลัยาณี ปานงาม พบวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตาม

ทรรศนะของครู พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยัวา่ ครูผูส้อน
มีเพศ อายุและประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย  
1.4.1 ขอบเขตเนือ้หา  

  การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะ
ของขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ  าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวชิาการ  
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ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นความสามารถในการบริหาร ตามแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ10 และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา11  

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูสายผูส้อนศูนยเ์ครือข่ายพฒันา

คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ  านวน 284 คน 
ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนย์
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 163 คน  

1.4.3 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า  
1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ขา้ราชการครูสายผูส้อน ซ่ึงจ าแนกตาม  

    1.1 เพศ 
  1.2 อาย ุ 
  1.3 ประสบการณ์ในการสอน  
2. ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จ าแนกเป็น 4 ดา้น คือ 
    2.1 คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า 
    2.2 คุณลกัษณะดา้นวชิาการ 
    2.3 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 
    2.4 คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร  
 

1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะหรือพฤติกรรม

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปรากฏแก่สายตาบุคคลทัว่ไป 4 ด้าน คือ คุณลกัษณะด้านภาวะผูน้ า 
คุณลักษณะด้านวิชาการคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และคุณลักษณะด้านความสามารถในการ
บริหาร ตามทศันะของครูผูส้อน 

                                                 
10ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 6. 
11ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ดีการพิมพ,์ 2548), หนา้ 12. 
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คุณลักษณะด้านภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถวดัได้จากการ
กระท าหรือมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้มีความยุติธรรมและเสมอภาค 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้ตดัสินใจ มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน และ
มีความสามารถในการชกัชวน โนม้นา้วใหบุ้คลากรปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม  

คุณลกัษณะด้านวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถวดัไดจ้ากการกระท า
หรือมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาในโรงเรียน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั (Child Center) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล มีการนิเทศ ติดตาม
ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการแนะแนวและระบบการช่วยเหลือนกัเรียน มีความสามารถดา้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน
การศึกษา ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นท่ีปรึกษาในการท าผลงานทาง
วชิาการแก่คณะครู  

คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ หมายถึง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถวดัไดจ้าก
การกระท าหรือมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีอารมณ์มัน่คง สุขุม เยือกเยน็ มี
วินยัในตนเอง แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม มีความสุภาพ อ่อนโยน ไม่เยอ่หยิ่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความมัน่คงดา้นครอบครัว มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติั
หนา้ท่ี และมีความเป็นกลัยาณมิตร  

คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถ
วดัไดจ้ากการกระท าหรือมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ทฤษฎีการ
บริหาร มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สามารถบริหาร
จดัการงานต่างๆ ในโรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีการวางแผนในการปฏิบติังาน มอบหมายงานให้
บุคลากรรับผิดชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ มีระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษา มีความโปร่งใสในการบริหารงาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และ
สร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีรวมตวักนัจ านวน 15 – 20 
โรงเรียน บริหารงานร่วมกนัเป็นศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 หมายถึง หน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียน
ประถมศึกษา รับผิดชอบบริหารงานของโรงเรียน 8 อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอ
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อาจสามารถ อ าเภอปทุมรัตต ์อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
และอ าเภอหนองฮี จงัหวดัร้อยเอ็ด ให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอ
สุวรรณภูมิ และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ไดแ้บ่งการบริหารงานเป็น
ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา มีทั้งหมด19 ศูนยเ์ครือข่ายฯ ประกอบดว้ย ศูนยเ์ครือข่ายฯ 
หนองฮี ศูนยเ์ครือ ข่ายฯ โพนทราย ศูนยเ์ครือข่ายฯ เมืองสุวรรณ ศูนยเ์ครือข่ายฯ น ้ าค  าดอกไมบ้า้น
นา ศูนยเ์ครือข่ายฯ หินกอง ศูนยเ์ครือข่ายฯ เมืองจ าปาขนั ศูนยเ์ครือข่ายฯ หวัชา้งเผือก ศูนยเ์ครือข่าย
ฯ เมืองเกษ ศูนยเ์ครือข่ายฯ ทุ่งใหญ่ ศูนยเ์ครือข่ายฯ เหนือเมืองเกษ ศูนยเ์ครือข่ายฯ สระบุศย ์ศูนย์
เครือข่ายฯหนองหม่ืนถ่านแจง้หน่อม ศูนยเ์ครือข่ายฯ บูรพา ศูนยเ์ครือข่ายฯ เมืองแสนทพัไทย ศูนย์
เครือข่ายฯลุ่มน ้าชี ศูนยเ์ครือข่ายฯ โคกน ้าค  า และศูนยเ์ครือข่ายฯ ปทุมรัตต ์ 

ศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ หมายถึง เป็นศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการศึกษา
ท่ี 9 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีทั้ งหมด 19 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนชีโนวาทธ ารง  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ โรงเรียนบา้นเขวาตะคลอง 
โรงเรียนบา้นเขวาหรดี โรงเรียนบา้นดงคร่ังนอ้ย โรงเรียนบา้นดงคร่ังใหญ่ โรงเรียนบา้นไทรทอง 
โรงเรียนบา้นนกเหาะ โรงเรียนบา้นโพนเงินโพนทอง โรงเรียนบา้นโพนทนั โรงเรียนบา้นโพน
แท่น โรงเรียนบา้นโพนหิน โรงเรียนบา้นแสนสี โรงเรียนบา้นหนองไผลุ่่ม โรงเรียนบา้นหนองพระ
บาง โรงเรียนบา้นหนองสระหงส์ โรงเรียนบา้นหนองอ่างดอกรัก โรงเรียนบา้นฮ่องทราย และ
โรงเรียนวดัแจ่มอารมณ์  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือ
ช่ือต าแหน่งท่ีเรียกอย่างอ่ืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีบริหารในสถานศึกษาในสังกัดศูนย์เครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการสอนในสถานศึกษาในสังกดั
ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ปีการศึกษา 2555 

เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถามสารนิพนธ์ฉบบัน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)เพศชาย 
2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึงอายุของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบบัน้ีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 
20-30 ปี 2) 31-50 ปี และ 3) 51 ปีข้ึนไป 

ประสบการณ์ในการสอน หมายถึง ประสบการณ์ในการสอนของผูต้อบแบบสอบถามสาร
นิพนธ์ฉบบัน้ีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 1-10 ปี 2) 11-20 ปี และ 3) 21 ปีข้ึนไป 
 



8 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
 ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นแนวทางในการคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 1.6.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ไดมี้ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาการคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 1.6.2 ใช้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.6.3 ทราบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการ
ครูสายผูส้อน 

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการ
ครูสายผู ้สอนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผูว้ิจยัได้คน้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยล าดบัเน้ือหาท่ีเป็น
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2.3 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผู้บริหาร 
2.1.1 ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการของหน่วยงานซ่ึง การ

ด าเนินงานต่าง ๆ ใหมี้ ประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ดงันั้น ผูบ้ริหาร จ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการบริหาร สามารถตัดสินใจ สั่งการเพื่อให้เ กิดประโยชน์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมายของหน่วยงานสูงสุดนกัวิชาการ และนกัการศึกษา 
ไดใ้หค้วามหมายเหตุของผูบ้ริหาร ไวด้งัน้ี 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ได้ให้ความหมายของผูบ้ริหาร ว่าผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมี
ลกัษณะเพิ่มข้ึนมากกวา่เดิม คือ 

1. เป็นผูน้ าทางวชิาการ 
2. เป็นผูป้ระสานงานและใหบ้ริการท่ีดี 
3. เป็นผูอิ้ทธิพลเป็นท่ียอมรับเช่ือถือในหมู่ครู ในการท่ีจะรักษาความสามคัคีกลมเกลียว

ของสมาชิกในโรงเรียนหรือในหมู่คณะ 
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4. เป็นผูค้วบคุมการบริหารตามนโยบายใหบ้รรลุผลตามจุดหมายคณะ1 
สุเมธ แสงน่ิมนวล ได้กล่าวถึงผูบ้ริหารยุคใหม่ว่า ผูบ้ริหาร คือ บุคคลท่ีสามารถในการ

ปกครองบงัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บการยกย่องมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหรือผูต้ดัสินใจแทนกลุ่ม 
หรือเป็นผูน้ าในการด าเนินการให้กลุ่มคนท่ีมีอยู่ร่วมกนัท างานให้ส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์การ
บริหารจะตอ้งบริหารใน 3 ประการ คือ 

1. บริหารตน 
2. บริหารคน 
3. บริหารงาน 
ในการบริหาร 3 ประการน้ีผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งมีทกัษะอยู ่3 ดา้น คือ 

1. ทกัษะดา้นความคิด (Conceptual Skill) 
2. ทกัษะในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Skill) 
3. ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skill)2  

สุเทพ ทองประดิษฐ์ กล่าวถึงผูบ้ริหารว่า หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเหนือผูอ่ื้น 
(Authority) และพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์กรโดยใช้ก าลงัความพยายาม
ของบุคคลท่ีเขา้มามีอ านาจหนา้ท่ีต่อส่ิงนั้น3 

พระครูวจิิตรธรรมโชติ ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้ริหาร ซ่ึงกล่าวไว ้ดงัน้ี 
ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีบริหาร และควบคุมดูแลกิจการ และหมายถึง ด ารง

ต าแหน่งชั้นสูงในองค์การใดองคก์ารหน่ึง ในการบริหารจะตอ้งมีบุคคลหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกวา่ ผูบ้ริหาร บุคคลท่ีกล่าวน้ีอาจจะเป็นผูบ้ริหาร โดยงานท่ีกระท าในสมาคมหน่ึง
หรือในส านกังาน เช่น ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ บุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีเรียก
ประชุมติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ และท างานประจ าของสมาคมหรือ ส านักงานนั้น ๆ ก็คือ
เลขานุการหรือเลขาธิการซ่ึงตามความหมายแลว้ไม่ใช่ผูบ้ริหาร แต่เพราะงานท่ีกระท าและหนา้ท่ีท่ี
ตอ้งรับผิดชอบ จึงท าให้เกิดอ านาจในทางบริหารข้ึน บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งน้ี ถึงแมว้่าจะไม่ใช่

                                                 
1นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ์คร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร:การ

พิมพก์รุงเทพ, 2540), หนา้ 75. 
2สุเมธ แสงน่ิมนวล, ท าอย่างจึงจะเป็นนักบริหารช้ันยอด, (กรุงเทพมหานคร : บุคแบงก์, 

2540), หนา้ 45. 
3สุเทพ ทองประดิษฐ์,  เอกสารประกอบค าบรรยายผู้น ากับผู้บริหารยุคโลกาภิวัตน์, 

(มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2542), หนา้ 11. 
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ผูบ้ริหารตามตวัอกัษรแต่โดยหนา้ท่ีท่ีกระท าก็ตอ้งถือวา่เป็นผูบ้ริหารในหน่วยงานนั้น ๆ ถา้ผูบ้ริหาร
ใดท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ประสบผลส าเร็จในด้านบริหาร สูงสุด เป็นผูท่ี้มีทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ มีความสามารถบริหารงานไดทุ้กสาขา ไม่วา่จะเป็นการธนาคาร อุตสาหกรรม ธุรกิจการศึกษา 
แมก้ระทั้งการบริหารบา้นเมือง เขาผูมี้ความสามารถน้ีจะไดรั้บขนานนามวา่ “นกับริหารมืออาชีพ” 
บุคคลอีกประเภทหน่ึงเป็นผูบ้ริหารโดยการแต่งตั้งจากผูมี้อ  านาจ โดยมอบอ านาจบงัคบับญัชามา
พร้อมกบัความรับผิดชอบ บุคคลเช่นน้ีถ้าเป็น โรงเรียน ผูบ้ริหาร ก็คือ ครูใหญ่หรืออาจารยใ์หญ่
หรือผูอ้  านายการ ในระดบัอ าเภอก็ หมายถึงหวัหนา้การประถมศึกษาอ าเภอ หากเป็นฝ่ายปกครองก็
คือนายอ าเภอ และถา้เป็นระดบัจงัหวดั ผูบ้ริหารทางการศึกษาคือ ผูอ้  านวยการการประถมศึกษา
ประจ าจงัหวดั ผูบ้ริหารงานทางฝ่ายปกครอง ได้แก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นต้น บุคคลต่าง ๆ 
ดงักล่าวมาน้ีจะตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม เพราะบุคคลชั้นหวัหนา้เป็นท่ีเพ่งมองของคนทัว่ไป เม่ือบุคคล
เหล่าน้ีประพฤติปฏิบติัอยา่งไร บุคคลอ่ืน ๆ มกัจะยดึถือเป็นแบบอยา่ง ดงันิทานสอนใจเร่ืองแม่ปูกบั
ลูก แม่ปูเดินไม่ตรงแลว้จะให้ลูกปูเดินตรงไดอ้ยา่งไร ดว้ยความส าคญัในเร่ืองน้ี นายมารุต บุนนาค 
อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้ค  าขวญัในโอกาสวนัครู ประจ าปี 2530 ว่า “ครูดี มี
วนิยั และคุณธรรม ยอ่มนอ้มน าใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองดี” ทั้งน้ีก็เพื่อจะให้เด็กยึดแบบอยา่งจากครูท่ี
ดีมีคุณธรรมนัน่เอง” ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งให้ผูร่้วมงานไดมี้ส่วนร่วมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ไม่ควร
ท างานคนเดียว เพราะความส าเร็จของงานอยูท่ี่หมู่คณะ เม่ือเราจากไปงานตอ้งอยูง่านไม่ควรส้ินสุด
เม่ือเราจากไป4 

จากแนวคิด ความหมายของนกัวิชาการ นกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปความหมาย
ของผูบ้ริหารได้ว่า ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลส าคญัท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อผูอ่ื้นมีคุณลกัษณะเพิ่มข้ึน
กว่าเดิมโดยไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูน้ าในการด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงาน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1.2 ประเภทของผู้บริหาร 
นิพนธ์ กินาวงศ ์ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหารการศึกษา (Educational administrator) โดยทัว่ไปเป็น

การเรียกภาพรวมของผูมี้ต  าแหน่งหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาผูบ้ริหารอาจแบ่งได ้2 ประเภท 
ดงัน้ี 

                                                 
4พ ร ะ ค รู วิ จิ ต ร ธ ร ร ม โ ช ติ ,  พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ ก า ร บ ริ ห า ร , 2544, http://se-

ed.net./sasana/web/talk.thml, วนัท่ีสืบคน้ 27 กรกฎาคม 2554, หนา้ 12. 
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1. ผูบ้ริหารท่ีไม่สังกดัสถานศึกษา หมายถึง ผูมี้หน้าท่ีควบคุมดูแลการจดัการศึกษาตาม
นโยบายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงในระบบการบริหารการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจ หมายถึง 
ผูต้รวจการศึกษา (Superintendent) ผูอ้  านาจการศึกษา (Educational director) หรือ ผูนิ้เทศการศึกษา 
(Education Supervisor) หรือในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั ผูบ้ริหารท่ีไม่สังกดัสถานศึกษา คือ 
ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู (ก.ค.) ก าหนดต าแหน่งไวต้าม
ประเภทของกรมท่ีสังกดั เช่น ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการอ าเภอและผูช่้วยหัวหน้าการประถมศึกษา
และผูช่้วยผูอ้  านวยการประถมศึกษาจงัหวดัและผูช่้วยผูอ้  านวยการสามญัศึกษาจงัหวดั เป็นตน้ 

2. ผูบ้ริหารท่ีสังกดัสถานศึกษา หมายถึง ผูเ้ป็นหัวหน้าสถานศึกษาท่ีเรียกว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียน (School administrator) หมายถึง ครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ ผูอ้  านวยการ โรงเรียนหรือผูช่้วยใน
ต าแหน่งนั้น ๆ รวมถึง ผูบ้ริหารในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงอาจเรียกช่ือว่า ผูอ้  านวยการวิทยาลัย 
หัวหน้าภาควิชา คณบดี อธิการบดี เป็นตน้ ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการบริหารงานของ
หน่วยงานการบริหารจะด าเนินไปดว้ยดี บรรลุวตัถุประสงคแ์ละประสบผลส าเร็จข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ผูบ้ริหาร” 5 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ไดก้ล่าวถึงประเภทของผูบ้ริหารอาจแบ่งไดโ้ดยอาศยัพื้นฐานสอง
อยา่งคือ ความแตกต่างทางแนวด่ิง หรือ ความแตกต่างทางระดบัการบริหาร และความแตกต่างทาง
แนวนอนหรือความแตกต่างโดยอาศยัเขตความรับผิดชอบ 

1. ความแตกต่างทางแนวด่ิง แบ่งประเภทของผูบ้ริหารตามแนวด่ิง ตามระดบัการบริหาร 
ดงัน้ี 

1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Managers) ผูบ้ริหารระดบัน้ีจะอยูใ่นระดบัสูงสุดของ
สายการบงัคบับญัชาและรับผดิชอบองคก์ร โดยรวม 

1.2 ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Managers) ผูบ้ริหารระดบัน้ีจะอยูใ่นระดบักลาง
ของสายการบงัคบับญัชา และรับผดิชอบหน่วยธุรกิจและแผนกงานท่ีส าคญั 

1.3 ผูบ้ริหารระดบัตน้ (First-line Managers) ผูบ้ริหารระดบัน้ีจะอยู่ในระดบั
ล่างสุด มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการควบคุมการด าเนินงานประจ าวนัใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน 

2. ความแตกต่างทางแนวนอน การแบ่งประเภทของผูบ้ริหารตามแนวนอนเป็นการแบ่ง
ประเภทของผูบ้ริหารตามขอบเขตของกิจกรรมและความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ 

                                                 
5นิพนธ์ กินาวงค,์ หลักบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (พิษณุโลก : โรงพิมพต์ระกูลไทย, 

2543), หนา้ 55-56. 
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2.1 ผูบ้ริหารทัว่ไป (General Manager) 
2.2 ผูบ้ริหารตามหนา้ท่ี (Functional Manager) 
2.3 ผูบ้ริหารโครงการ (Project Manager)6 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ประเภทของผูบ้ริหารตามลกัษณะพื้นฐานโดยภาพรวมสามารถแบ่ง
ไดส้องประเภท คือ แบ่งตามระดบัการบริหารและแบ่งตามขอบเขตของการจดักิจกรรมหรือความ
รับผิดชอบ และยงัแบ่งตามการจดัการศึกษาไดอี้กสองประเภท คือ ผูบ้ริหารไม่สังกดัสถานศึกษา
และผูบ้ริหารสังกดัสถานศึกษา 

2.1.3 บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหาร 
การบริหารจดัการในสถานศึกษา คือ หนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ในการด าเนินงานมี

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บับริบท โครงสร้างการจดัองค์กร ตามระบบและแนวคิดของ
นกับริหารการศึกษาแต่ละบุคคล บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใชค้วามเป็นผูน้ า และ
ตอ้งใชอ้ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ เพื่อให้การบริหารจดัการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ไดมี้ผูก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารดงัน้ี 

ไพบูลย์ ยอดยิ่ง กล่าวว่า ผูน้  าหรือหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษามีบทบาทหน้าท่ีอยู่ 2 
ประเภทคือ 

1. บทบาทหนา้ท่ีดา้นการงาน ไดแ้ก่ 
1.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลและความเห็นให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความเห็นเพื่อการอภิปรายของ

กลุ่ม 
1.2 ผูแ้สวงหาขอ้มูลและความเห็น ไต่ถามขอ้เท็จจริง ความเห็น ความรู้สึก จาก

สมาชิกเพื่อการอภิปรายของกลุ่ม 
1.3 ผูเ้ร่ิมตน้เสนอเป้าหมาย และงานท่ีจะตอ้งท าเพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้การท างานของ

กลุ่ม 
1.4 ผูแ้นะแนวทาง วางแผนในการปฏิบติังาน และดึงความสนใจของกลุ่ม ให้เขา้

มาอยูใ่นงานท่ีตอ้งท า 
1.5 ผูร้วบรวม รวบรวมความคิดหรือค าแนะน าของสมาชิกและสรุปส่วนส าคญัไว ้

                                                 
6เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร :

ไทยวฒันาพานิช, 2540), หนา้ 3. 
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1.6 ผูป้ระสานงาน ช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ปรับกิจกรรม
ของกลุ่มยอ่ยและบรรดาสมาชิกใหก้ลมกลืนกนั 

1.7 ผูว้ินิจฉัย ช้ีให้เห็นแหล่งของปัญหาและอุปสรรคท่ีขดัขวางไม่ให้กลุ่มบรรลุ
เป้าหมาย 

1.8 ผูเ้พิ่มพลงั กระตุน้ใหก้ลุ่มผลิตงานท่ีมีคุณภาพข้ึนตลอดเวลา 
1.9 ผูท้ดสอบความจริง ทดสอบความคิดจะน าไปปฏิบติัและได้ผลจริงหรือไม่

ค  านึงถึงทางเลือกอ่ืน ๆ แลว้น าไปประยกุตเ์ขา้กบัสถานการณ์จริงดูวา่จะปฏิบติัไดผ้ลหรือไม่ 
1.10 ผูป้ระเมินผล ประเมินการตดัสินใจและความส าเร็จของกลุ่ม โดยเทียบกบั

เป้าหมายและมาตรฐานท่ีกลุ่มตั้งไว ้
2. บทบาทหนา้ท่ีดา้นรักษาสมานฉนัท ์ไดแ้ก่ 

2.1 ผูส้นบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือส่งเสริมให้ทุกคนเขา้มาร่วมมือกนัอยา่งอบอุ่น 
มีน ้าใจไมตรี และอาทรต่อสมาชิกอ่ืน ๆ 

2.2 ผูป้ระสานและประนีประนอม โนม้นา้วสมาชิกให้วิเคราะห์ความคิดขอ้ขดัแยง้
ระหวา่งกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์พยายามหาจุดร่วมในขอ้ขดัแยง้และท าใหส้มาชิกลงรอยกนัได ้

2.3 ผูผ้่อนคลายความตึงเครียด ลดความเครียดและเพิ่มนนัทนาการของกลุ่มเกิด
ความสนุกสนาน 

2.4 ผูช่้วยติดต่อส่ือสาร สามารถแสดงการติดต่อส่ือสารท่ีดีไดแ้ละสามารถท าให้
สมาชิกทุกคนสามารถเขา้ใจค าพดูของสมาชิกอ่ืนได ้

2.5 ผูป้ระเมินอารมณ์ ถามความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่มเก่ียวกบัการท างานของ
กลุ่มและสมาชิกอ่ืนภายในกลุ่ม พร้อมกบัการแสดงความรู้สึกของตนเองต่อทั้งสองส่ิงน้ีดว้ย 

2.6  ผู ้สังเกตการณ์ สังเกตการณ์ท างานของกลุ่มและใช้ข้อสังเกตน้ีช่วยว ัด
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

2.7 ผูต้ ั้งมาตรฐาน ตั้งมาตรฐานและเป้าหมายของกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกไดต้ระหนกั
ถึงทิศทางของการท างานและความกา้วหน้าของกลุ่มท่ีจะไปสู่จุดหมายและเพื่อให้สมาชิกยอมรับ
สภาพและวธีิการด าเนินงานของกลุ่มอยา่งเปิดเผย 

2.8 ผูฟั้งท่ีดี ฟังและท าหนา้ท่ีเป็นผูฟั้งท่ีน่าสนใจส าหรับสมาชิกอ่ืน คลอ้ยตามกลุ่ม
เม่ือ ไม่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

2.9 ผูส้ร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจยอมรับและสนบัสนุนความตรงไปตรงมา 
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2.10 ผูแ้ก้ปัญหาระหว่างกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการอภิปรายถึงข้อขดัแยง้ระหว่าง
บรรดาสมาชิกอยา่งเปิดเผยเพื่อจะขจดัขอ้ขดัแยง้ และเพื่อความสมานสามคัคีภายในกลุ่ม7 

Stogdill (สต๊อกดิลล์) ไดส้รุปบทบาทของผูบ้ริหารไว ้17 ประการไว ้ดงัน้ี 
1. บทบาทเป็นผูก้  าหนดทิศทางการปฏิบติังาน (Direction setter) ผูบ้ริหารจะช่วยให้

หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได ้ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นและมีความสามารถในการช้ีแจงท าความเขา้ใจ
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานมีความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการการบริหารงานและ
วตัถุประสงคผ์ลงาน 

2. บทบาทเป็นผูก้ระตุ้นความเป็นผูน้ า (Leader catalyst) บทบาทน้ีจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการจูงใจ กระตุน้ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร มีทกัษะท างาน
เป็นทีม 

3. บทบาทเป็นนกัวางแผน (Planner) จะตอ้งมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคต เตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมในการรับมือกบัส่ิงใหม่ๆ จะเกิดข้ึน 

4. บทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ (Decision maker) บทบาทน้ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ทฤษฎีต่าง ๆ ของการตดัสินใจ และมีความสามารถในการวนิิจฉยัสั่งการไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ 

5. บทบาทเป็นผูจ้ดัองค์การ (Organizer) ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งออกแบบงานและก าหนด
โครงสร้างขององค์การใหม่ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจพลวตัขององค์การและพฤติกรรมของ
องคก์ารดว้ย 

6. บทบาทเป็นผูเ้ปล่ียน (Change manager) ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงมาสู่
สถาบนั เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของสถาบนั รู้ว่าจะเปล่ียนอะไรเปล่ียนอย่างไร และควรจะเปล่ียนใน
สถานการณ์ใด และทิศทางใด 

7. บทบาทเป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) ผูบ้ริหารจะต้องมีความเข้าใจรูปแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล เขา้ใจเครือข่ายของการส่ือสาร รู้จกัวิธีนิเทศงานท่ีพึงปรารถนาเขา้ใจระบบ
การรายงานท่ีดีสามารถประสานกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. บทบาทเป็นผูส่ื้อสาร (Communicator) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารทั้ง
ด้านการพูดและการเขียน รู้จักใช้ส่ือต่างๆ เพื่อการส่ือสารและจะมีความสามารถในการ
ประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน 

                                                 
7ไพบูลย ์ยอดยิ่ง, เอกสารประกอบการสอนวิชา 1065113 ภาวะผู้น าในการบริหารงาน,

(มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2547), หนา้ 146-148. 
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9. บทบาทเป็นผูแ้กค้วามขดัแยง้ (Conflict manage) เน่ืองจากความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถหลีกเล่ียงได้ ผูบ้ริหารต้องเขา้ใจสาเหตุของความขดัแยง้ จะตอ้งมีความสามารถในการ
ต่อรองไกล่เกล่ียจดัการกบัความขดัแยง้และแกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้

10. บทบาทเป็นผูแ้กปั้ญหา (Problems manager) เน่ืองจากปัญหาทั้งหลายไม่ลงเอยดว้ย
ความจดัแยง้ ปัญหาจึงมีความหมายกวา้งขวางกวา่ความขดัแยง้จะตอ้งมีความสามารถในการวินิจฉยั
แกปั้ญหา 

11. บทบาทเป็นผูจ้ดัระบบ (Systems manager) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการ
วเิคราะห์ระบบ และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจในการน าทฤษฎีทางการบริหารไปใชป้ระโยชน์ 

12. บทบาทเป็นผูบ้ริหารการเรียนการสอน (Instructional manager) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความ
เขา้ใจระบบการเรียนรู้ การเจริญและการพฒันาการของมนุษยเ์ขา้ใจทฤษฎีการสร้างและพฒันา
หลกัสูตร มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 

13. บทบาทเป็นผูบ้ริหารบุคคล (Personnel manager) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถใน
เทคนิคของการเป็นผูน้ า การเจรจาต่อรอง การประเมินผลงานและการปฏิบติังานของบุคคล 

14. บทบาทเป็นผูบ้ริหารทรัพยากร (Resource manager) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถใน
การเงินและงบประมาณ สามารถในการบริหารพสัดุ ครุภณัฑ์ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาตลอดจน
การแสวงหาการสนบัสนุนจากภายนอก 

15. บทบาทเป็นผูป้ระเมินผล (Appraiser) ผูบ้ริหารจะตอ้งมี ความสามารถในการประเมิน
ความตอ้งการ การประเมินระบบ วธีิการทางสถิติ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

16. บทบาทเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ (Public relater) ผูบ้ริหารจะตอ้ง มีทกัษะในการสร้าง
ภาพพจน์ท่ีดี รู้จกัพลวตัของกลุ่ม รู้จกัและเขา้ใจเผยแพร่ข่าวสารดว้ยส่ือและวธีิการต่างๆ 

17. บทบาทเป็นประธานในพิธีการ (Ceremonial head) เป็นบทบาทท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ 
ในดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีภาระงานท่ีจะตอ้งด าเนินการ ภายใตค้วาม

รับผิดชอบเก่ียวกบัระบบงาน ในกรอบท่ีก าหนดและการประสานงานกบับุคคล องคก์รหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ วิเคราะห์โดยรอบครอบเพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีความภาคภูมิใจและประทบัใจ8 

                                                 
8Stogdill, Ralph M, Handbook of Leadership, (New York : The Free Press, 1984), p 42-

45. 
 



17 
 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดก้  าหนดเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารของคุรุสภา พ.ศ. 2540 ซ่ึง
กล่าวถึง แนวทางการปฏิบติังานในบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้12 ประการดงัน้ี 

1. ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพการบริหารศึกษา 
2. ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพฒันาของบุคลากร 

ผูเ้รียนและชุมชน 
3. มุ่งพฒันาผูร่้วมงานใหป้ฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
4. พฒันาแผนงานขององคก์ร ใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 
5. พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นล าดบั 
6. ปฏิบติังานขององคก์ร โดยเนน้ผลถาวร 
7. รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
8. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
9. ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์
10. แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
11. เป็นผูน้ าและเป็นผูส้ร้างผูน้ า 
12. สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์9 
ชาญชัย อาจินสมาจาร กล่าวถึงหนา้ท่ีของผูบ้ริหารไวด้งัน้ี 
1. ในดา้นวตัถุประสงคผ์ูบ้ริหารมีหนา้ท่ีคือ 

1.1 ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างการศึกษา แลว้ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมาย 
1.2 ระลึกเสมอวา่อะไรคือส่ิงท่ีดีท่ีดีสุดส าหรับนกัเรียน 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบติังานตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคด์า้นการศึกษา 
1.4 ท าให้บุคลากรทางการศึกษายอมรับเป้าหมายทางการศึกษาทั้งจุดมุ่งหมาย

เฉพาะและใหทุ้กคนแปรจุดมุ่งหมายสู่การปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั 
1.5 คน้หาวธีิทางท่ีมีส าหรับท าใหเ้ป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
1.6 หาวิธีเพื่อให้ได้มาซ่ึงความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและ

ก่อใหเ้กิดความสามคัคีข้ึนในระหวา่งบุคลากรทางการศึกษาดว้ยกนั 

                                                 
9ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2540), หนา้ 1-35. 
 



18 
 

2. ในดา้นการวางแผนผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
2.1 ออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ โดยผา่นทางเลือกแนวทางท่ีดี

ท่ีสุด 
2.2 ก าหนดผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 
2.3 ท าความกระจ่างในส่ิงท่ีตอ้งการใหส้ัมฤทธ์ิผลและวธีิการ 
2.4 วางแผนส าหรับผลสัมฤทธ์ิและการปรับปรุงระบบค่านิยมของสังคม 
2.5 ท างานใหย้ดืหยุน่เพื่อปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของกิจกรรม

ทั้งหลายของชีวติ 
2.6 ท าแผนใหส้มบูรณ์ 
2.7 ทบทวนแผนอยา่งสม ่าเสมอ 
2.8 ท าแผนการศึกษาใหเ้ขา้กบัแผนของประเทศ 
2.9 ร่างแผนโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการวจิยั 
2.10 ท าแผนใหเ้ป็นจริงและปฏิบติัได ้
2.11 ใชบ้ริการของผูเ้ช่ียวชาญ 

3. ในดา้นการจดัการองคก์าร ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
3.1 วางโครงสร้างของการจดัองคก์ารรูปแบบของต าแหน่งและความสัมพนัธ์ 
3.2 ก าหนดต าแหน่งของบุคลากร โดยตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมาย 
3.3 ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากร 
3.4 ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มสู่ผลสัมฤทธ์ิของวตัถุประสงคท์างการศึกษาโดยผา่น

ทางการปฏิบติังาน กระบวนการส่ือความหมายและการประเมินผล 
3.5 ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีไดรั้บความร่วมมือจากบุคลการทุกคน 
3.6 ท าใหอ้งคก์ารเกิดบรรยากาศแบบประชาธิปไตยโดยผา่นทางความสัมพนัธ์อนั

ดี 
3.7 ส่งเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อท าใหว้ตัถุประสงคส์ัมฤทธ์ิผล 

4. ในดา้นการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
4.1 แนะน าบุคลากรวา่ควรจะท าอะไรบา้ง 
4.2 แน่ใจวา่ กิจกรรมทั้งหลายด าเนินไปสู่วตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้
4.3 ประสานงานองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมทิศทางของการท างาน เช่น 

สถานการณ์ เคร่ืองมือ การเงิน ความรู้และทกัษะ 
4.4 ไดผ้ลงานจากการท างานมากท่ีสุดโดยลงทุนนอ้ยท่ีสุด 



19 
 

4.5 เคารพความรู้ บุคลิกภาพ และเกียรติของบุคลากร 
4.6 ท าใหบุ้คลากรเคารพตนเองและมีความพอใจในตนเอง 
4.7 ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในพลงัทางกาย สังคมและเศรษฐกิจ 
4.8 เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งครู นกัเรียน และผูป้กครอง 
4.9 เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองหลกัสูตร วธีิการสอน 
4.10 ใชอ้ านาจและหนา้ท่ีตดัสินใจกิจกรรมของบุคลากร 
4.11 ก าหนดขั้นตอนของปัญหาเพื่อการแกไ้ขปัญหา 
4.12 เขา้ใจความรู้สึกและการตดัสินใจของบุคลกร และหลีกเล่ียงการใช้ความ

คิดเห็นของตนเองแต่ผูเ้ดียว 
5. ในดา้นการประเมินผล ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

5.1 ประเมินผลกระบวนการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณโดยการเปรียบเทียบ
มาตรฐานและค่านิยมท่ีก าหนดไว ้

5.2 คน้หาจุดแขง็ จุดอ่อนของบุคลากรและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
5.3 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงานและตวับุคลากร 
5.4 ก่อให้เกิดความเขา้ใจแก่ประชาชน ให้ไดรั้บความสนใจและการร่วมมือจาก

ประชาชน 
5.5 ประเมินเจตคติของประชาชนเพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน 
5.6 ส่งเสริมการประเมินผลเอง และการปรับปรุงตนเองในตวับุคลากร10 

รุจีร์ ภู่สาระ ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสกถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์นโยบายและสังเคราะห์งาน 

1.1 วเิคราะห์นโยบายสู่การปฏิบติังานในสถานศึกษา 
1.2 ก าหนดวิธีการและควบคุมการปฏิบติังาน การสั่งการ การประสานงานและ

ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานในสถานศึกษา 
2. การบริหารงานในสถานศึกษา 

2.1 บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่งของกรม กระทรวงรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวขอ้งและรัฐบาล 

                                                 
10ชาญชยั อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัพิมพดี์การพิมพ,์ 

2540), หนา้ 101 – 104. 
 



20 
 

2.2 บริหารบุคคลในสถานศึกษา 
3. การก ากบัดูแลในสถานศึกษา 

3.1 ก ากบัดูแลการจดัการศึกษาในสถานศึกษา 
3.2 ก ากบัดูแลการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรและไดม้าตรฐาน 
3.3. ก ากบัดูแลนกัเรียนใหป้ระพฤติปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 
3.4 ก ากบัดูแลการจดัท าแผนปฏิบติัการ แผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
3.5 ก ากบัดูแลการบริหารงบประมาณและการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
4. การเป็นผูน้ า 

4.1 เป็นผูน้ าในการพฒันาสถานศึกษา 
4.2 เป็นผูน้ าในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพนัธ์กับบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
4.3 เป็นผูน้ าในการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสถานศึกษา 

5. การส่งเสริมและสนบัสนุน 
5.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา คน้ควา้และวจิยั 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ในการพฒันาการ

เรียนการสอน 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพฒันาคุณธรรม ค่านิยมและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสังคม 
5.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัสวสัดิการแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
5.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา 

6. การรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีต่อกรมเจา้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 

7. เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงพฒันางาน ระเบียบขอ้ปฏิบติัต่อกรมตน้สังกดั 
8. ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย11 

                                                 
11 รุจีร์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท,์ 2545), 

หนา้ 38. 
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จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้่า บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารซ่ึงนกัวิชาการ
หลายท่านไดร้วบรวมบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารไวค้่อนขา้งมากโดยแบ่งแยกย่อยตามหลกัการ
บริหารงานแต่ละดา้น ลว้นเป็นบทบาทส าคญัท่ีผูบ้ริหารพึงมีและยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัโดยบทบาท
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีส าคญัมี 2 ประการ คือ การบริหารเป็นศาสตร์ หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ 
ความสามารถดา้นวิชาการ เทคโนโลยี นวตักรรม สารสนเทศและมีวิสัยทศัน์กวา้งไกลเป็นบุคคลท่ี
รอบรู้ ทนัเหตุการณ์ และการบริหารเป็นเร่ืองของศิลป์ หมายถึง ผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัทกัษะการ
บริหารโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีทกัษะในการบริหารจดัการ การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสามารถในการส่ือสารและประสาน
ความร่วมมือร่วมใจกบัผูร่้วมงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้การบริหารงานด าเนินไปอย่าง
ราบร่ืนมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.1.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัการศึกษา ตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎี หลกัการการบริหาร ซ่ึงการบริหารเป็นงานท่ีผูบ้ริหารตอ้งใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ซ่ึงนกัการศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฎี หลกัการการบริหารดงัน้ี 

สุวกจิ ศรีปัดถา ไดก้ล่าวถึงหลกัการคิดตามทฤษฎีหมวด 6 ใบ ดงัน้ี 
การตดัสินใจใดท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมาจากกระบวนการคิดท่ีรอบคอบถ่ีถว้นผูบ้ริหารยุคใหม่

สามารถท่ีจะประยุกต์แนวความคิดของทฤษฎีหมวก 6 ใบ ของ ดร.เอ็ดวาร์ด เดอโบโน เก่ียวกบั
กระบวนการพื้นฐานในการพฒันาความคิดมาใช้เพื่อหาขอ้ยุติก่อนการตดัสินใจใด ๆ ไดก้ล่าวคือ 
ผูบ้ริหารควรพิจารณาเร่ืองราวหรือปัญหาในภาพรวมท่ีหลากหลายมุมมอง เพื่อให้การคิดเป็น ไป
อย่างชาญฉาด ทฤษฎีหมวด 6 ใบ ไดก้ล่าวถึงหมวกในสีสันต่าง ๆ อนัแทนความคิดในมุมมองท่ี
แตกต่างกนัดงัน้ี 

หมวกสีขาว เป็นตวัแทนของขอ้เท็จจริง ตวัเลข ขอ้มูล เปรียบสีขาวเป็นสีของความจริง 
ผูบ้ริหารท่ีใช้หมวกสีขาวจะเป็นผูท่ี้พร้อมรับขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อจะน าไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการ
วเิคราะห์หาขอ้สรุปตามขอ้มูลท่ีมี โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัทศันคติ ความคิดเห็นใด ๆ ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลถูกตอ้งน่าเช่ือถือเพียงใด 

หมวกสีแดง เป็นตวัแทนของอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ในเวลานั้น สีแดง
คืออารมณ์ เปรียบเสมือนไฟหรือความร้อน อาจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งอาศยัเหตุผล 
ผูบ้ริหารไม่ควรใชค้วามรู้สึกหรืออารมณ์ในการช้ีขาด เพราะอารมณ์สามารถเปล่ียนแปลงความคิด
ได ้ซ่ึงเป็นความคิดท่ีไม่ใช่เหตุผล ผูบ้ริหารจึงไม่ควรสวมหมวกสีแดงก่อนตดัสินใจควรถอดหมวก
สีแดงออก 
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หมวกสีด า เป็นตวัแทนของความระมดัระวง เปรียบเหมือนเส้ือครุยสีด าของผูพ้ิพากษาท่ี
ตอ้งรู้จกัไตร่ตรองและยบัย ั้งการด าเนินการท่ีอาจเป็นอนัตรายท าให้เกิดความเสียหายหรือลม้เหลว
ได ้ผูบ้ริหารใชห้มวกสีด าเพื่อพิจารณาวา่ส่ิงใดท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลประสบการณ์วตัถุประสงคแ์ละ
มโนธรรมส านึกของตนเองหรือไม่ 

หมวกสีเหลือง เป็นตวัแทนของการแสวงหาคุณค่าและคุณประโยชน์ของทุกทางเลือก
เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์และการมองโลกในแง่ดี การลงมือปฏิบัติจริงโดยมีเหตุผลเข้ามา
ประกอบการตดัสินใจดว้ย 

หมวกสีเขียว เป็นตวัแทนของความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ ๆ เปรียบเสมือนตน้ไมท่ี้มีการ
เจริญเติบโต ผูบ้ริหารท่ีใชห้มวกสีเขียวจะมีความคิดใหม่ ๆ ท าใหมี้ความเคล่ือนไหวทางความคิดอนั
จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง เปิดโอกาสใหมี้การพฒันาปรับปรุง 

หมวกสีฟ้า เป็นตวัแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนรวมไปถึงการบริหาร 
กระบวนการคิด เปรียบเสมือนทอ้งฟ้าและทศันียภาพ โดยรวมมีครอบคลุมทุกสรรพส่ิงในโลก 
ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีใชห้มวกสีฟ้าตอ้งอาศยัประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
วเิคราะห์แกปั้ญหาหรือการตดัสินใจ12 

จากแนวความคิดทฤษฎีหมวก 6 ใบน้ีผูบ้ริหารสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์
ในการตดัสินใจได้ เพราะเป็นวิธีคิดท่ีรอบคอบ หลากหลายและครอบคลุมท าให้เกิดการคิดเป็น
ระบบ บูรณาการลดความสับสนของความคิดลง ท าให้วิเคราะห์ สังเคราะห์เร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนมีประสิทธิภาพมากข้ึน การน าหลกัการ แนวคิดของทฤษฎีหมวก 6 ใบและน ามาประยุกตก์บั
การตดัสินใจจะท าใหเ้กิดความรอบคอบ ลึกซ้ึงน าไปสู่การคิดและตดัสินใจอยา่งผูบ้ริหารมืออาชีพท่ี
แทจ้ริง 

Burn (เบอร์น) ไดอ้ธิบายวา่ ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ (Tranformation Leadership)เป็น
กระบวนการทั้งผูน้  าและผูต้ามต่างฝ่ายต่างยกระดบัคุณธรรม แรงจูงใจซ่ึงกนัและกนัผูน้ าจะพยายาม
ยกระดบัจิตส านึกของผูต้ามโดยให้มีอุดมคติสูงข้ึนถา้หากจะพิจารณาระดบัความตอ้งการของผูต้าม
ใหต้อ้งการในระดบัสูงข้ึน 

1. พฤติกรรมของผูน้ าเปล่ียนสภาพมีดงัน้ี 
1.1 ใหผู้ต้ามมีอิสระในการท างานและส่งเสริมใหผู้ต้ามไดพ้ฒันาตนเอง 

                                                 
12สุวกิจ ศรีปัดถา, เอกสารประกอบการสอนวิชา 1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ, 

(มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2547), หนา้ 89 - 90. 
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1.2 มีความเป็นมิตรกบัผูต้ามใชว้ธีิแบบไม่เป็นทางการกบัผูต้ามหรือบุตรกบัธิดา 
1.3 เป็นแบบอย่างของความซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม และมีมาตรฐานสูงในการ

ปฏิบติังาน 
1.4 ย ัว่ยผุูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ สนบัสนุนยกยอ่ง 
1.5 แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมัน่ กระตือรือร้น ตระหนกัในศกัด์ิศรีของบุคคล 

และมีความภกัดี 
2. องค์ประกอบของภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ (Bass and Alovio.) มีองค์ประกอบท่ี

ส าคญัดงัน้ี 
2.1 ความเสน่หา (Charming) หมายถึง พรสวรรค ์ความเสน่หาเป็นองคป์ระกอบท่ี

ส าคญัของกระบวนการเปล่ียนแปลงเป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถชกัน าผูอ่ื้นได ้
2.2 การดลใจ (Inspiration) การดลใจมีความใกลชิ้ดกบัเสน่หาเป็นวิธีการท่ีผูน้ า

อธิบายเป้าหมายในอนาคตขององคก์าร ซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
2.3 กระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual stimulation) การมุ่งสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบั 

ผูต้ามและส่งผลถึงความพอใจของผูต้ามและเนน้เป็นรายบุคคล 
2.4 การมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์เป็นรายคน (Individualized consideration) การมุ่ง

สัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัผูต้ามและส่งผลถึงความพอใจของผูต้ามและเนน้เป็นรายบุคคล13 
สรุปไดว้า่ จากทฤษฎีหลกัการท่ีกล่าวมาแบบผูน้ าเปล่ียนสภาพ เป็นวิธีการท่ีผูน้ าและ ผูต้าม

ก็มีความส าคญัเท่าเทียม โดยยกระดบัจิตใจ (คุณธรรม) สูงข้ึน ทั้งสองฝ่ายเป็นแบบผูน้ าท่ีดีท่ีสุดใน
อนาคต แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ หรือผูน้ าเชิงปฏิรูปน าไปใช้ในการบริหารงาน 
ความส าเร็จ หรือความลม้เหลวในการเป็นผูน้ าไม่มีแบบผูน้ าแบบใดท่ีสามารถใชไ้ดผ้ลกบัผูต้ามทุก
คน ผูน้ าจะตอ้งศึกษาความพร้อมของผูต้าม 

ทฤษฎีผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transaction leadership) แนวคิดทฤษฎีการบริหารและภาวะ
ผูน้ า ไดใ้ห้แนวคิดผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเปล่ียนทางสังคม โดยเน้นการ
แลกเปล่ียนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคมโดยเน้นการแลกเปล่ียนประโยชน์
ระหว่างผูน้ ากบัผูต้ามผลประโยชน์ยางอย่าง “ตั้งอยู่บนพื้นฐานท่ีจะสัญญาว่าจะให้รางวลัหรือส่ิง
ตอบแทน ถา้หากผูต้ามยินยอมท าตามขอ้เสนอของผูน้ า ผูน้  าแบบแลกเปล่ียนจะให้บางส่ิงบางอยา่ง
เป็นการตอบแทน” ในสภาพเช่นน้ีผูน้ าจะมีอิทธิพลมากเพราะผูต้ามมกัจะสนใจท าแต่ส่ิงท่ีผูน้  า
ตอ้งการ ดงันั้นผูน้ าแบบแลกเปล่ียนประโยชน์จะใชว้ธีิเจรจาต่อรอง (Bargaining) มากท่ีสุด 

                                                 
13Burns, J. M., Leadership, (New York : Harper and Row, 1978), หนา้ 20.  
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  Bass and Alovio (เบสและอโลวิโอ) ไดใ้ห้ความหมายลกัษณะของผูน้ าแบบแลกเปล่ียน
ไวด้งัน้ี 
 1. รู้วา่ผูต้ามตอ้งการอะไรจากการท างาน และพยายามให้ผูต้ามไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการตราบ
เท่าท่ีเขายงัท างานไดผ้ล 
 2. แลกเปล่ียนรางวลัและสัญญาวา่จะใหร้างวลัถา้มีความมานะพยายามในการท างาน 
 3. ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของผูต้ามตราบเท่าท่ีผูต้ามยงัคงท างานได้
ส าเร็จ 
 ทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ (Situation Leadership) เร่ิมประมาณ ค.ศ. 1967 การศึกษาภาวะ
ผูน้ าโดยการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ าหรือโดยการศึกษาพฤติกรรมของผูน้ าเร่ิมตน้ดว้ยความหวงั
ท่ีวา่จะพบองคป์ระกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงและพบทัว่ไปในผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล แต่ขอ้คน้พบส าคญั
จากการวจิยัพบวา่ประสิทธิผลของผูน้ าดูเหมือนตวัแปรหลายตวั เช่น บรรยากาศขององคก์ารค่านิยม
ของผูน้ ามีผูคิ้ดสูตรประสิทธิผลของผูน้ าดงัน้ี 
 E = F(l, f, s) ในเม่ือ E คือประสิทธิผล (Effectiveness) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้ง
สามารถปรับเปล่ียนผูน้ าของตนเอง (Leader) ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูต้าม (Follower) 
และสถานการณ์ (Situation) ผูน้ าจะตอ้งเหมือนกบันกัดนตรีอ่ืน ๆ ทั้งปวงเพื่อท่ีจะท าให้เกิดเพลงท่ี
ไพเราะทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ยืนยนัวา่ประสิทธิผลของผูน้ าข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งระหวา่ง
คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้ ากบัตวัแปรต่าง ๆ ของสถานการณ์ เช่น โครงสร้างของงาน
อ านาจของต าแหน่ง ทกัษะและทศันคติของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันั้นจึงไม่มีแบบผูน้ าท่ีดีท่ีสุด14 
 Fiedler (ฟีดเลอร์) กล่าววา่ การศึกษาผูน้ าตามสถานการณ์นั้น จะให้ความส าคญักบัปัจจยั 2 
อย่างคือ แบบของผูน้ ากบัคุณลกัษณะของกลุ่มหรือสถานการณ์ ตวัแปรต่าง ๆ ของสถานการณ์ 
นกัวิจยัสนใจศึกษาไดแ้ก่ บรรยากาศขององคก์าร ภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั อ านาจตามต าแหน่ง เป็นตน้ 
ทฤษฎีน้ีมุ่งศึกษาทศันคติและแรงจูงใจของหัวหน้าซ่ึงจะท าให้เขาปฏิบติัต่อลูกน้องแตกต่างกัน 
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 อยา่งคือ แบบของผูน้ ากบัสถานการณ์แบบทดสอบจะท านายวา่ผูต้อบมี
แรงจูงใจมุ่งงาน (Task motivated) หรือมีแรงจูงใจมุ่งสัมพนัธ์ (Relationship – Motivated) ส าหรับ
สถานการณ์นั้นพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้านคืออ านาจตามต าแหน่ง (Position power) 
โครงสร้างของงาน (Task structure) และสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัสมาชิก (Leader member 

                                                 
14Bass, B. M., & Avolio, B. I. , Transformational leadership development, (Pola 

Alto,CA : Consulting Psychologists Press, 1987), หนา้ 10. 
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relations) ท าใหเ้กิดสถานการณ์ข้ึน 8 สถานการณ์จากสถานการณ์ ช่ืนชมมากท่ีสุดถึงสถานการณ์ท่ี
ช่ืนชมน้อยท่ีสุด ทฤษฎีน้ีช้ีให้เห็นว่าผูน้ าแบบใดมีประสิทธิผลในสถานการณ์ใดความสอดคลอ้ง
ระหวา่งแบบภาวะผูน้ ากบัสถานการณ์15 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปความหมายของแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ าไดว้่า 
การบริหารโรงเรียนผูมี้บทบาทส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนการสอน การด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ตาม
ภารกิจของโรงเรียน ควบคุมดว้ยวธีิการและเทคนิค การบริหารให้บรรลุ วตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย
นั้นจะตอ้งใช้แนวคิดและทฤษฎีประกอบในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและใชแ้กไ้ขในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.1.5 แบบผู้น าของผู้บริหาร (Style of leader) 
 แบบของผูน้ ามีอยูม่ากมายหลายลกัษณะ ผูบ้ริหารแต่ละคนจะมีแบบของผูน้ าในลกัษณะท่ี
แตกต่างกนั แบบของผูน้ าของผูบ้ริหารจึงเป็นเคร่ืองช้ีพฤติกรรมผูน้ าไดเ้ป็นอยา่งดีแบบของผูน้ าอาจ
จ าแนกออกตามลกัษณะท่ีผูน้ าแสดงออกไดด้งัน้ี 
 ไพบูลย์ ยอดยิง่ ไดก้ล่าวถึงแบบของผูบ้ริหาร ไวด้งัน้ี 
 1. แบ่งตามลกัษณะการใชอ้ านาจมี 3 ประเภทคือ 
    1.1 ผูน้ าแบบเผด็จการหรืออตัตนิยม เป็นผูน้ าประเภทถืออ านาจเป็นใหญ่รวบ
อ านาจ และเป็นผูบ้งการ ไม่ยอมรับฟังและใหเ้กียรติคนอ่ืน 
    1.2 ผูน้ าแบบเสรีนิยมหรือตามสบาย เป็นผูน้ าแบบไม่เอาไหนปล่อยตามเร่ืองตาม
ราว ไม่ใชอ้  านาจบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปราศจากความรับผดิชอบ 
    1.3 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย ผูน้ าแบบน้ีนบัวา่ดีท่ีสุด ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็น
ของผูร่้วมงาน ยดึถือความคิดเห็นของกลุ่มเหนือความคิดเห็นของตนการบริหารจะเนน้ไปในทางท่ี
จะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 
 2. แบ่งตามลกัษณะการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
    2.1 ผูน้ าแบบเจา้ระเบียบเป็นผูน้ าท่ียึดตวัหนงัสือเป็นหลกัไม่กลา้ตดัสินใจนอก
กฎระเบียบ แมก้ารตดัสินใจนั้นจะเกิดผลดีต่อหน่วยงานก็ตามเป็นผูน้ าท่ียึดหลกันิติศาสตร์ มากกวา่
หลกัรัฐศาสตร์  

                                                 
15Fiedler, F., A theory of leadership effectiveness, (New York : McGraw-Hill, 1987), 

หนา้ 146. 
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    2.2 ผูน้ าแบบบงการ เป็นผูน้ าท่ีชอบสั่งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามค าสั่ง
ของตนไม่ชอบการประชุมปรึกษาหารือ ไม่ชอบใหใ้ครเสนอความเห็นขดัแยง้ 
    2.3 ผูน้ าแบบจงใจ ผูน้ าแบบน้ีจะน าส่ิงท่ีตนเองคิด ตั้งใจหรือตดัสินใจไวแ้ลว้ไป
ปรึกษาพูดคุยขอความเห็นจากเพื่อนร่วมงาน โดยอาศยัศิลปะในการเกล้ียกล่อมจูงใจให้ความเห็น
คลอ้งตามวธีิน้ีจะไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานมากข้ึน 
    2.4 ผูน้ าแบบร่วมใจ ผูน้ าแบบน้ีปรารถนาจะได้รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อน า
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัท าให้ผูร่้วมงานเกิดความภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการคิดเป็นการ
ท างานท่ีไดท้ั้งผลงานและน ้าใจคนควบคู่กนัไป 
 3. แบ่งตามประสิทธิผลของงาน มีดงัน้ี 
    3.1 แบบของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ย 
    3.2 ผูห้นีงาน ผูน้ าแบบน้ีขาดความสนใจในความส าเร็จของงานและความสัมพนัธ์
กบัผูร่้วมงาน และอาจกระท าการขดัขวางการท างานของผูอ่ื้นดว้ย 
    3.3 นกับุญ เป็นผูน้ าท่ีมีจิตเมตตา และค านึงถึงแต่ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูร่้วมงาน
จนไม่กลา้โตแ้ยง้ หรือคดัคา้นการกระท าใด ๆ ของเพื่อนร่วมงาน 
    3.4 ผูน้ าเผด็จการ เป็นผูมุ้่งแต่ภารกิจเพียงอย่างเดียว ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ผูร่้วมงานคนใดและไวใ้จคนอ่ืนน้อยมาก ผูป้ระนีประนอม ผูน้ าท่ีมุ่งงานให้ส าเร็จและสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานแต่ขาดความสามารถ จึงมีลกัษณะเป็นโลเลและชอบการประนีประนอม 
 4. แบบผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมาก ไดแ้ก่ 
    4.1 นกัปฏิบติัตามค าสั่ง ไม่สนใจในความส าเร็จของงานและความสัมพนัธ์ของ
ผูร่้วมงาน ไม่น าตวัไปผูกพนักบัปัญหาต่าง ๆ แต่จะเขม้งดแมใ้นเร่ืองปลีกย่อยและจะปฏิบติัตาม
ค าสั่งหรือขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งคดั 
    4.2 นกัพฒันา ผูน้ าแบบน้ีจะไวใ้จผูร่้วมงานอยา่งแทจ้ริงท างานร่วมกบัผูร่้วมงาน
ไดดี้ และสามารถจูงใจคนอ่ืนไดด้ว้ยมุ่งพฒันาบุคคล 
    4.3 นกัเผด็จการท่ีมีศิลปะ เป็นผูมี้ความเขา้ใจในวิธีปฏิบติังานและการด าเนินงาน
ของตนเองอยา่งแน่วแน่ มีความช านาญในการสั่งงาน มีลกัษณะเป็นผูเ้ผด็จการแต่ท างานอยา่งมีศิลป์ 
น่ิมนวลและมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
    4.4 นกับริหาร เป็นแบบอยา่งของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ รู้จกัใชค้วามสามารถของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด มีประสิทธิภาพในการท างานโดยค านึงถึงความส าเร็จ
ของงานและสัมพันธภาพกับผู ้ร่วมงานอย่างเห็นได้ชัดและท าตนเป็นแบบอย่างท่ี ดีของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 5. แบ่งตามพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออก 
    5.1 ผูน้ าแบบสถาบนัมิติ – บุคคลมิติ 
     5.1.1 ผูน้ าท่ียึดสถาบนัเป็นหลัก คือผูน้ าท่ียึดวตัถุประสงค์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์และผลประโยชน์ของสถาบนัหรือหน่วยงานเป็นส่ิงส าคญัเหนือส่ิงอ่ืนใด ประโยชน์ของ
สถาบนัหรือหน่วยงานตอ้งมาก่อนเสมอ ผูน้ าแบบน้ีอาจท างานส าเร็จแต่ไม่ไดรั้บน ้าใจจากผูอ่ื้น 
     5.1.2 ผูน้ าท่ียึดตวับุคคลเป็นหลกัผูน้ าแบบน้ีจะค านึงถึงความตอ้งการ 
ความเดือดร้อน ความทุกขสุ์ขของบุคคลก่อนเสมอ หากมีอะไรขดัระเบียบแต่บุคคลไดรั้บประโยชน์
แมส้ถาบนัจะเสียประโยชน์บา้งก็จะตดัสินใจทนัที เป็นการท่ีถูกใจคนแต่ไม่ถูกตามหลกันิติธรรม 
     5.1.3 ผูน้ าท่ียึดการประสานประโยชน์เป็นหลกั เป็นผูน้ าท่ีพิจารณาทั้ง
ประโยชน์ของสถาบนัและประโยชน์ของผูร่้วมงานควบคู่กนัไป โดยอาศยัหลกัประนีประนอมให้
ไดท้ั้งงานและน ้าใจ 
    5.2 ผูน้ าแบบกิจสัมพนัธ์ – มิตรสัมพนัธ์ 
      5.2.1 พฤติกรรมกิจสัมพนัธ์ เป็นพฤติกรรมริเร่ิมเสริมสร้างดา้นภาระงาน
ของสถาบัน ผู ้น าพยายามจัดระเบียบแบบแผนและเน้นการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์และ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
      5.2.2 พฤติกรรมมิตรสัมพนัธ์เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นกนัเอง
ความเห็นอกเห็นใจ ความยกยอ่งนบัถือ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีงามกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
      5.2.3 ผูน้ าแบบค านึงคน – ค านึงผลผลิต ภาวะผูน้ าแบบน้ีคลา้ยแบบกิจ
สัมพนัธ์ – มิตรสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัคือมีการจ าแนกแต่ละดา้นใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน16 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าว แบบผูน้ า (Style of 
Leadership-S) การผสมผสานพฤติกรรมดา้นงาน และดา้น ความสัมพนัธ์ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั 
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีภาวะผูน้ าตาม สถานการณ์ 4 แบบ คือ 
 1. แบบสั่ง (Telling-S1) สั่งงานสูง-สัมพนัธ์ต ่า ดา้นงาน สั่งใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร
อยา่งไร ก าหนดเป้าหมายวิธีการและตดัสินใจเอง ทุกขั้นตอน เนน้มาตรฐานงาน และดา้น สัมพนัธ์
ใหข้วญัก าลงัใจนอ้ย ใหเ้ฉพาะท างานส าเร็จแลว้ ส่ือความหมายอยา่งเดียวจากผูน้ าไปยงัผู ้ตาม  

                                                 
16ไพบูลย ์ยอดยิ่ง, เอกสารประกอบการสอนวิชา 1065113 ภาวะผู้น าในการบริหารงาน, 

(มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2547), หนา้ 137 – 140. 
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 2. แบบขายความคิด (Selling-S2) สั่งงานสูง-สัมพนัธ์สูง ดา้นงาน ยงัคงเนน้งาน ในระดบั
ใกลเ้คียง S1 แต่เม่ือก าหนดเป้าหมายและวิธีการแลว้จะช้ีแจงเหตุผล หรือเกล้ียกล่อมให้ผู ้ ตาม
ยอมรับ และดา้นความสัมพนัธ์ ให้ขวญัก าลงัใจ อ านวยความสะดวกในการท างานสูง ส่ือ 
ความหมายหลายทาง  
 3. แบบมีส่วนร่วม (Participating-S3) สั่งงานต ่า-สัมพนัธ์สูง ดา้นงาน ให้ผูต้ามมี ส่วนร่วม
ในการท างานทุกขั้นตอน หรือเป็นท่ีปรึกษาแก่ผูต้ามเม่ือมีความจ าเป็น และดา้น ความสัมพนัธ์
สนบัสนุนเตม็ท่ี ใหข้วญัก าลงัใจสูง ส่ือความหมายหลายทาง  
 4. แบบมอบหมายงาน (Delegating-S4) สั่งงานต ่า-ความสัมพนัธ์ต ่า ดา้นงาน มอบงานให้ผู ้
ตามทุกขั้นตอนและช่วยเหลือเท่าท่ีตอ้งการ และดา้นความสัมพนัธ์ เปิดโอกาสให้ผู ้ ตามสร้าง
แรงจูงใจในตนเองโดยอาศยัความส าเร็จของงาน ส่ือความหมายไดห้ลายทาง17 
 จากความหมายขา้งตน้ ความหมายแบบของผูน้ าหรือผูบ้ริหารดงักล่าวสรุปไดว้า่แบบของ
ผูน้ าหรือผูบ้ริหารแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัและสามารถจ าแนกออกตามลกัษณะท่ีผูน้ า
หรือผูบ้ริหารแสดงออก 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารหรือผูน้ าของหน่วยงานไม่วา่

จะเป็นหน่วยงานขนาดใด ย่อมเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญและเป็นผลต่อความส าเร็จของ
หน่วยงาน ถา้ผูบ้ริหารของหน่วยงานใดมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถในการ
จดัการ เป็นท่ีประทบัใจของบุคลากร ชุมชน ส่งเสริม พฒันาให้นกัเรียนซ่ึงเป็นผลสัมฤทธ์ิของการ
จดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะถือได้ว่าเป็นผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จ และตรงข้ามถ้า
ผูบ้ริหาร ไม่มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไม่สามารถบริหารจดัการให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ
ได้ตามวตัถุประสงค์ก็ถือว่าผูบ้ริหาร ไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงจะได้รับผลกระทบทั้งผูบ้ริหารและ
หน่วยงาน 

วรัิตน์ บัวขาว กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไว ้3 ดา้นดงัน้ี 
1. ตอ้งเป็นผูมี้ภูมิรู้ ความรู้ท าใหอ้งอาจ ความรู้คืออ านาจอนัแทจ้ริงของผูบ้ริหารยุคใหม่ อนั

ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการบริหาร วิชาการ ประกอบไปดว้ย ทฤษฎี การวางแผน ทฤษฎีผูน้ า พฤติกรรม

                                                 
17 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, บริหารศาสตร์ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร

สถานศึกษาระดับสูง เล่ม 4. (กรุงเทพมหานคร : บริษทัคมัปายอิมเมจจ้ิงจ ากดั, 2541), หนา้ 128. 
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มนุษยใ์นองคก์ร จิตวทิยา เทคนิค การบริหาร ความตอ้งการของมนุษย ์มุนษยสัมพนัธ์ การจูงใจการ
วนิิจฉยัสั่งการ การบริหารงาน บุคคล การแนะแนว การวจิยัการวดัผล ประเมินผล ตลอดจนวิชาการ
ใหม่ ๆ ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ดา้นคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสารส่ิงเหล่าน้ี
ขาดไม่ไดส้ าหรับผูบ้ริหารยคุโลกาภิวฒัน์ 

2. ตอ้งเป็นผูมี้ภูมิฐาน ความสง่าผ่าเผยเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารอนัประกอบไปดว้ย 
การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การปรากฏตัวในชุมชนรวมถึงการออกก าลังกาย การ
รับประทานอาหรท่ีมีคุณค่า พกัผ่อนให้เพียงพอเป็นการช่วยให้มีบุคลิกภาพท่ีดีแข็งแรง การมี
สุขภาพไม่แขง็แรงก็ไมเหมาะสมกบัการเป็นผูบ้ริหาร เพราะงานสร้างคนเป็นงานหนกั ผูบ้ริหารตอ้ง
เหน็ดเหน่ือยทั้งกายและใจ 

3. ตอ้งเป็นผูมี้ภูมิธรรม พื้นฐานจิตใจท่ีมีคุณธรรมของผูบ้ริหารมีความส าคญัมาก เช่น ตอ้ง
เป็นผูมี้พรหมวิหารส่ีคือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ใจดี ใจกวา้ง หนักแน่น นักบริหารและ
ผูท้รงคุณวฒิุเสนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารไวม้ากแต่ละท่านมีจุดเนน้
ทีเหมือนกันและแตกต่างกัน แต่ท่ีส าคญัคือ คุณลักษณะท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีมีความเก่ียวข้องกับ
ความส าเร็จของงานในองคก์าร หรือหน่วยงานทั้งนั้น18 

จุมพล สวสัดิยากร ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูบ้ริหารงานประสบความส าเร็จไวคื้อ 
1. เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบติังาน 
2. เป็นผูมี้ความสามารถในการจดัระเบียบองคก์ารและจดัตวับุคคลใหเ้ขา้กบังาน 
3. เป็นผูมี้ความสามารถในการใชจ่้ายเงิน 
4. เป็นผูมี้ความสามารถในการประชาสัมพนัธ์ 
5. เป็นผูมี้ความสามารถในการประสานงาน 
6. เป็นผูมี้ความสามารถในการบ ารุงขวญัผูร่้วมงาน  
7. เป็นผูมี้ความสามารถในการควบคุมบงัคบับญัชาผูร่้วมงาน 
8. เป็นผูมี้ความสามารถในการประเมินผลงาน 
9. เป็นผูมี้ความสามารถปรับปรุงงาน ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ19 

                                                 
18วิรัตน์ บวัขาว, หลักสูตรประถมศึกษายุคโลกาภิวัฒน์, เอกสารวารสารวิชาการ, 1(9),  

กนัยายน, 2540, (อดัส าเนา), 32-33. 
19จุมพล สวสัดิยากร, หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : สุวรรณภูมิ, 

2540), หนา้ 238 -331. 
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พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหารหรือผูน้ าท่ีดีควรมีลกัษณะ 5 ประการดงัน้ี 
1. เป็นบุคคลท่ีปรับตวัดีกวา่บุคคลอ่ืน เพราะผูท่ี้สามารถปรับตวัไดดี้ยอ่มเป็นผูท่ี้มี

ความสุข สุขภาพจิตดีและเป็นผูอ้  านวยประโยชน์แก่หน่วยงานมากกวา่คนอ่ืน 
2. เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะเด่นกว่าบุคคลอ่ืน ๆ สามารถพูดจาชกัจูงสมาชิกปฏิบติั

ตามโดยง่าย 
3. เป็นบุคคลท่ีแสดงตวั คือ ไม่เก็บตวัหรือข้ีอาจในการออกสังคม ทั้งน้ีผูบ้ริหาร

จ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบับุคคลทัว่ไปอยูต่ลอดเวลา 
4. เป็นผูรั้กความกา้วหน้า คือ มีความหมัน่เพียรเพิ่มประสบการณ์หรือแสวงหา

ความรู้อยูเ่สมอและเป็นผูท่ี้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 
5. เป็นผูท่ี้มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถตดัสินใจในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าได้

ตลอดจนการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ ไม่ท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชานอ้ยใจหรือเสียก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน20 

สมชาย เทพแสง ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมีลกัษณะ 20 p ดงัน้ี 
1. Psychology ผูบ้ริหารตอ้งมีจิตวิทยาในการบริหารคน รู้นิสัยใจคอของลูกนอ้ง

เป็นอยา่งดีเรียกวา่ “รู้เขารู้เรา รบชนะร้อยคร้ัง” ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษานิสัยใจคอของแต่ละคนวา่
เป็นอยา่งไร 

2. Personality บุคลิกการแต่งกาย การพูดการจามีหลกัเกณฑ์น่าเช่ือถือยิ้มแยม้ 
แจ่มใส มีอธัยาศยัเป็นส่ิงส าคญั ท าให้เกิดความประทบัใจบุคลิกภาพจึงมีส่วนส าคญัรวมทั้งการ
วางตวัใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

3. Pioneer ตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมบุกเบิก กลา้ไดก้ลา้เสีย มีการวางแผนเชิงรุกมานะ 
4. Poster การท างานจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ 
5. Parent จะตอ้งมีพรหมวหิาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไม่เขา้ขา้งใดขา้ง

หน่ึง วางตวัเป็นกลาง สร้างความสามคัคีภายในกลุ่ม 
6. Period จะตอ้งเป็นคนตรงต่อเวลา 
7. Pacific ผูบ้ริหารตอ้งมีความสุขมุรอบคอบ ใจเยน็มีกลยทุธ์ท่ียอดเยีย่ม 
8. Pleasure ผูบ้ริหารตอ้งมีอารมณ์ขนั แกส้ถานการณ์ในช่วงตึงเครียดได ้
9. Prudent การมองการไกล หรือมีวสิัยทศัน์ 

                                                 
20พงษพ์นัธ์ พงษโ์สภา, พฤติกรรมกลุ่ม, (กรุงเทพมหานคร : พฒันศึกษา, 2542), หนา้ 91. 
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10. Principle จะตอ้งยดึหลกัการเป็นหลกั รวมทั้งทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีสามารถอา้งอิงได้
หรือพิสูจน์ได ้

11. Perfect งานท่ีจะตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุดท่ีจะท าได้ ครบถ้วน ถูกตอ้งและมีการ
ตรวจสอบประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

12. Point งานท่ีท าตอ้งมีจุดประสงค์แน่นอนชัดเจนสามารถด าเนินไปอย่างมี
ทิศทาง 

13. Plan งานท่ีท าตอ้งมีการวางแผนอยา่งรอบคอบ 
14. Pay ตอ้งมีการกระจายงานอยา่งทัว่ถึง 
15. Particpation ตอ้งใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
16. Pundit ตอ้งมีความรู้เร่ืองท่ีท าอยา่งชดัเจน สามารถปฏิบติัได ้
17. Politic ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองการปกครอง 
18. Poet ตอ้งมีความสามารถดา้นส านวนโวหาร 
19. Perception ตอ้งมีความสามารถในการหยัง่รู้ คาดการณ์ ตรวจสอบได้ ทนั

เหตุการณ์ 
20. Psycho ต้องมีวิญญาณของนักบริหาร รักในอาชีพครูเป็นผูบ้ริหารท่ีมี

อุดมการณ์ รักศกัด์ิศรีในสถาบนั รักระเบียบวนิยัและจรรยาบรรณ21 
กรมสามัญศึกษา ไดก้  าหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารมีดงัน้ี 

1. ลกัษณะบุคลิกภาพทัว่ไป เป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีผูบ้ริหารควรมี ไดแ้ก่ 
1.1 ยอมรับตนเอง 
1.2 นบัถือคนอ่ืน 
1.3 มีความรับผดิชอบ 
1.4 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
1.5 มีความอดทน 
1.6 มีอารมณ์ขนั 
1.7 ลม้แลว้ลุก 
1.8 กลา้ตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

                                                 
21สมชาย เทพแสง, “ผู้บริหารมืออาชีพ,” ขา้ราชการครู. 21(5) : 10-12 ; มิถุนายน – 

กรกฎาคม, 2543, (อดัส าเนา), หนา้ 9. 
 



32 
 

1.9 มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
1.10 สนุกกบังาน 
1.11 มีดุลยภาพ 

2. ลกัษณะทางวิชาชีพ นกับริหารท่ีมีประสิทธิภาพควรมีทกัษะและความสามารถ
ในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 มีความสามารถในการบริหารตนเอง 
2.2 ทราบค่านิยมในการท างาน 
2.3 มีเป้าหมายในการท างาน 
2.4 มีการพฒันาตนเองสม ่าเสมอ 
2.5 มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 
2.6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2.7 มีความสามารถโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น 
2.8 มีความเขา้ใจวธีิการบริหารท่ีทนัสมยั 
2.9 มีทกัษะในการนิเทศงานสูง 
2.10 มีความสามารถในการเป็นผูน้ า ผูใ้หก้ารฝึกอบรมสูง 
2.11 มีความสามารถในการสร้างทีมงาน22 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ไดก้  าหนดคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพไวด้งัน้ี 
1. คุณลกัษณะในฐานะนกัการศึกษา (Education) คือ 

1.1 เขา้ร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
1.2 มีทกัษะในการบริหารงานตามภาวะหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาได้

เป็นอยา่งดี 
1.3 มีวสิัยทศัน์กา้วไกล และการวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั 
1.4 เป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งในการปฏิบติั 
1.5 มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด กระบวนการและเทคนิค

ทางการบริหาร 
2. คุณลกัษณะในฐานะนกัจดัการ (Manager) คือ 

2.1 มีทกัษะในการประสานงานและส่ือความหมาย 

                                                 
22กรมสามญัศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุ

สภาลาดพร้าว, 2539), หนา้ 51 – 53. 
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2.2 มีเทคนิคในการประสานงานและการมอบหมายงาน 
2.3 มีเทคนิคในการจดัระบบการมอบหมายงานท่ีเหมาะสม 
2.4 มีทกัษะในการบริหารทรัพยากร 
2.5 สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
2.6 มีทกัษะในการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

ปฏิบติั 
2.7 เป็นนกัวางแผนเพื่อพฒันางาน 
2.8 เขา้ใจความสัมพนัธ์ของระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมท่ีมีผลต่อ

การจดัการศึกษา 
2.9 น าขอ้มูล สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงาน 

3. คุณลกัษณะในฐานะนกัพฒันา (Developer) คือ 
3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนความคิดสร้างสรรคข์องผูร่้วมงาน 
3.2 มีทกัษะในการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการบริหารและการ

เรียนการสอน 
3.3 เป็นนกัวจิยัและพฒันา 
3.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัการน าผลการวจิยัมาใชใ้นการบริหาร 
3.5 เป็นผูท่ี้พฒันาตนเองเพื่อนร่วมงาน และองคก์ร 

4. ความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม (Ethic) คือ 
4.1 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
4.2 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
4.3 พฒันาตนเองใหมี้คุณค่าและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม 

5. คุณลกัษณะความเป็นผูน้ า (Leadership) คือ 
5.1 มีทกัษะในการบริหารงานเป็นทีม 
5.2 มีทกัษะในการตดัสินใจสั่งการและแกปั้ญหา 
5.3 มีความจริงใจและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน 
5.4 สร้างบรรยากาศในการท างาน 
5.5 เป็นนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีดี 
5.6 มีจิตวทิยาในการบริหารงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ 
5.7 เป็นผูส่้งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
5.8 ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
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6. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี (personality) คือ 
6.1 มีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี 
6.2 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
6.3 มีทกัษะการฟังและการพดูแบบนกัวชิาการ 
6.4 มีทกัษะในการบริหารความเครียด 
6.5 สามารถพฒันาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวติ23 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะดา้นวชิาการ 
1.1 ดา้นการศึกษาทางวชิาชีพ 
1.2 ดา้นความรู้ทัว่ไปของผูบ้ริหาร 
1.3 ดา้นประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 

2. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร 
2.1 บุคลิกภาพทางกาย 
2.2 บุคลิกภาพดา้นจิตใจ 
2.3 บุคลิกภาพดา้นสังคม 

3. คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการปฏิบติังาน 
3.1 ความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและไหวพริบ 
3.2 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน 
3.3 ความสามารถในการจูงใจ 
3.4 ความสามารถในการตดัสินใจ 
3.5 ความสามารถในการประสานงานทั้งงานและคน 

ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการปฏิบติังานพิเศษกวา่คนอ่ืนซ่ึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคส์รุปได ้3 ดา้น ดงัน้ีคือ 

                                                 
23ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู,  รายงานการวิจัยสภาพการบริหารงานของ

ผู้บริหารในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : กองตรวจสอบและทะเบียนประวติัส านกังาน 
ก.ค., 2537) หนา้ 12. 
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1. คุณลกัษณะดา้นวิชาการ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริหารและคุณลกัษณะดา้น
ความสามารถในการปฏิบติังานคุณลกัษณะด้านวิชาการ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วยด้านการศึกษาทางวิชาชีพ เช่น ความรู้ด้าน
หลกัการบริหารดา้นการวางแผนการศึกษา ดา้นความรู้ทัว่ไปของผูบ้ริหาร เช่น ความรู้ดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและดา้นประสบการณ์ของผูบ้ริหาร เช่น ความรู้เก่ียวกบังานธุรการ งาน
สารบรรณ ความรอบคอบในการตรวจหนังสือ วางแผนนโยบายเพื่อพัฒนางานวิชาการให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายของสถานศึกษา มีความก้าวหน้าทนัเหตุการณ์มีความสามารถในการโต้
เหตุผลแก้ปัญหา มีความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความเขา้ใจ กฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบแบบแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของรัฐบาล ปัญหา
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ท่ีปรากฏแก่สายตาของบุคคลทัว่ไปในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วยด้าน
บุคลิกภาพทางกาย เช่น สุขภาพสมบูรณ์ ก าลงักายแข็งแรง ความทรหดอดทนและรูปร่างท่าทางดี 
แต่งตวัเรียบร้อย มีรสนิยม เสียงพูดชดัเจนอิริยาบถเป็นตามธรรมชาติ มีอุปนิสัยดี มีความสม ่าเสมอ 
ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นจิตใจ เช่น ตอ้งมีความจริงใจ มีความซ่ือสัตย ์มีความอดทนอดกลั้นและเขา้ใจ
ผูอ่ื้น เป็นคนมีอารมณ์ดีและเบิกบาน มีใจสงบไม่ต่ืนเตน้ง่าย เป็นคนตรงต่อเวลา มีการยอมรับขอ้พก
พร่องขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

3. คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ปรากฏ
แก่สายตาของบุคคลทัว่ไปในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วย ดา้นความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน 
เช่น งานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานบุคคล การบริหาร การเงินและพสัดุมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีความเขา้ใจทฤษฎีและแนวทางปฏิบติัทางการศึกษา เป็นผูน้ าแบบประชาธิปไตย อุทิศ
ตนเพื่องานของสังคม เป็นคนท่ีเขา้ใจความสามารถและความฉลาดของคนอ่ืนสามารถแกปั้ญหาได ้
เป็นท่ีพึ่งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ มีความเสียสละเป็นคนตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม เช่ือถือได้24

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า คุณลักษณะของผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีดีจะต้องมี
ความสามารถในการประสานงาน ประสานคน ประสานความคิด เป็นผูท่ี้มีความอดทนไม่แสดง

                                                 
24นพพงษ ์บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : การ

พิมพก์รุงเทพ, 2540), หนา้ 39. 
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ความโกรธ ความหงุดหงิด ความกา้วร้าวให้ผูอ่ื้นเห็น มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีจิตใจมัน่คง ปัญหา
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพท่ีเป็นจริง เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบบรรลุจุดมุ่งหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.1 คุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า 
คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการชกัชวนช้ีน าบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ

ให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นท่ีปรึกษาแก่
ผูร่้วมงาน สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีความยึดหยุน่ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีความสามารถ
ในการจูงใจคน รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน ให้ความส าคญัและความเสมอภาคแก่ทุกคน มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้ตดัสินใจ 

กาญจน์ เรืองมนตรี ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าท่ีดี (Leadership) ไวอ้ยา่งน่าสนใจ
ซ่ึงภาวะแห่งผูน้ าท่ีดีมีดงัน้ี 

L มาจาก Liberality หมายถึง ความโอบออ้มอารี กวา้งขวางไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว 
E มาจาก Elegance หมายถึง ความเป็นผูดี้มีมารยาท 
A มาจาก Academic หมายถึง ความมีหลกัวชิาการ เป็นนกัวชิาการ 
D มาจาก Dignity หมายถึง ความสง่าผา่เผย 
E มาจาก Ethics หมายถึง ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
R มาจาก Rememberist หมายถึง ความเป็นผูท่ี้มีความจ าเป็นเลิศ 
S มาจาก Sense of Service หมายถึง ความเป็นผูใ้หก้ารบริการ 
H มาจาก Relation หมายถึง ความเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
I  มาจาก Information หมายถึง ความเป็นผูใ้ฝ่คน้ควา้หาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเป็นผูร้อบ

รู้ (Insight) 
P มาจาก Personality หมายถึง ความเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะดีเจตนิสัยประกอบไปดว้ยการ

เป็นผูมี้อุดมการณ์มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามวิชาการ ความรู้ท่ีเรียนมามุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามแนวทาง
ของคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถท่ีจะบงัคบัตนเองไดมี้ความรับผิดชอบในงาน เป็นผูน้ าท่ียึด
หลกัการบริหารวางแผน สามารถตดัสินใจไดดี้ถูกตอ้งมีความช านาญในภารกิจท่ีปฏิบติัมีทกัษะดา้น
มุนษยสัมพนัธ์เป็นผูท่ี้สามารถในการประสานงานดี25 

                                                 
25กาญจน์ เรืองมนตรี, เอกสารประกอบการบรรยายในช้ันเรียน,  (มหาสารคาม : ภาค

วชิาการบริการศึกษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2539), หนา้ 2. 
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ถวิล อรัญเวศ ไดเ้สนอลกัษณะของภาวะผูน้ าไวว้า่นกับริหารจะตอ้งมีหลาย ๆ ส่ิงหลาย ๆ 
อย่างซ่ึงบุคคลในทีมงานอาจจะไม่มีหรือมีน้อยนัน่คือ การเป็นผูมี้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร 
โดยเฉพาะ “ภาวะผูน้ า” ในอนัท่ีจะชกัจูงหรือโนม้นา้วเพื่อร่วมงานให้คลอ้งตามต่อการเปล่ียนแปลง
ส่ิงใหม่ ๆ ขององค์การเพื่อให้ทนัต่อความเจริญกา้วหน้าดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ผูน้  าหรือผูบ้ริหารจึงควรมีภาวะผูน้ าดงัน้ี 

1. กลา้ตดัสินใจ 
2. ไวตอขอ้มูล 
3. เพิ่มพนูวสิัยทศัน์ 
4. ซ่ือสัตยแ์ละสร้างสรรคผ์ลงาน 
5. ประสานสิบทิศ 
6. คิดสร้างสรรคว์ธีิการท างานใหม่ ๆ 
7. จูงใจเพื่อนร่วมงาน 
8. ทนทานต่อปัญหาอุปสรรค 
9. รู้จกัยดืหยุน่ตามเหตุการณ์26 
สุ เ ทพ  พง ศ์ศ รีวัฒ น์  ได้ก ล่ า ว ถึ งภ าวะผู ้น า แบบ เป ล่ี ยนสภาพทางก าร ศึกษา 

(Transformational Leadership in Education) ไวด้งัน้ี 
- จงเป็นนกัฝัง 

 - บอกเพื่อนร่วมงานถึงความฝันของท่าน 

 - อธิบายใหค้นเหล่านั้นเขา้ใจถึงเหตุผลของความฝัน 

 - พร้อมทั้งช้ีทางท่ีสามารถไปถึงฝันนั้น 

 
 ขอ้ความท่ีกล่าวขา้งบนน้ีแสดงถึงความเป็น “ผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ (Visionary leadership)” 
ภาวะผู ้น า เ ชิงวิสัยทัศน์ เป็นส่วนหน่ึงของภาวะผู ้น าแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational 
leaderships) ทั้งน้ีเพราะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจะใชก้ารจูงใจให้ผูต้ามเกิดการเพิ่มความพยายามใน
การท างานมากข้ึนกวา่ปกติ ซ่ึงมาจากการท่ีผูต้ามมีระดบัความมัน่ใจต่อผลของงานท่ีไดรั้บ 

                                                 
26ถวลิ อรัญเวศ, “นักบริหารมืออาชีพในยุคเขตพืน้ทีก่ารศึกษา,” เอกสารวิชาการ. 4(2) : 17-

19 ; กุมภาพนัธ์, 2544 , (อดัส าเนา), หนา้ 15 - 19. 
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มอบหมายและความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จค่อนขา้งสูงในท่ีสุดผลท่ีไดจ้ากการท างานก็คือ ก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลง (Transformed) ท่ีดีข้ึน ดว้ยเหตุน้ีความคาดหวงั (Expectation) ของผูต้ามจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผูต้าม การเปล่ียนแปลง (Transformation) ท่ีเกิดข้ึน อาจมา
จากปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงหรือมากกวา่จากสามปัจจยัท่ีคาบเก่ียวกนั ไดแ้ก่ 
 1. โดยการยกระดบัความตระหนกั (Awareness) และความรับรู้ (Consciousness) ของผูต้าม 
ถึงความส าคญัและคุณค่าของผลงานท่ีตอ้งการ ตลอดจนสามารถเห็นแนวทางท่ีจะท าใหส้ าเร็จได ้
 2. โดยการท าให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ส่วนตวั เพราะเห็นความส าคญัของประโยชน์
ของทีมงานหรือขององคก์ารโดยรวม 
 3. โดยวิธีการเปล่ียนระดบัความตอ้งการดา้นแรงจูงใจของผูต้ามใหม่ ดว้ยการขยายกรอบ
ของความตอ้งการดงักล่าวของผูต้ามใหก้วา้งยิง่ข้ึน 
 ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึงประกอบดว้ย : 
  -  การเป็นตวัอยา่งของพฤติกรรม (Role modeling) 
  -  การสร้างแรงดลใจ (Inspirational motivation) 
  -  ภาวะผูน้ าเชิงวสิัยทศัน์ (Visionary leadership) 
  -  การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (Individualized consideration) 
  -  การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual stimulation) 
  -  การด ารงไวซ่ึ้งอ านาจส่วนบุคคล (Maintaining a source of personal power) 

ภาวะผู ้น าแบบเปล่ียนสภาพจึงเป็นภาวะผู ้น าท่ีมุ่งเน้นอนาคตและมุ่งท่ีให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเป็นส าคญั ในขณะท่ีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional leadership) มุ่งเนน้การ
รักษาสถานภาพเดิม (Maintain status quo) เป็นหลกั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของโลก ปัจจุบนั
เกิดข้ึนพร้อมกนัในทุกหนทุกแห่งจึงกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษยย์ากท่ีจะหลีกเล่ียงไดไ้ม่ว่า
จะเป็นวงการธุรกิจอุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนความเป็นอยูใ่นสังคมการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
นับวนัแต่จะมีอตัราเร่งท่ีรวดเร็วข้ึนดงันั้นคุณลักษณะและทกัษะของความเป็นผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับคนทุกวงการท่ีปรารถนาจะเท่าทนัโลก 

เราทุกคนจึงตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ีสามารถมองทะลุเขา้ไปในอนาคตวา่ ต่อไปงานท่ีเราท าอยูน่ั้น
จะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร มีอะไรใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนบา้ง ถ้าเรามวัแต่รอคอยท่ีจะเคล่ือนไปตาม
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกแลว้ เราก็จะกลายเป็นคนลา้หลงัทนัทีผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึง
พยายามท่ีจะสร้างวสิัยทศัน์ใหเ้ห็นวา่ในอนาคตหน่วยงานของตนควรเป็นอยา่งไร จากนั้นจึงท าการ
ส่ือความคิดดังกล่าวแก่ผูต้าม ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึงต้องเก่งด้านการส่ือสาร และทกัษะการ
ส่ือสารท่ีช่วยส่ือความหมายให้คนอ่ืนเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดดี้คือทกัษะดา้นการพูด โดยเฉพาะการพูด
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เพื่อโนม้นา้วใจผูต้ามให้เห็น คลา้ยตามผูพู้ดอาจตอ้งใช้สัญลกัษณ์หรือการยกตวัอย่างเชิงอุปมาอุป
มยัเพื่อประกอบการอธิบายให้ผูต้ามมองเห็นวิสัยทศัน์ของผูน้ าได้อย่างชัดเจน ผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพจะใช้ความสามารถ “ครองงาน” ของตนเพื่อสร้างความเล่ือมใสศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผูต้าม 
ผูน้ าจะปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกตระหนกัและมีความภาคภูมิใจต่องานท่ีท า สามารถท าให้ผูอ่ื้นเห็น
วา่การกระท าของตนเป็นส่ิงท่ีดีงามควรแก่การเอาเยี่ยงอยา่งและเป็นส่ิงท่ีตนถือปฏิบติัอยา่งคงเส้น
คงวาเป็นประจ า ดว้ยเหตุน้ีผูน้  าแบบเปล่ียนสภาพจึงสามารถเป็นตวัแบบอยา่ง (Role modeling) ท่ีดี
แก่ผูอ่ื้นและส่ิงท่ีผูน้  าขาดไม่ไดก้็คือ ความสามารถดา้นเทคนิคในงานท่ีท าและทกัษะดา้นการบริหาร
จดัการในฐานะการเป็นผูบ้ริหารท่ีดี (Good manager)  

ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจะใช้ความเป็นกนัเองในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้นโดย
พยายามพฒันาระดบัความสามารถและศกัยภาพของเพื่อนร่วมงานให้สูงยิ่งข้ึนผูน้ าจะมีความอดทน
และมีความสามารถด้านการฟังท่ีดี คุณสมบติัดังกล่าวเรียกว่าการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน 
(Individualized consideration) ซ่ึงเช่ือว่าจะน าไปสู่ความมีประสิทธิผลขององค์การและการเพิ่ม
ผลผลิต ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมองคก์าร ท่ีเขม้แข็งได ้ผูน้ าจะสามารถจูงใจให้ผูต้ามมองไกล
ไปกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวัไปเพื่อประโยชน์ขององคก์ารหรือเพื่อส่วนรวมแทน ซ่ึงถือวา่เป็นการ
ยกระดบัคุณธรรมของผูต้ามใหสู้งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีผูน้  าแบบเปล่ียนสภาพจึงถูกเรียกวา่เป็น “ภาวะผูน้ า
เชิงคุณธรรม (Ethical leadership)” อีกแง่มุมหน่ึงดว้ย 

ขอใหพ้ิจารณาตวัอยา่งจากขอ้ความต่อไปน้ี 
1. ขอ้ความบ่งบอกการเป็นตวัแบบอยา่งพฤติกรรม (Role modeling) ของผูน้ า เช่น “ขา้พเจา้

จะไม่บอกใหค้นอ่ืนท าในส่ิงท่ีขา้พเจา้ท าไม่ได”้ 
2. ขอ้ความบ่งบอก การสร้างแรงดลใจของผูน้ า (Inspirational motivation) เช่น “ผม

มองเห็นผลดีจากความส าเร็จของโครงการน้ีวา่จะเอ้ือประโยชน์แก่พวกเราทุกคน เรามีความสุขและ
ภูมิใจท่ีไดท้ราบว่า ธุรกิจของเรามีผลประกอบการดีเยี่ยมและเราสามารถก้าวมายืนแถวหน้าของ
บรรดาบริษทัทั้งหลายท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกบัเรา” 

3. ขอ้ความบ่งบอก ภาวะผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ (Visionary leadership) เช่น “ผมเช่ือว่าใน
อนาคตอนัใกลน้ี้สถาบนัของเราจะเป็นมหาวิทยาลยัชั้นเยี่ยม ท่ีจะท าหนา้ท่ีถกัทอสายสัมพนัธ์ความ
ร่วมมือของประชาชนประเทศต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงไดเ้ป็นอยา่งดี” 

4. ขอ้ความบ่งบอก การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (Individualized consideration) เช่น “น้ี
เป็นงานใหม่ท่ีคุณยงัไม่เคยทดลองท ามาก่อน แต่ไม่ตอ้งกลวันะ เพราะผมเช่ือมัน่อยา่งจริงใจวา่ คุณ
ก็สามารถท าไดดี้ไม่แพใ้ครเลย เอาอยา่งน้ีนะ ผมจะอยูค่อยให้ความช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอนทีเดียว
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หละ เพราะฉะนั้นขอคุณกรุณาอย่างไดเ้กรงใจท่ีจะเรียกผมทุกคร้ังท่ีคุณตอ้งการความช่วยเหลือนะ
ครับ งานน้ีช่วยใหคุ้ณสนุกไม่นอ้ยเลย” 

5. ขอ้ความบ่งบอก การกระตุน้การใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) เช่น “ผมว่าเรา
อาจจะหลงทางอยูก่บัการหาทางออกของปัญหาเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น ไหนพวกเราลองมาช่วยกนั
มองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ บา้งจะดีไหม” 

กล่าวโดยสรุป ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพกระท าในส่ิงต่อไปน้ี 
1. ท างานอยา่งมีจิตส านึก ดว้ยใจรักและมีความภูมิใจต่องานท่ีท า 
2. แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งในส่ิงท่ีตอ้งการกระตุน้ใหผู้อ่ื้นกระท า 
3. ประพฤติปฏิบติัอยา่งเสมอตน้เสมอปลายตลอดเวลา 
4. คิดออกไปนอกกรอบของงานไปสู่อนาคต (คิดแบบหลุดโลก) 
5. เสริมแรงและพยายามผลกัดนัให้วิสัยทศัน์สู่อนาคตอยู่ในกระแสขององคก์าร

ตลอดเวลา 
6. ใชก้ารส่ือสารทางวาจาอยา่งมีประสิทธิผลไม่พูดไร้สาระหรือพูดซ ้ าซากแต่ขาด

ความจริงใจ 
7. ปรับระดบัของภาษาท่ีใชใ้ห้เหมาะสมกบักลุ่มผูฟั้ง ปฏิสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล

และพบปะพดูคุยแบบสองต่อสองกบัผูร่้วมงาน 
8. พยายามศึกษาใหเ้ขา้ถึงบุคลิกภาพท่ีแทจ้ริงของผูร่้วมงานรายคน 
9. คิดหาวธีิใหม่ท่ีดีกวา่ในการท างานอยูต่ลอดเวลา 
10. กระตุน้คนอ่ืนใหคิ้ดหาวธีิใหม่ท่ีดีกวา่ในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
11. กระตุน้และส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิมทดลองใหม่ ๆ ข้ึน โดยไม่มีการต าหนิใคร

เม่ือการปฏิบติังานดงักล่าวพบความลม้เหลว 
12. แสวงหาความคิดช่วยเหลือจากผูต้ามพร้อมทั้งเต็มใจรับขอ้มูลป้อนกลบัจากผู ้

ตาม 
13. เอาใจใส่แกปั้ญหาขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีท าให้งานล่าชา้ (Red – Tape) 

และเป็นอุปสรรคอยูต่ลอดเวลา 
14. คลุกคลีและปรากฏตวัอยูใ่นท่ีท างานกบัผูร่้วมงานเป็นประจ า 

จากประเด็นพฤติกรรมต่าง ๆ ถา้ฝึกทดลองปฏิบติัก็สามารถเพิ่มความเป็นผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพข้ึนกบัตนเองไดท้ั้งส้ิน กล่าวคือก่อให้เกิดอ านาจส่วนบุคคล (Personal power) ข้ึนแมว้า่จะไม่
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มีอ านาจตามต าแหน่งอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ก็สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้นให้เกิด
การยอมรับ รับฟังหรือคลอ้ยตามดว้ยความเตม็ใจจึงเกิดภาวะผูน้ าข้ึนกบับุคคลนั้น27 

สรุปจากท่ีมีนกัการศึกษาไดใ้ห้อธิบายคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นแนวคิด
ในการวจิยัคร้ังน้ี  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถวดั
ไดจ้ากการกระท าหรือมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ มีความยุติธรรมและ
เสมอภาค มีความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้ตดัสินใจ มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างาน และมีความสามารถในการชกัชวน โน้มนา้วให้บุคลากรปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม และไดส้รุป
รายละเอียดองคป์ระกอบการสังเคราะห์ ดงัตารางท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บุคส์ลิงค,์ 2545), 

หนา้ 9. 
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ตารางที ่2.1 สังเคราะห์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านภาวะผู้น า 
 

องค์ประกอบคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ด้านภาวะผู้น า 

แนวคิดทฤษฎี 

กา
ญจ

น์ 
เรือ

งน
ตรี

 (2
53

9) 

ถว
ลิ รั

ญเ
วศ

 (2
54

4) 

สุเ
ทพ

 พ
งศ์
ศรี

วฒั
น์ 

(25
45
) 

1. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    
2. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี    
3. ท  างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้    
4. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    
5. สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้    
6. มีความยติุธรรมและเสมอภาค    
7. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง    
8. กลา้ตดัสินใจ    
9. มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน    
10. มีความสามารถในการชกัชวน โนม้นา้วใหบุ้คลากรปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม     
 

 จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านภาวะผูน้ า 
ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี มีจ  านวน 10 องคป์ระกอบ ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ีสูงสุดประกอบดว้ย
องคป์ระกอบท่ี 2, 3, 6, 7 และ 10 
 2.2.2 คุณลกัษณะด้านวชิาการ 
 คุณลกัษณะด้านวิชาการเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัอย่างมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีตอ้งมี
คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความรู้ความสามารถ ทกัษะกระบวนการเทคนิคความเช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน นกับริหารทางการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดทางวชิาการไวด้งัน้ี 
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 รุจีร์ ภู่สาระ ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นวชิาการไวด้งัน้ี 
 1. จดัใหมี้ส่ือการเรียนการสอน เนน้การบ ารุงรักษาและก ากดัดูแลให้มีการใชอ้ยา่ง
คุม้ค่า 
 2. ด าเนินการนิเทศภายใน โดยมีการเยี่ยมชั้นเรียน ปรึกษาหารือให้ค  าแนะน า
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 3. จดัและก ากบัดูแลการสอนซ่อมเสริมใหเ้กิดผลดีแก่นกัเรียน 
 4. ด าเนินการวดัผลการเรียนการสอนได้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบและ
หลกัการวดัผลการศึกษา 
 5. จดัให้มีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดหรือมุมหนังสือจนเกิดประโยชน์ต่อ
นกัเรียน 
 6. ส่งเสริมใหค้รูเขา้ร่วมฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบัเทคนิควธีิการและส่ือเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
 7. ก ากบัดูแลใหค้รูเตรียมการสอนและบนัทึกการสอนใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
 8. ส่งเสริมใหค้รูจดับรรยากาศในหอ้งเรียนและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 9. ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนและ
หลกัสูตร28 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ไดแ้บ่งความรู้และประสบการณ์ของผูบ้ริหารไว ้ดงัน้ี 
 1. ความรู้ท่ีน าไปสู่ความคล่องตวัและความมีเสน่ห์ของผูบ้ริหาร (Technical Skill) ไดแ้ก่
ความรู้เก่ียวกบังานธุรการ งานสารบรรณ ความรอบคอบในการตรวจหนงัสือ การจดัส านกังานให้
สะอาดเรียบร้อย 
 2. ความรู้ท่ีน าไปสู่การเป็นนักบริหารโดยวิชาชีพ ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ทางด้าน
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม พฒันาการของมนุษย ์จิตวทิยา 
 
 
 

                                                 
28รุจีร์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, 2545), 

หนา้ 40 - 41. 
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 3. ความรู้เม่ืออยู่กับคน ได้แก่การศึกษาพื้นเพภูมิหลังของคน ถ่ินก าเนิด นิสัยใจคอ 
บุคลิกภาพ ลกัษณะท่าทางอุดมการณ์ สภาพเศรษฐกิจและกลุ่มคนท่ีเขา้ร่วมอยูด่ว้ย29 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้สรุปแบบสอบถามของผูบ้ริหารจากการสัมมนาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารงาน มีดงัน้ี 
 1. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 2. มีความกา้วหนา้ทนัเหตุการณ์ 
 3. มีประสบการณ์ความสามารถ ความรอบคอบ ความรู้กวา้งขวาง 
 4. มีความเฉลียวฉลาด 
 5. มีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล 
 6. มีความรู้ ทกัษะเหนือชาวบา้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดมาตรฐานเฉพาะหรับ
ต าแหน่งเก่ียวกบัความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนไวด้งัน้ี 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 2. มีความรู้ความเขา้ใจกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบแบบแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติั 
 3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษา 
 4. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของกรมกระทรวง
เจา้สังกดั 
 5. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายของรัฐบาล ปัญหาดา้นการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ30 
 
 

                                                 
29นพพงษ ์บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : การ

พิมพก์รุงเทพ, 2540), หนา้ 17 - 20. 
30 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 6. 
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 Trusty (ทรัสตี) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผูน้ าทางวิชาการไว้
ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมใหค้รูพฒันาเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างวชิาการของสถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมใหค้รูน าเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างวชิาการของสถานศึกษาไปปฏิบติั 
 3. สร้างความเช่ือมัน่วา่กิจกรรมของสถานศึกษาและห้องเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของสถานศึกษา 
 4. สร้างความเช่ือมัน่วา่โครงการทางวชิาการของสถานศึกษาเป็นผลมาจากการวิจยัและการ
ปฏิบติัทางการศึกษา 
 5. มีการวางแผนร่วมกนักบัคณะครูเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ทางวิชาการเพื่อให้บรรลุความ
ตอ้งการของนกัเรียน 
 6. ส่งเสริมใหค้รูน าโครงการทางวชิาการไปปฏิบติั 
 7. ปฏิบติังานร่วมกบัคณะครูในการประเมิน โครงการทางวชิาการของโรงเรียน 
 8. ติดต่อส่ือสารกบัครูและนกัเรียนดว้ยความคาดหวงัท่ีสูงในดา้นมาตรฐานทางวชิาการ 
 9. ใหก้ารสนบัสนุนในการจดักิจกรรมทางสังคมของนกัเรียน 
 10. ใหก้ารสนบัสนุนในการจดักิจกรรม เพื่อสร้างเชาวปั์ญญาของนกัเรียน 
 11. มีการจดัสรรเวลาเพื่องานวชิาการร่วมกบัครูไวอ้ยา่งชดัเจน 
 12. ใหค้วามร่วมมือกบันกัเรียนในการก าหนดระเบียบเพื่อแกปั้ญหาดา้นวนิยัของนกัเรียน 
 13. ร่วมมือกบันกัเรียนให้มีการน าระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนมาใช้ในการแกปั้ญหาดา้น
วนิยัของนกัเรียน 
 14. ร่วมมือกบัคณะครูให้มีการน าระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนมาใช้ในการแกปั้ญหาดา้น
วนิยัของนกัเรียน 
 15. มีการปฐมนิเทศคณะครูเก่ียวกบัโครงการของสถานศึกษา 
 16. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของครูอยา่งยติุธรรม 
 17. ช่วยเหลือครูในการพฒันาระบบงาน เพื่อใหมี้ความกา้วทางวชิาชีพ31 
 จากแนวคิดดังกล่าวขา้งต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ
บริหารงานด้านวิชาการ ซ่ึงประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาของกรม 

                                                 
31รุจีร์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, 2545), 

หนา้ 44. 
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กระทรวงตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ปัญหาดา้นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความรู้
เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล การนิเทศการ
ประชุมสัมมนาวชิาการและงานดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอน 
 สรุปจากท่ีมีนกัการศึกษาไดใ้หอ้ธิบายคุณลกัษณะดา้นวิชาการ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี  
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถวดัได้
จากการกระท าหรือมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Child Center) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล มี
การนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแนะแนวและระบบการช่วยเหลือนกัเรียน มีความสามารถดา้นการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ มีความรู้
เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษา ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นท่ีปรึกษาในการ
ท าผลงานทางวชิาการแก่คณะครูและไดส้รุปรายละเอียดองคป์ระกอบการสังเคราะห์ ดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2 สังเคราะห์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านวชิาการ 
 

องค์ประกอบคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ด้านวชิาการ 
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1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การจดัการศึกษาในโรงเรียน 

     

2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Child Center) 

     

3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล      
4. มีการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง 

     

5. ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน      
6. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแนะแนวและระบบการ
ช่วยเหลือนกัเรียน 

     

7. มีความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การศึกษา 

     

8. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ      
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องค์ประกอบคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ด้านวชิาการ 

แนวคิดทฤษฎี 
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9. มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษา ตวับ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

     

10. เป็นท่ีปรึกษาในการท าผลงานทางวชิาการแก่คณะครู      
 

 จากตารางท่ี 2.2 จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นวิชาการ ส าหรับ
การวิจัยคร้ังน้ี มีจ  านวน 10 องค์ประกอบ ซ่ึงองค์ประกอบท่ีมีความถ่ีสูงสุดประกอบด้วย
องคป์ระกอบท่ี 2, 4 และ 6 
 2.2.3 คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ 
 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ หมายถึง ความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหน้าท่ี การแต่งกาย 
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอ่ืน มีวินยัในตนเอง สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มี
อารมณ์สุขมุ เยอืกเยน็ มีเหตุผล ปฏิบติัตนตามหลกัศีลธรรมมีความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้ตดัสินใจ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มองโลกในแง่ดีและมีความมัน่คงดา้นสังคม ตอลด
จนพฤติกรรมท่ีเป็นลักษณะประจ าตวัท่ีน่าเล่ือมใส น่าเคารพศรัทธา (Good Personality) มี
นกัวิชาการและผูท่ี้เก่ียวกบัการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 สุวทิย์ สีโนรักษ์ ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นบุคลิกภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน
ไวด้งัน้ี 
 1. กลา้คิด กลา้แสดงออกในทางสร้างสรรคแ์ละไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ  
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 2. มีความสุขุมรอบคอบ กลา้ตดัสินใจ ยอมรับผิดแทนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เยือกเยน็รับฟัง
เหตุผลก่อนพิจารณาตดัสินใจสั่งการ 
 3. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถจดจ ารายละเอียดและจดจ าผูค้นทกัทายได้ถูกตอ้ง 
ปฏิภาณไหวพริบ คิดกวา้ง คิดไกล รู้ลึก รู้จริง 
 4. อ่อนนอ้มถ่อมตน ยิม้ง่าย ใจกวา้ง มีอารมณ์ขนั พดูจาสุภาพ นุ่มนวล คุยสนุก เป็นผูฟั้งท่ีดี
และใหเ้กียรติกบัผูส้นทนา 
 5. แต่งกายดี ภูมิฐานและสง่างาม เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 6. เป็นผูมี้ความหนกัแน่น รับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 7. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีพฤติกรรมเป็นท่ีน่าเล่ือมใส 
 8. นิสัยร่างเริง แจ่มใสเป็นมิตร มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีสติมัน่คงและสร้างบรรยากาศท่ี
ดีในการปฏิบติังานของโรงเรียน 
 9. สามารถพดูส่ือสารไดห้ลายภาษา 
 10. เป็นนกัคิด นกัวางแผน ชอบและรักการอ่านหนงัสือ สามารถคาดการณ์และท างานอยา่ง
มีกลยทุธ์ 
 11. เป็นนกัประชาสัมพนัธ์ สามารถส่ือความหมาย ใช้ถ้อยค าหรือภาษาได้อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบัเร่ืองราวและสถานการณ์ 
 12. มีความกระตือรือร้น กระฉบัในการท างาน ชอบคิดและท าส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
 13. มีร่างกายท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง สมส่วน ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
 14. ริเร่ิม สร้างสรรค ์อดทน รู้ส่ิงใดควรไม่ควร 
 15. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เลือกใชแ้ละมอบหมายงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 16. ปฏิบติังานโดยยดึระเบียบ ขอ้บงัคบั มากกวา่การปฏิบติัตามความเคยชินหรือประเพณีท่ี
เคยท า 
 17. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการท างาน ติดตามก ากบั ตรวจสอบการท างานของตนเองและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 
 18. ใส่ใจในความเป็นอยูข่องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คอยรับฟังและให้ค  าแนะน า หาทาช่วยเหลือ
อยา่งสุดความสามารถ 
 19. สามารถเป็นประธานและด าเนินการประชุมครู ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 20. เขา้ใจสภาพแวดลอ้ม บริบทของหน่วยงาน 
 21. รู้จกัการด าเนินแนวทางชีวติท่ีถูกตอ้งตามคุณธรรมของศาสนา 
 22. มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
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 23. อุทิศเวลาใหห้น่วยงาน32 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นบุคลิกภาพของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนดงัน้ี 
 1. บุคลิกภาพทางกาย เช่น สุขภาพสมบูรณ์ ก าลงักายแขง็แรง ความทรหดอดทนและรูปร่าง
ท่าทางดี แต่งตวัเรียบร้อย มีรสนิยม เสียงพดูชดัเจนเป็นตามธรรมชาติ มีอุปนิสัยดี มีความสม ่าเสมอ 
 2. บุคลิกภาพดา้นจิตใจ ตอ้งมีความจริงใจ มีความซ่ือสัตย ์มีความอดทน อดกลั้น และเขา้ใจ
ผูอ่ื้น เป็นคนมีอารมณ์ดีและเบิกบาน มีใจสงบไม่ต่ืนเตน้ง่าย เป็นคนตรงต่อเวลา มีการยอมรับขอ้พก
พร่องขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน33 
 กติิพนัธ์ รุจิรกุล ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีดีไว ้ดงัน้ี 
   1. ตอ้งเป็นผูท่ี้ยอมรับความจริง 
   2. กลา้รับผดิชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง 
   3. เป็นท่ียอมรับตนเองและผูอ่ื้น 
   4. เป็นผูท่ี้มีความจริงใจ 
   5. เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอยา่งใกลชิ้ด 
   6. เป็นผูท่ี้พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
   7. เป็นผูท่ี้ไม่ตั้งอยูบ่นความประมาท34 
 สุวกจิ ศรีปัดถาไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไวด้งัน้ี 
   1. รู้จกัตนเองและเช่ือมัน่ตนเอง 
   2. มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
   3. ฉลาดหลกัแหลมและมีวจิารณญาณ 

                                                 
32สุวิทย์ สีโนรักษ์, การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามสภาพความเป็นจริงและท่ีพึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต, (มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2540, หนา้ 21-22.  

33นพพงษ ์บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : การ
พิมพก์รุงเทพ, 2540), หนา้ 39. 

34กิติพนัธ์ รุจิรกุล, พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2529), 
หนา้ 38. 
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   4. มีความสามารถในการเรียนรู้และรับส่ิงใหม่ ๆ 
   5. เปิดกวา้งต่อโลก 
   6. เขา้ร่วมและมีส่วนสร้างสรรคส์ังคม 
   7. ท างานหนกั มีพละก าลงั อดทน กลา้หาญและกระตือรือร้น 
   8. ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 
   9. กลา้เส่ียงแลเป็นนกัลงทุน 
   10. มีความสามารถในการส่ือสาร การโนม้นา้วเป็นนกัฟังท่ีดี 
   11. เขา้ใจธรรมชาติของอ านาจและอ านาจหนา้ท่ี 
   12. มุ่งมัน่ท่ีจะสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 
   13. เป็นผูมี้อารมณ์ขนั รอบรู้และมีความยดืหยุน่ 
 และ ไดใ้หคุ้ณลกัษณะผูน้ าไวด้งัน้ี 
 1. พฒันาร่างกายและระบบประสาทใหดี้ 
 2. หนกัในเป้าหมายและมีลู่ทางท่ีจะไปสู่เป้าหมาย 
 3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
 4. มีความเป็นมิตรและมีความรักใคร่ 
 5. มีความเช่ือถือไวว้างใจได ้
 6. มีความคิดริเร่ิมรอบรู้ดา้นเทคนิค 
 7. มีความสามารถในการตดัสินใจ 
 8. มีเชาวปั์ญญาดี 
 9. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
 10. มีความน่าศรัทธา35 
 จากคุณลกัษณะของผูบ้ริหารดา้นบุคลิกภาพท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร
มีบุคลิกภาพท่ีดีมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และทางสังคม เป็นบุคคลท่ีน่าเคารพ นบัถือเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม รู้จกักาลเทศะ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 สรุปจากท่ีมีนกัการศึกษาไดใ้หอ้ธิบายคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นแนวคิด
ในการวจิยัคร้ังน้ี  

                                                 
35สุวกิจ ศรีปัดถา, เอกสารประกอบการสอนวิชา 1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ, 

(มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2547), หนา้ 37 - 38. 
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 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถวดั
ไดจ้ากการกระท าหรือมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี มีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง มีอารมณ์มัน่คง สุขุม เยือก
เยน็ มีวินยัในตนเอง แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม มีความสุภาพ อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความมัน่คงดา้นครอบครัว มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และมีความเป็นกลัยาณมิตร และไดส้รุปรายละเอียดองคป์ระกอบการสังเคราะห์ ดงั
ตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที ่2.3 สังเคราะห์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านบุคลกิภาพ 
 

องค์ประกอบคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ด้านบุคลกิภาพ 
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1. มีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง      
2. มีอารมณ์มัน่คง สุขมุ เยอืกเยน็      
3. มีวนิยัในตนเอง      
4. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม      
5. มีความสุภาพ อ่อนโยน ไม่เยอ่หยิง่      
6. มีคุณธรรม จริยธรรม      
7. มีความมัน่คงดา้นครอบครัว      
8. มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล       
9. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี      
10. มีความเป็นกลัยาณมิตร      
 

 จากตารางท่ี 2.3 จะเห็นไดว้่า องค์ประกอบคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพ 
ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี มีจ  านวน 10 องค์ประกอบ ซ่ึงองค์ประกอบท่ีมีความถ่ีสูงสุดประกอบดว้ย
องคป์ระกอบท่ี 2, 3, 6, 7 และ 10 
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2.2.4 คุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นคุณลกัษณะท่ี

ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะน าพาให้สถานศึกษามีความเจริญกา้วหนา้ ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะกระบวนการและเทคนิควิธีการบริหารท่ีเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพยิง่ ๆ ข้ึน นกัวชิาการ นกัการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นความสามารถ
ในการบริหารไวด้งัน้ี 

ประมวล ชิลวงษ์ ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหารของผูบ้ริหาร ไว้
ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบอยา่งเคร่งคดั 
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
3. ยดึมัน่ในหลกัการมากกวา่บุคคล 
4. จดัหาวสัดุครุภณัฑใ์หเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 
5. มีความสามารถในการจดัองคก์รและระบบงาน 
6. จดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอน 
7. เปิดโอกาสใหบุ้คลกรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
8. สามารถระดมความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน 
9. จดับุคลากรเขา้ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
10. นิเทศติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
11. จดัระบบเอกสาร สารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี36 
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะด้านความสามารถใน การ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารไวด้งัน้ี 
1. ความมีสติปัญญา ฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบ  
2. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน 
3. มีความสามารถในการจูงใจ 
 
 

                                                 
36ประมวล ชิลวงษ์, คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคการปฏิรูป

การศึกษาตามแนวคิดของครูอาจารย ์สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเลย, วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2547, หนา้ 7. 
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4. ความสามารถในการตดัสินใจ 
5. มีความสามารถในการประสานงานทั้งคนและงาน37 

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนไว ้5 มาตรฐาน ดงัน้ี 
 1. มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนใชเ้คร่ืองมือในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความมุ่งมนัในการพฒันา 
 3. มาตรฐานท่ี 3 โรงเรียนจดักิจกรรมหลากหลายเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 4. มาตรฐานท่ี 4 โรงเรียนประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพฒันาโรงเรียน 
 5. มาตรฐานท่ี 5 โรงเรียนประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
 ในการท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนด ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งน า
แนวคิด ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีการบริหารมาประยุกตใ์ช ้เพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการบริหารโรงเรียนดงัน้ี 
 1. ใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เร่ืองการ
จดัระบบขอ้มูลสารสนะเทศให้ถูกตอ้ง การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน การ
มอบหมายงานใหบุ้คลากรรับผดิชอบตามความถนดั ความรู้ ความสามารถ การนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 2. สนบัสนุนให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการพฒันา ได้แก่ เร่ืองการส่งเสริมให้บุคลกร
พฒันาตนเอง พฒันางาน การจดัสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและประโยชน์ตอบแทน 
 3. จดักิจกรรมหลากหลายเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ เร่ืองการจดักิจกรรมทาง
วิชาการ การจดับริการแนะแนว บริการสุขภาพ การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวฒันธรรม 
การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 4. ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพฒันาโรงเรียน ไดแ้ก่ เร่ืองประสานความร่วมมือ
กบักรรมการโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน การประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
 5. ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ เร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ือง ใชว้ิธีท่ีหลากหลาย ให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม น าผลการประเมินไปนิเทศและพฒันางาน การ
บริหารเพื่อให้นกัเรียนมีคุณภาพ คือ เป้าหมายส าคญัของการบริหารโรงเรียน แต่การท่ีจะบริหาร

                                                 
37นพพงษ ์บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : การ

พิมพก์รุงเทพ, 2540), หนา้ 39 - 40. 
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โรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น แนวทางการบริหารไม่มีสูตรส าเร็จ ผูบ้ริหารตอ้งใช้เทคนิค 
วธีิการท่ีหลากหลายแลว้สรุปเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนของตนเอง38 
 จากการก าหนดมาตรฐานในการบริหารงานของผูบ้ริหารดังกล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ ความสามารถดา้นการบริหารเพื่อ ส่งเสริมพฒันาให้นกัเรียนซ่ึง
เป็นเป้าหมายหลกัในการบริหารใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
 สรุปจากท่ีมีนกัการศึกษาไดใ้ห้อธิบายคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร ผูว้ิจยั
ไดส้รุปเป็นแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความสามารถในการบริหาร หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีสามารถวดัไดจ้ากการกระท าหรือมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการ ทฤษฎีการบริหาร มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 สามารถบริหารจดัการงานต่างๆ ในโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการ
ปฏิบติังาน มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา และไดส้รุปรายละเอียด
องคป์ระกอบการสังเคราะห์ ดงัตารางท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 17 - 19. 
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ตารางที ่2.4 สังเคราะห์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความสามารถในการบริหาร 
 

องค์ประกอบคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ด้านความสามารถ 
ในการบริหาร 
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1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ทฤษฎีการบริหาร    
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 

   

3. สามารถบริหารจดัการงานต่างๆ ในโรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ     
4. มีการวางแผนในการปฏิบติังาน    
5. มอบหมายงานใหบุ้คลากรรับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม    
6. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ    
7. มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา    
8. มีความโปร่งใสในการบริหารงาน     
9. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม    
10. สร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา    
 

จากตารางท่ี 2.4 จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความสามารถใน
การบริหาร ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี มีจ  านวน 10 องค์ประกอบ ซ่ึงองค์ประกอบท่ีมีความถ่ีสูงสุด
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ี 2, 3, 6, 7 และ 9 
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2.3 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้จดัตั้งข้ึนพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คือ มีการจดัระเบียบบริหารราชการใน
ส่วนกลาง จัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดระเบียบบริหารราชการใน
สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาท่ีนิติบุคคล (มาตรา 6) ซ่ึงการบริหารราชการเขต
พื้นท่ีการศึกษาและการบริหารราชการสถานศึกษา จะมีฐานะเป็นส่วนหน่ึงของราชการส่วนกลาง
ดว้ย  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประกอบด้วยท้องท่ี อ าเภอ
สุวรรณภูมิ อ าเภออาจสามารถ อ าเภอปทุมรัตต ์อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย อ าเภอเมืองสรวง 
อ าเภอเกษตรวสิัย และอ าเภอหนองฮี จงัหวดัร้อยเอ็ด ให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอสุวรรณภูมิ 39 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ไดแ้บ่งการบริหารงานเป็นศูนย์
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา มีทั้งหมด19 ศูนยเ์ครือข่ายฯ ประกอบดว้ย ศูนยเ์ครือข่ายฯ หนอง
ฮี ศูนยเ์ครือ ข่ายฯ โพนทราย ศูนยเ์ครือข่ายฯ เมืองสุวรรณ ศูนยเ์ครือข่ายฯ น ้ าค  าดอกไมบ้า้นนา 
ศูนยเ์ครือข่ายฯ หินกอง ศูนยเ์ครือข่ายฯ เมืองจ าปาขนั ศูนยเ์ครือข่ายฯ หัวชา้งเผือก ศูนยเ์ครือข่ายฯ 
เมืองเกษ ศูนยเ์ครือข่ายฯ ทุ่งใหญ่ ศูนยเ์ครือข่ายฯ เหนือเมืองเกษ ศูนยเ์ครือข่ายฯ สระบุศย ์ศูนย์
เครือข่ายฯหนองหม่ืนถ่านแจง้หน่อม ศูนยเ์ครือข่ายฯ บูรพา ศูนยเ์ครือข่ายฯ เมืองแสนทพัไทย ศูนย์
เครือข่ายฯลุ่มน ้ าชี ศูนยเ์ครือข่ายฯ โคกน ้ าค  า และศูนยเ์ครือข่ายฯ ปทุมรัตต์ ศูนยเ์ครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ เป็นศูนยเ์ครือข่ายฯ ท่ี 9 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 มีทั้งหมด 19 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนชีโนวาทธ ารง โรงเรียนทุ่งกุลาประชา
รัฐ โรงเรียนบา้นเขวาตะคลอง โรงเรียนบา้นเขวาหรดี โรงเรียนบา้นดงคร่ังนอ้ย โรงเรียนบา้นดง
คร่ังใหญ่ โรงเรียนบา้นไทรทอง โรงเรียนบา้นนกเหาะ โรงเรียนบา้นโพนเงินโพนทอง โรงเรียน
บา้นโพนทนั โรงเรียนบา้นโพนแท่น โรงเรียนบา้นโพนหิน โรงเรียนบา้นแสนสี โรงเรียนบา้น
หนองไผลุ่่ม โรงเรียนบา้นหนองพระบาง โรงเรียนบา้นหนองสระหงส์ โรงเรียนบา้นหนองอ่างดอก
รัก โรงเรียนบา้นฮ่องทราย และโรงเรียนวดัแจ่มอารมณ์ 
 

                                                 
39ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 
2554, (ร้อยเอด็ : จนัทรเกษมการพิมพ,์ 2554), หนา้ 29-30. 
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2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 กลัยาณ ีปานงาม ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จงัหวดัสระแก้ว ผล
การศึกษาพบว่า 1) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู สังกดัส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษย
สัมพนัธ์ และด้านความเป็นผูน้ า เรียงล าดับจากด้านท่ีมีความคาดหวงัมากไปหาด้านท่ีมีความ
คาดหวงัน้อย ไดด้งัน้ี ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้น
บุคลิกภาพ และดา้นความเป็นผูน้ า 2) เปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร จ าแนก
ตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครู สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความเห็นต่อคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องผูบ้ริหารโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือแยกเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ ดา้นความรู้ความสามารถ 
ด้านมนุษยสัมพนัธ์และด้านความเป็นผูน้ า ส่วนด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 3) ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความเห็น
ต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือแยก
เป็นรายด้าน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์มาก ทั้งโดยรวมและรายดา้น เรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นมนุษย
สัมพนัธ์ ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นความเป็นผูน้ า และดา้นบุคลิกภาพ 40 
 จันทะวอน อุ่นจิต ได้วิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา แขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีทศันะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยภาพรวม และ
รายดา้น คือ ดา้นวสิัยทศัน์ ดา้นความสามารถทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
อยูใ่นระดบัมาก 2) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นความสามารถทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั 3) ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบั

                                                 
40กลัยาณี ปานงาม, “การศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู 

สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้”, งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 94 หนา้. 
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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง ผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นความสามารถทางการบริหาร 
ดา้น คุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั 4) ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ท่ีมี ประสบการณ์
ในการท างานต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 ส่วนดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นความสามารถทางการ
บริหาร ดา้นคุณธรรมและดา้นมนุษย สัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั 41 
 วราภรณ์ ด ารงวัฒนกุล ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 42 
 ทรงพล ถนอมวงษ์ ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามความคิดเห็น
ของครูและเจา้หน้าท่ีวิทยาลยัสารพดัช่าง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูและเจา้หน้าท่ีวิทยาลยัสารพดัช่าง จงัหวดัจนัทบุรี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นก็อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ยกเวน้ทางดา้นร่างกาย
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 43 
 สมชาย ยมรัตน์ ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารในส านกังานงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารใน
ส านักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นความสามารถในการบริหาร และ
ดา้นวิชาการ เม่ือพิจารณาตามสถานภาพโดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วนครูผูส้อน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองมีความคิดเห็นอยูใ่น

                                                 
41จันทะวอน อุ่นจิต, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู ้บริหารโรงเ รียน

ประถมศึกษา แขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2552, 111 หนา้. 

42วราภรณ์ ด ารงวฒันกุล, “การศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 84 หนา้. 

43ทรงพล ถนอมวงษ,์ “การศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามความคิดเห็น
ของครูและเจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยสารพดัช่าง จงัหวดัจันทบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 97 หนา้. 
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ระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารในส านกังานงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครอง พบวา่ มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนครูผูส้อนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา คือ เขา้กบัชุมชนได ้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ แต่งกายเรียบร้อย พูดจาไพเราะเป็นกนัเอง มีวินยั มีมนุษย
สัมพนัธ์ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีความรับผดิชอบ มีความรู้ ความสามารถและกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 44 
 ณฤทธ์ิ สิทธิจันทร์ ได้วิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 1) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละคุณลกัษณะท่ี
เป็นจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคแ์ละคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ท่ีสังกดัสถานศึกษาขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 3) คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคแ์ละคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
สถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคมี์ค่าเฉล่ียสูงคุณลกัษณะท่ีเป็นจริง 45 

                                                 
44สมชาย ยมรัตน, “การคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารในส านกังานงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามหาสารคาม เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม), 2549, 142 หนา้. 

45ณฤทธ์ิ สิทธิจนัทร์, “การศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์), 2549, 155 หนา้. 
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 สังวาลย์ บัวศรี ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะ
เกษ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็น ครู จ านวน 208 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 169 
คน รวมทั้งส้ิน 377 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเอง เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 60 ขอ้ โดยครอบคลุมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 ดา้น คือ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร ดา้นความ
เป็นผูน้ า ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มูล ใช้
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึง ประสงคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขา้ราชการครูมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบั คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขา้ราชการครูท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็น เก่ียวกบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นความรู้ความสามารถทางการ บริหาร 
ความเป็นผูน้ า และดา้นคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขา้ราชการครูท่ีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 46 
 สุวิทย์ สีโนรักษ์ ได้วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย คือ ดา้นการจดัการองคก์ร ดา้นการจดับุคคลเขา้ท างาน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา ดา้นการสั่งการหรือการอ านวยการ ดา้น
การวางแผนและดา้นการวดัและประเมินผล 2) ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหาร
งานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบั

                                                 
46สังวาล บวัศรี, “การศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ศรีสะเกษ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ), 
2549, 121 หนา้. 
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มากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน ดา้นการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจดับุคคลเข้าท างาน และด้านการสั่งการหรือการอ านวยการ        
3) ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 47 
 วชิราพันธ์ แตงทิพย์ ได้วิจยัเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ผูบ้ริหารสถานศึกษาของ
ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนอ าเภอไพศาลี สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึง
ประสงคข์องครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนอ าเภอไพศาลี สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด้านผูน้ า ด้านวิชาการ และด้านการตัดสินใจ 
ตลอดจนภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคผ์ูบ้ริหารสถานศึกษาของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
อ าเภอไพศาลี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ดา้นผูน้ า ดา้นวิชาการ และดา้น
การตดัสินใจ ตลอดจนภาพรวมทั้ง 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 48 
 ประมวล ชิลวงษ์ ได้วิจยัเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุค
ปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 1) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
วิชาการ ด้านความเป็นผู ้น าและด้านความสามารถในการบริหารงาน ตามล าดับ 2) ผลการ

                                                 
47สุวิทย์ สีโนรักษ์, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุ-   
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2548, 123 หนา้. 

48วชิราพนัธ์ แตงทิพย์, “การศึกษาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ผูบ้ริหารสถานศึกษาของ
ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนอ าเภอไพศาลี สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2548, 131 หนา้. 
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เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความเป็นผูน้ าและดา้นวิชาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นความสามารถในการบริหารไม่แตกต่างกนั 49 
 ปฏิบติังานตามค าสั่งของครู การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความรู้ของครูในการช่วยสอนในชัว่โมง
ของครูคนอ่ืน และพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ริหาร 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ สรุปไดว้า่ แนวทางพฒันา ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารท่ีหลากหลาย แต่ยงัไม่สามารถน ามาเป็นข้อสรุปได ้
เน่ืองจากในสภาวะการเปล่ียนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญดา้นเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศท่ีปรับเปล่ียนไปอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
ตามความคิดของครูผูส้อนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จะเป็นแนวทางท่ีก่อประโยชน์ต่อการพฒันาคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องผูบ้ริหารทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลิกภาพ 
และดา้นความสามารถในการบริหาร ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจท่ีดี มีความภาคภูมิ
ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยจะส่งผลใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพและเกิดสัมฤทธ์ิผลต่อไป 
 

2.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
กรอบแนวคิดในการวจัิย (Conceptual Frameworks of Study) 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ  าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า 
คุณลกัษณะดา้นวิชาการ คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นความสามารถใน การ
บริหาร ตามแนวคิดของนักวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่าน ตลอดจนแนวคิดของส านกังาน

                                                 
49ประมวล ชินวงษ์, “การคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูป

การศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2548, 98 หนา้. 
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 50 และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 51 ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                 
50ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 6. 
51ส านักงานปฏิรูปการศึกษา,  แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ดีการพิมพ,์ 2548), หนา้ 12. 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ประสบการณ์ในการสอน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า 
2. คุณลกัษณะดา้นวชิาการ 
3. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 
4. คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร 



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจัย เ ร่ืองน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัก าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา

ทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ  านวน 284 คน ผูว้ิจยัก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejie and Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูสายผูส้อน ศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
จ  านวน 163 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษา
แต่ละขนาด ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างใน
สถานศึกษาแต่ละขนาดดงัตารางท่ี 3.1 และวธีิการท่ีไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาด 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย(Simple random sampling) แบบตารางสุ่ม เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยั ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขนาดของโรงเรียน ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดใหญ่ 90 49 
ขนาดกลาง 154 90 
ขนาดเล็ก 42 27 
รวม 286 163 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจดัสร้าง
ข้ึน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีมีต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยค าถามมี
ลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)1 จ  าแนกเป็น 4 ดา้น ได้แก่ คุณลกัษณะด้านภาวะผูน้ า คุณลกัษณะดา้นวิชาการ 
คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร 
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ         
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
  มีความคิดเห็น มากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 
  มีความคิดเห็น มาก  มีค่าเท่ากบั 4 

มีความคิดเห็น ปานกลาง  มีค่าเท่ากบั 3 

                                                 
1
 บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2543), หนา้ 74-77. 
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มีความคิดเห็น นอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2 
มีความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 1   

  ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื  
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ี
ศึกษาทั้ง 4 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้ง
กบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละด้านนั้นได้ขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้าน ดงัน้ี 1) 
คุณลกัษณะด้านภาวะผูน้ ามี 10 ขอ้ 2) คุณลกัษณะด้านวิชาการ มี 10 ขอ้ 3) คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ มี 10 ขอ้ และ 4) คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร มี 10 ขอ้  
 3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการบริหารการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญด้านจิตวิทยา และผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล
ทางการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของข้อค าถามโดยการหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC ของ
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมมีค่าเท่ากบั 1 ส่วนค่า IOC รายดา้นมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.75 
– 1.00  แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถ
สรุปไดว้า่ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงมีค่า IOC ทั้ง 4 ดา้นแสดงดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.2 แสดงค่า IOC ของแบบสอบถามรายด้าน 
 

ด้านที่ เร่ือง ค่า IOC 
1. คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า 1 
2. คุณลกัษณะดา้นวชิาการ 1 
3. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 1 
4. คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร 1 

 

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้
ไปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามเป็นรายด้านและโดยรวมด้วยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha coefficient)โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.96 และมีค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.95 – 
0.98 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ี
วเิคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัได้ ดงัแสดงในตารางท่ี 
3.3 

 
ตารางที ่3.3 แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในรายด้าน  

 

ด้านที่ เร่ือง ค่าความเช่ือมั่น 
1. คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า 0.95 
2. คุณลกัษณะดา้นวชิาการ 0.98 
3. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 0.96 
4. คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร 0.97 

 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองซ่ึงมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจาก บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
จงัหวดัขอนแก่น ถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ อ าเภอ
เกษตรวิสัย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูล 
 2. จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน เมษายน 2556 ในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
ขอ้มูลดว้ยตนเอง ใชเ้วลา 45 วนั โดยวธีิแจกแบบสอบถามให้ครูผูส้อน ใชแ้บบสอบถามจ านวน 163 
ชุด 
 3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 163 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาต่อไป 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดา้นวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู ้สอน 
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
กบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 4. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู ้สอน 
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เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
กบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) หากพบความแตกต่างจะ
ทดสอบเป็นรายคู่ 
 5. วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา
ทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยการใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี 
(Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) และค่า
เอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) 
   
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัของวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัคือ เพื่อศึกษาระดบัคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ 
คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า คุณลกัษณะดา้นวิชาการ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพและคุณลกัษณะดา้น
ความสามารถในการบริหาร ตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเปรียบเทียบระดบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์โดย
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้

ก าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N  แทน  จ านวนประชากร 
t-test แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  
  (t-distribution) 
F-test แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
  (F-distribution) 
df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS. แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS. แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
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* แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 163 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนจ านวน 163 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ค่าความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ n ร้อยละ 

 1. เพศ  
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 

 
70 
93 

 
42.90 
57.10 

 2. อายุ 
 2.1 อาย ุ20 – 30 ปี 
 2.2 อาย ุ31 – 50 ปี 
 2.3 อาย ุ51 ปีข้ึนไป 

 
32 
75 
56 

 
19.60 
46.00 
34.40 

 3. ประสบการณ์ในการสอน 
 3.1 1 – 10 ปี 
 3.2 11 – 20 ปี 
 3.3 21 ปีข้ึนไป 

 
25 
75 
63 

 
15.30 
46.00 
38.70 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 163 คน เม่ือจ าแนกตาม
เพศ พบวา่ เป็นหญิง (ร้อยละ 57.10) มากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 42.90) เม่ือจ าแนกตามอายุ พบวา่ อาย ุ
31-50 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.00) รองลงมา คือ อายุ 51 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 34.40) นอ้ยท่ีสุด คือ อาย ุ
20-30 ปี (ร้อยละ 19.60) เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ประสบการณ์ในการสอน 
11-20 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 46.00) รองลงมา คือ 21 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 38.70) และนอ้ยท่ีสุดคือ 1-10 
ปี (ร้อยละ 15.30) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสายผู้สอน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านภาวะผู้น า  
 1. ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครู
สายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อน เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทศันะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า  
 

ข้อที่ ด้านคุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า 
 

ระดับความคิดเห็น 

 X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้
มีความยติุธรรมและเสมอภาค 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
กลา้ตดัสินใจ 
มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างาน 
มีความสามารถในการชกัชวน โนม้นา้วให้บุคลากร
ปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม 

4.54 
4.12 
4.24 
4.55 
4.09 
4.22 
4.52 
4.07 
4.25 

 
4.53 

 

0.50 
0.77 
0.76 
0.49 
0.76 
0.77 
0.50 
0.75 
0.76 

 
0.50 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.31 0.38 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูส้อน คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (X =4.31)  
 โดยมีขอ้สังเกตคือ เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น รองลงมาคือดา้นมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นกลา้
ตดัสินใจ  
 2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ าจ  าแนกตามเพศ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
ภาวะผู้น าจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ N   S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

70 
93 

4.29 
4.33 

0.37 
0.39 

-0.63 0.52 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะ
ผูน้ า ไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ าจ  าแนกตามอายุ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
ภาวะผู้น าจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.96 
23.36 

2 
160 

0.48 
0.14 3.30 0.03* 

รวม 24.33 162 - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะ
ผูน้ า แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ LSD ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธีิการของ LSD 
 

อายุ 20 - 30 ปี 

 ( = 4.17) 
31 - 50 ปี 
 (  = 4.31) 

51 ปีขึน้ไป 

 (  = 4.39) 

20 - 30 ปี 

( = 4.17) 
31 - 50 ปี 

(  = 4.31) 
51 ปีขึน้ไป 

(  = 4.39) 

- 
 
- 
 

-0.21* 
 

- 
 
- 
 
- 

-0.21* 
 
- 
 
- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไป มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มท่ีมีอาย ุ51 ปี   ข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย
ท่ีสูงกวา่  
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 4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านภาวะผูน้ าจ  าแนกตาม
ประสบการณ์ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
ภาวะผู้น าจ าแนกตามประสบการณ์ 

 

อายุ SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.04 
23.28 

2 
160 

0.52 
0.14 3.60 0.03* 

รวม 24.33 162 - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนย์
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ด้านคุณลกัษณะด้านภาวะผูน้ า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ LSD ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธีิการของ LSD 
 

อายุ 1 - 10 ปี 

 ( = 4.14) 
11 - 20 ปี 

 (  = 4.30) 
21 ปีขึน้ไป 

 (  = 4.38) 

1 - 10 ปี  
 ( = 4.14) 
11 - 20 ปี  
 (  = 4.30) 
21 ปีขึน้ไป  
 (  = 4.38) 

- 
 

-0.24* 
 
- 
 

-0.24* 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ครูผูส้อนที่มีกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11 - 20 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ 
 
 4.3.2 ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสายผู้สอน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะ
ด้านวชิาการ 

ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสาย
ผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นวชิาการ  

ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อน เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการ    
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทศันะของข้าราชการครูสายผู้สอนด้านคุณลกัษณะด้านวชิาการ  

 

ข้อที่ ด้านคุณลกัษณะด้านวชิาการ 

 

ระดับความคิดเห็น 

 X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
 

7. 
 

8. 
9. 
 

10. 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Child Center) 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 
มีการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแนะแนวและระบบ
การช่วยเหลือนกัเรียน 
มีความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม
ทางการศึกษา 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  
มีความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษา 
เป็นท่ีปรึกษาในการท าผลงานทางวชิาการแก่คณะครู 

4.22 
 

4.18 
 

4.53 
4.09 

 
4.18 
4.22 

 
4.53 

 
4.09 
4.26 

 
4.53 

0.77 
 

0.74 
 

0.53 
0.75 

 
0.74 
0.77 

 
0.51 

 
0.76 
0.75 

 
0.50 

มาก 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.34 มาก 
  

 จากดงัตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูส้อน คุณลกัษณะดา้นวิชาการโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
(X =4.28)  
 โดยมีขอ้สังเกตคือ เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล รองลงมาคือ ดา้นมีความสามารถดา้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการศึกษา และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านมีการนิเทศ ติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  
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 2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการจ าแนกตามเพศ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
วชิาการจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ N   S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

70 
93 

4.26 
4.30 

0.32 
0.34 

-0.78 0.43 

  

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลกัษณะด้าน
วชิาการ ไม่แตกต่างกนั  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการจ าแนกตามอายุ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
วชิาการจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.78 
18.01 

2 
160 

0.39 
0.11 3.48 0.03* 

รวม 18.79 162 - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลกัษณะด้าน
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วิชาการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ LSD ดงัตารางท่ี 4.11 

 
ตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธีิการของ LSD 
 

อายุ 20 - 30 ปี 

 ( = 4.15) 
31 - 50 ปี 
 (  = 4.29) 

51 ปีขึน้ไป 

 (  = 4.34) 

20 - 30 ปี  
 ( = 4.15) 
31 - 50 ปี  
 (  = 4.29) 
51 ปีขึน้ไป  
 (  = 4.34) 

- 
 
- 
 

-0.19* 
 

- 
 
- 
 
- 

-0.19* 
 
- 
 
- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ครูผูส้อนที่มีกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มอายุ51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียท่ีสูง
กวา่ 
 4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านวิชาการจ าแนกตาม
ประสบการณ์ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
วชิาการจ าแนกตามประสบการณ์ 

 

อายุ SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.77 
18.05 

2 
160 

0.37 
0.11 3.29 0.04* 

รวม 18.79 162 - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนย์
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ LSD ดงัตารางท่ี 4.13 

 
ตารางที ่4.13 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธีิการของ LSD 
 

อายุ 1 - 10 ปี 

 ( = 4.12) 
11 - 20 ปี 

 (  = 4.30) 
21 ปีขึน้ไป 

 (  = 4.32) 

1 - 10 ปี  
 ( = 4.12) 
11 - 20 ปี  
 (  = 4.30) 
21 ปีขึน้ไป  
 (  = 4.32) 

- 
 

-0.17* 
 

-0.19* 
 

-0.17* 
 
- 
 
- 

-0.19* 
 
- 
 
- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และกลุ่มประสบการณ์ในการ
สอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มประสบการณ์ในการสอน11 - 20 ปี และ21 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ 
 
 4.3.3 ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสายผู้สอน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะ
ด้านบุคลกิภาพ 

1. ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขา้ราชการครู
สายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  
 
   ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในดา้นคุณลกัษณะดา้น
บุคลิกภาพ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทศันะของข้าราชการครูสายผู้สอนด้านคุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ  
 

ข้อที่ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหาร ระดับความคิดเห็น 

 สถานศึกษา ด้านบุคลกิภาพ X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

มีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง 
มีอารมณ์มัน่คง สุขมุ เยอืกเยน็ 
มีวนิยัในตนเอง 
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม 
มีความสุภาพ อ่อนโยน ไม่เยอ่หยิง่ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความมัน่คงดา้นครอบครัว 
มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
มีความเป็นกลัยาณมิตร 

4.10 
4.26 
4.53 
4.08 
4.23 
4.56 
4.10 
4.22 
4.53 
4.09 

0.75 
0.75 
0.51 
0.76 
0.76 
0.49 
0.76 
0.77 
0.50 
0.77 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 4.27 0.41 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูส้อน คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก (X =4.27)  
 โดยมีข้อสังเกตคือ เม่ือพิจารณารายข้อ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านมีคุณธรรม 
จริยธรรม รองลงมาคือด้านมีวินัยในตนเอง และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือด้านการแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสม 
 2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพจ าแนกตามเพศ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
บุคลกิภาพจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ N   S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

70 
93 

4.24 
4.29 

0.40 
0.43 

-0.75 0.45 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู ้สอน ด้านคุณลักษณะ           
ดา้นบุคลิกภาพ ไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพจ าแนกตามอายุ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
บุคลกิภาพจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.64 
26.91 

2 
160 

0.80 
0.16 4.76 0.01** 

รวม 28.51 162 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลกัษณะด้าน
บุคลิกภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ LSD ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธีิการของ LSD 
 

อายุ 20 - 30 ปี 

 ( = 4.08) 
31 - 50 ปี 
 (  = 4.28) 

51 ปีขึน้ไป 

 (  = 4.35) 

20 - 30 ปี  
 ( = 4.08) 
31 - 50 ปี  
 (  = 4.28) 
51 ปีขึน้ไป  
 (  = 4.35) 

- 
 

-0.20* 
 

-0.27* 
 

-0.20* 
 
- 
 
- 

-0.27* 
 
- 
 
- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ครูผูส้อนที่มีกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 31 – 50 ปี มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั และกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ 
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4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพจ าแนกตาม
ประสบการณ์ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
 

ตารางที ่4.18 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
บุคลกิภาพจ าแนกตามประสบการณ์ 

 

อายุ SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.57 
26.94 

2 
160 

0.78 
0.16 4.67 0.01* 

รวม 28.51 162 - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนย์
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ด้านคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ LSD ดงัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที ่4.19 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธีิการของ LSD 
 

อายุ 1 - 10 ปี 

 ( = 4.04) 
11 - 20 ปี 

 (  = 4.28) 
21 ปีขึน้ไป 

 (  = 4.34) 

1 - 10 ปี  
 ( = 4.04) 
11 - 20 ปี  
 (  = 4.28) 
21 ปีขึน้ไป  
 (  = 4.34) 

- 
 

-0.23* 
 

-0.29* 
 

-0.23* 
 
- 
 
- 

-0.9* 
 
- 
 
- 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ครูผูส้อนที่มีกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และกลุ่มประสบการณ์ในการ
สอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี และกลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ 
 
 4.3.4 ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสายผู้สอน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการบริหาร 

1. ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครู
สายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร  

ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ข้าราชการครูสายผู ้สอน เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในด้านคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการบริหาร ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทศันะของข้าราชการครูสายผู้สอนด้านคุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร 

 

ข้อที่ 
ด้านความสามารถในการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

 X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีการ
บริหาร 
มีความ รู้ความ เข้า ใจ เ ก่ี ยวกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
สามารถบริหารจดัการงานต่างๆ ในโรงเรียนไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 
มีการวางแผนในการปฏิบติังาน 
มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
สร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา 

4.31 
 

4.53 
 

4.17 
 

4.32 
4.53 

 
4.19 
4.30 
4.53 
4.19 
4.34 

0.67 
 

0.51 
 

0.69 
 

0.66 
0.53 

 
0.68 
0.68 
0.50 
0.68 
0.63 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

รวม 4.34 0.37 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูส้อน คุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X =4.34)  
 โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการมอบหมายงานให้
บุคลากรรับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม รองลงมาคือดา้นมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นสามารถบริหารจดัการงานต่างๆ ใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
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 2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านความสามารถในการ
บริหาร จ าแนกตามเพศ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการบริหาร จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ N   S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

70 
93 

4.32 
4.35 

0.36 
0.39 

-0.63 0.52 

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลกัษณะด้าน
ความสามารถในการบริหาร ไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านความสามารถในการ
บริหาร จ าแนกตามอาย ุโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.22 
 

ตารางที ่4.22 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการบริหาร จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.76 
22.59 

2 
160 

0.38 
0.14 2.70 0.07 

รวม 23.35 162 - 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผู ้สอน ด้านคุณลกัษณะด้าน
ความสามารถในการบริหาร ไม่แตกต่างกนั  
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 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านความสามารถในการ
บริหาร จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (F-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.23 
 

ตารางที ่4.23 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ด้านคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการบริหาร จ าแนกตามประสบการณ์  

 

อายุ SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.73 
22.62 

2 
160 

0.36 
0.14 2.59 0.07 

รวม 23.35 162 - 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนย์
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ดา้นคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร ไม่แตกต่างกนั  
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการ

ครูสายผู ้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 เพื่อศึกษาระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 
4 ด้าน คือ คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า คุณลกัษณะด้านวิชาการ คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพและ
คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร ตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ศูนยเ์ครือข่าย
พฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และ
เปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ ข้าราชการครูสายผูส้อนศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ  านวน 286 คนไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 163 คน โดยวิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างตาม
ขนาดของโรงเรียนเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด และไดรั้บสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 163 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยท่ีผู ้วิจ ัยได้สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จึง
ประกอบดว้ย คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสาย
ผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 จ  าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้น
ความสามารถในการบริหาร 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบเชิงส ารวจ (Check List) ตอน
ท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่ง
ใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตอนท่ี 3 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.97  

การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติบรรยายไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมาน หรือ
อา้งอิงได ้แก่การทดสอบค่าที ( t-test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ ดว้ยวธีิการของ LSD (Lease Significance Different) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 จากการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ข้าราชการครูสายผูส้อน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 สรุปผลไดต้ามล าดบั ดงัน้ี 
 5.1.1 ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสายผู้สอน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านภาวะผู้น า  
 1. ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครู
สายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X =4.31) โดยมีขอ้สังเกต
คือ เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รองลงมา
คือดา้นมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นกลา้ตดัสินใจ  
 2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ าจ  าแนกตามเพศ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ าจ  าแนกตามอายุ 
พบว่า แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนที่มีกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่  
 4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านภาวะผูน้ าจ  าแนกตาม
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ประสบการณ์ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ กลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ใน
การสอน 11 – 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ 11 - 20 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ 
 5.1.2 ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสายผู้สอน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะ
ด้านวชิาการ 

1. ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครู
สายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะด้านวิชาการ อยู่ในระดบัมาก (X =4.28) โดยมีขอ้สังเกตคือ เม่ือ
พิจารณารายข้อ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวดัและ
ประเมินผล รองลงมาคือ ดา้นมีความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นมีการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง  

2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการจ าแนกตามเพศ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการจ าแนกตามอายุ 
พบว่า แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนที่มีกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มอาย5ุ1 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ 

4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านวิชาการจ าแนกตาม
ประสบการณ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า ครูผูส้อนที่มีกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และกลุ่มประสบการณ์ในการ
สอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มประสบการณ์ในการสอน11 - 20 ปี และ21 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ 



93 

 

 5.1.3 ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสายผู้สอน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะ
ด้านบุคลกิภาพ 

1. ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครู
สายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ อยูใ่นระดบัมาก (X =4.27) โดยมีขอ้สังเกตคือ เม่ือ
พิจารณารายขอ้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นมีคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือดา้นมีวินยัใน
ตนเอง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม 

2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพจ าแนกตามเพศ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพจ าแนกตามอายุ 
พบว่า แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 31 - 50ปี มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนั และกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ 

4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพจ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนที่มีกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และกลุ่มประสบการณ์ในการ
สอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี และกลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่  
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5.1.4 ระดับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสายผู้สอน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการบริหาร 

1. ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครู
สายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร อยูใ่นระดบัมาก (X =4.34) โดยมี
ขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการมอบหมายงานให้บุคลากร
รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือด้านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นสามารถบริหารจดัการงานต่างๆ ใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

2. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านความสามารถในการ
บริหาร จ าแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านความสามารถในการ
บริหาร จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ด้านคุณลักษณะด้านความสามารถในการ
บริหาร จ าแนกตามประสบการณ์ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
 จากผลการวิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูสาย
ผู้สอน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านภาวะผู้น า  
   1.1 ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านคุณลักษณะด้านภาวะผูน้ า โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ขอ้สังเกตคือ เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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รองลงมาคือดา้นมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นกลา้ตดัสินใจ ภาวะ
ผูน้ าเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู ้น าท่ีสามารถวดัได้จากการกระท าหรือมีพฤติกรรม
ดงัต่อไปน้ี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ มีความยุติธรรมและเสมอภาค มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
กลา้ตดัสินใจ มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน และมีความสามารถในการ
ชกัชวน โน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม ประกอบกบัปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้หค้วามส าคญัและมุ่งพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูเ่สมอ จึง
ส่งผลให้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมชาย ยมรัตน์ ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องผูบ้ริหารในส านกังานงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารในส านักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นภาวะ
ผูน้ า ดา้นความสามารถในการบริหาร และดา้นวิชาการ  และประมวล ชิลวงษ์ ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นวชิาการ ดา้นความเป็นผูน้ าและดา้นความสามารถ
ในการบริหารงาน ตามล าดบั 
   1.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ าจ  าแนก
ตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สังคมไทยในปัจจุบนัเป็นสังคมเปิด 
ยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล 
ประกอบกบัปัจจุบนัรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั 
อีกทั้ งปัจจุบันการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองของคุณภาพและ
ความสามารถ และใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนภารกิจของโรงเรียน จึงส่งผลให้
มุมมองเร่ืองเพศไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวิทย์ สีโนรักษ์ ได้ศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติ
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กรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
   1.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ าจ  าแนก
ตามอายุ พบวา่ แตกต่างกนั จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนที่มี
กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยกลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึน
ไป มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่า ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สูงผ่านการ
ปฏิบติังานมามากวา่ หรืออาจเคยมีประสบการณ์การท างานกบัผูบ้ริหารมาหลายคน จึงมีความเขา้ใจ
ในคุณลกัษณะของผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ จึงท าให้มีทศันะต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นภาวะ
ผูน้ ามากกวา่ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กัลยาณี ปานงาม ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้ ผลการศึกษาพบวา่ ครูท่ีมีเพศแลประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มี
ระดบัความเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโดยรวมแตกต่างกนั 
   1.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ าจ  าแนก
ตามประสบการณ์ พบวา่ แตกต่างกนั จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ กลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11 - 20 ปี มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ 
ครูท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ผา่นการปฏิบติังานมามากยอ่มมีมุมมองท่ีแตกต่างครูท่ีมีประสบการณ์
นอ้ยกวา่ จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นในประเด็นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ กัลยาณี ปานงาม ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทรรศนะของ
ครู สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้ ผล
การศึกษาพบว่า ครูท่ีมีเพศแลประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความเห็นต่อ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโดยรวมแตกต่างกนั และจันทะวอน อุ่นจิต ได้ศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  แขวงสาละวนั สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีทศันะว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยภาพรวม และรายดา้น คือ ดา้นวสิัยทศัน์ ดา้นความสามารถ
ทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ท่ีมี 
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง ผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยรวม แตกต่างกนั 
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 2. ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู
สายผู้สอน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะด้าน
วชิาการ 

2.1 ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการ อยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตคือ เม่ือ
พิจารณารายข้อ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวดัและ
ประเมินผล รองลงมาคือ ดา้นมีความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นมีการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง คุณลกัษณะดา้นวชิาการเป็นการพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถวดัไดจ้ากการ  มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (Child Center) มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล มีการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแนะแนวและระบบการ
ช่วยเหลือนกัเรียน มีความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษา ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา เป็นท่ีปรึกษาในการท าผลงานทางวิชาการแก่คณะครู ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงพฒันาคุณลกัษณะดงักล่าวให้เกิดข้ึนกบั
ผูบ้ริหารจึงส่งผลให้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วชิราพันธ์ แตงทิพย์ 
ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู ้บริหารสถานศึกษาของครูผู ้สอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนอ าเภอไพศาลี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ของครูผูส้อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนอ าเภอไพศาลี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ด้านผูน้ า ด้านวิชาการ และด้านการตดัสินใจ ตลอดจนภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการจ าแนก
ตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่การบริหารงานในสถานศึกษายึดหลกัการ
มีส่วนร่วมโดยทั้งครู ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมาร่วมกนัท างาน ไม่แยกฝ่ายหญิงฝ่ายชาย จึง
ท าให้ทุกคนไดว้างแผนและท างานร่วมกนั จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูระหวา่งเพศไม่แตกต่าง
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กนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวิทย์ สีโนรักษ์ ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ี
เป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ี
เป็นจริงและท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

2.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการจ าแนก
ตามอายุ พบวา่ แตกต่างกนั จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนที่มี
กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยกลุ่มอายุ51 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูผูส้อนท่ีมีอายุมากส่วนใหญ่ ผา่นการปฏิบติังานมา
นาน ย่อมมีความรู้งานทางดา้นวิชาการท่ีแตกฉานมากกวา่ ประกอบกบัครูท่ีมีอายุเกิน 51 ปี ส่วน
ใหญ่จะมีประสบการณ์ทางดา้นการพฒันางานวิชาการ การท าผลงาน ซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีส่งผล
ใหแ้นวคิดของครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กัลยาณี ปาน
งาม ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู สังกดัส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้ ผลการศึกษาพบวา่ 1) คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลิกภาพ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และดา้นความเป็น
ผูน้ า เรียงล าดับจากด้านท่ีมีความคาดหวงัมากไปหาด้านท่ีมีความคาดหวงัน้อย ได้ดังน้ี ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นความเป็น
ผูน้ า 2) เปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานของครู สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั
สระแก้ว พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจันทะวอน อุ่นจิต ได้ศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  แขวงสาละวนั สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีทศันะว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยภาพรวม และรายดา้น คือ ดา้นวสิัยทศัน์ ดา้นความสามารถ
ทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ท่ีมี 
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง ผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยรวม แตกต่างกนั 
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2.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นวิชาการจ าแนก
ตามประสบการณ์ แตกต่างกนั จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนท่ี
มีกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั และกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ในการสอน 
21 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยกลุ่มประสบการณ์ในการสอน11 - 20 ปี และ21 ปีข้ึน
ไป มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่า ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การมาก ผ่านการ
ปฏิบัติงานมานาน ย่อมมีความรู้งานทางด้านวิชาการท่ีแตกฉานมากกว่า ประกอบกับครูท่ีมี
ประสบการณ์สูงส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ทางด้านการพฒันางานวิชาการ การท าผลงาน ซ่ึง
ประสบการณ์เหล่าน้ีส่งผลให้แนวคิดของครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่างกัน 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กัลยาณี ปานงาม ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร
ตามทรรศนะของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
จงัหวดัสระแกว้ ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้
ความสามารถ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และ เปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร จ าแนก
ตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครู สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความเห็นต่อคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโดยรวมแตกต่างกนั และจันทะวอน อุ่นจิต ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา แขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีทศันะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ โดยภาพรวม และรายดา้น คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นความสามารถทางการบริหาร ดา้น
คุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ท่ีมี ประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวม แตกต่าง
กนั 

3. ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู
สายผู้สอน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะด้าน
บุคลกิภาพ 

3.1 ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถ
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วดัไดจ้ากการ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีอารมณ์มัน่คง สุขุม เยือกเยน็ มีวินยัในตนเอง แต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม มีความสุภาพ อ่อนโยน ไม่เยอ่หยิ่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมัน่คง
ดา้นครอบครัว มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหน้าท่ี และมีความเป็น
กลัยาณมิตร ผลการศึกษาอยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตคือ เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ ดา้นมีคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือดา้นมีวินยัในตนเอง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือดา้นการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า บุคลิกภาพเป็นส่ิงบ่ง
บอกถึงลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ครู นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ท าให้
มองดูมีภาพพจน์ท่ีสวยสง่างามเป็นท่ีปรารถนาของหน่วยงาน อีกทั้งยงัมีการพฒันาอยูอ่ยา่งเน่ือง ๆ 
จากผูบ้งัคบับญัชา จึงส่งผลใหมี้ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประมวล ชิลวงษ์ 
ได้ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นวิชาการ ดา้นความเป็นผูน้ า
และดา้นความสามารถในการบริหารงาน ตามล าดบัและณฤทธ์ิ สิทธิจันทร์ ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคแ์ละคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ท่ีสังกดัสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พบว่า มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 3) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคมี์ค่าเฉล่ียสูงคุณลกัษณะท่ีเป็นจริง 

3.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพจ าแนก
ตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัต่อครูและบุคลากร
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อย่างเท่าเทียมกนัไม่แบ่งแยก ประกอบกบัการด าเนินงานในโรงเรียนอาศยัความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบติังานร่วมกนัทุกเพศทุกวยั จึงส่งผลให้ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ สุวิทย์ สีโนรักษ์ ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย คือ ดา้นการจดัการองคก์ร ดา้นการจดับุคคลเขา้ท างาน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา ดา้นการสั่งการหรือการอ านวยการ ดา้น
การวางแผนและด้านการวดัและประเมินผล ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติ
กรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง และจันทะวอน อุ่นจิต ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา แขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผล
การศึกษาพบวา่ 1) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีทศันะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
โดยภาพรวม และรายดา้น คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นความสามารถทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และ
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก 2) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นความสามารถทางการบริหาร 
ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั 

3.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพจ าแนก
ตามอายุ พบวา่ แตกต่างกนั จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนที่มี
กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 31 - 50ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบั
กลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปี มี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูท่ีมีอายุมากกวา่ผา่นการปฏิบติังานในสถานศึกษา
มากวา่ จึงมีประสบการณ์ ท าใหมี้แนวคิดและมุมมองในดา้นบุคลิกลกัษณะของบุคลท่ีชดัเจนกวา่ครู
ท่ีมีอายุน้อยกว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กัลยาณี ปานงาม ได้ศึกษาคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า ครูท่ีมีเพศแลประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโดยรวมแตกต่างกนั 
และ จันทะวอน อุ่นจิต ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  แขวง



102 

 

สาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมี
ทศันะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยภาพรวม และรายดา้น คือ ดา้นวิสัยทศัน์ 
ดา้นความสามารถทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน ท่ีมี ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง 
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกนั 

3.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพจ าแนก
ตามประสบการณ์ พบวา่ แตกต่างกนั จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า 
ครูผูส้อนท่ีมีกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี 
มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 1– 10 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ใน
การสอน 21 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 11 – 20 ปี 
และกลุ่มประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียที่สูงกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า 
แนวคิดและมุมมองของครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า ผ่านการอบรมสัมมนา ผ่านการ
ปฏิบติังานท่ีหลากหลาย จึงส่งผลให้มีมุมมองในดา้นบุคลิกภาพแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีประสบการณ์
มากกวา่จะมีมุมมองท่ีดีกวา่ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กัลยาณี ปานงาม ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทรรศนะของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และดา้นความเป็นผูน้ า เรียงล าดบัจากดา้น
ท่ีมีความคาดหวงัมากไปหาดา้นท่ีมีความคาดหวงันอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นมนุษย
สัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ และด้านความเป็นผู ้น า 2) เปรียบเทียบ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครู 
สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ครู
ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโดยรวมแตกต่างกนั 
และจันทะวอน อุ่นจิต ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  แขวง
สาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมี
ทศันะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยภาพรวม และรายดา้น คือ ดา้นวิสัยทศัน์ 
ดา้นความสามารถทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหาร
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และครูผูส้อน ท่ีมี ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง 
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกนั 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูสาย
ผู้สอน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ด้านคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการบริหาร 

4.1 ระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ขา้ราชการครูสายผูส้อน เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดา้นคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหาร เป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีสามารถวดัไดจ้ากการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ทฤษฎีการบริหาร มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สามารถบริหารจดัการงานต่างๆ 
ในโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการปฏิบติังาน มอบหมายงานให้บุคลากร
รับผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ มีระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา มีความโปร่งใสในการบริหารงาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และสร้าง
เครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสม 
รองลงมาคือดา้นมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นสามารถบริหารจดัการงานต่างๆ ในโรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งผา่นการอบรมสัมมนาดา้นการบริหารงานภายในสถานศึกษาเป็น
อยา่งมี ประกอบกบัหน่วยงานตน้สังกดัจดักิจกรรมให้ผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการประชุมประจ าเดือนของผูบ้ริหารเป็นประจ า ท าให้ทราบขอ้มูลข่าวสารระเบียบการ
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สังวาลย์ บัวศรี ได้ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและข้าราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และวราภรณ์ ด ารงวัฒนกุล ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ส่วน 
ทรงพล ถนอมวงษ์ ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูและ
เจา้หน้าท่ีวิทยาลยัสารพดัช่าง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
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ผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูและเจา้หนา้ท่ีวิทยาลยัสารพดัช่าง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นก็อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ยกเวน้ทางดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  

4.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นความสามารถใน
การบริหาร จ าแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูสอนเพศชายและ
เพศหญิง มีจ านวนใกลเ้คียงกนั มีระดบัการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนั ประกอบกบัในการปฏิบติังานใน
สถานศึกษามิได้ค  านึงถึงเร่ืองเพศในการมอบหมายให้ปฏิบติังาน ทุกคนไดร่้วมมือกนัท างาน จึง
ส่งผลให้มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน จึงท าให้ผลการวิจัยไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุวิทย์ สีโนรักษ์ ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 
ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง และและจันทะวอน 
อุ่นจิต ได้ศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  แขวงสาละวนั 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีทศันะว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยภาพรวม และรายดา้น คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้น
ความสามารถทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้น
วสิัยทศัน์ ดา้นความสามารถทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั 

4.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นความสามารถใน
การบริหาร จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความสามารถ
ทางการบริหารเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีซ่ึงผูบ้ริหารได้น าความรู้แนวคิดเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั ตาม
สภาพและขนาดของสถานศึกษาท่ีบริหาร อีกทั้งครูผูส้อนทุกคนไดรั้บการปฏิบติัตามเทคนิควิธีกา
รูปแบบบริหารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว้ จึงส่งผลให้ระดบั
ความคิดเห็นเม่ือแยกตามเพศไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จันทะวอน อุ่นจิต ได้
ศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  แขวงสาละวนั สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีทศันะว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยภาพรวม และรายดา้น คือ ดา้นวสิัยทศัน์ ดา้นความสามารถ



105 

 

ทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมี
เพศต่างกนั มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้น
ความสามารถทางการบริหาร ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั และ สุวิทย์ สีโน
รักษ์ ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการจดัการ
องคก์ร ดา้นการจดับุคคลเขา้ท างาน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการบริหารหลกัสูตร 
ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา ดา้นการสั่งการหรือการอ านวยการ ดา้นการวางแผนและดา้นการ
วดัและประเมินผล และ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานตาม
สภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั 

4.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูสายผูส้อน ดา้นคุณลกัษณะดา้นความสามารถใน
การบริหาร จ าแนกตามประสบการณ์ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เทคนิคการ
บริหารเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารได้ปฏิบติัผ่านทางการด าเนินงานของครู เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุตาม
วสิัยทศัน์ของโรงเรียน ดงันั้นครูจึงถูกบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงส่งผลให้ครูมีระดบั
ความคิดท่ีไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวิทย์ สีโนรักษ์  ได้ศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติ
กรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า ผูบ้ริหารควรกลา้ตดัสินใจในเร่ืองท่ียุง่ยาก ผูบ้ริหารควรเอาใจ
ใส่ในเร่ืองหน้าท่ีการงานของเพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความเอ้ืออารีต่อเพื่อนร่วมงาน
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความรับผิดชอบ และเป็นท่ีพึ่งไดเ้ม่ือเกิดปัญหา และควรมีการวางแผนงาน
อยา่งเป็นระบบ ผูบ้ริหารควรมีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 2. คุณลกัษณะด้านวิชาการ ผูบ้ริหารตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา มีการพฒันาตนเองให้ทนัต่อเหตุการณ์เสมอทั้งความรู้และข่าวสาร ควรมีการปรับปรุง
เร่ืองการแนะแนว การช่วยเหลือนกัเรียน การพฒันาดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความแม่นย  าในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัผูบ้ริหารจะตอ้งมีระบบการ
นิเทศท่ีต่อเน่ืองและเป็นกลัยาณมิตร 
 3. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ผูบ้ริหารควรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นผูค้อยให้ค  าแนะน า
ในการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ ควรมีการพฒันา ปรับปรุง ความเหมาะสมในเร่ืองการแต่งกาย 
สุภาพเรียบร้อย และกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอง 
 4. คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหารงาน ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความสามารถใน
การพฒันางานด้านต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้า มีการวางแผนการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ และ
ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ สนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ ควรมีการผลสะทอ้นความส าเร็จและความลม้เหลวในการบริหารงาน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปรับปรุงคุณลักษณะประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของครูผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวข้อง ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ควรสนบัสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหาร 
 3. ครูผูส้อนจะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง สนบัสนุนและช่วยเหลือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดักิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อให้ผูส้ถานศึกษาสามารถบริหารงานได้
เตม็ศกัยภาพของตนเอง 
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาคน้ควา้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
บุคลากรอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชน 
 2. ควรท าการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาตวั
แปรอ่ืน ๆ ให้มากข้ึน เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
นกัเรียน ผูน้ าในองคก์รชุมชน เป็นตน้ 
 3. ควรมีการวิจยัความตอ้งการในการพฒันาตนเองของผูบ้ริหารสถานศึกษาสู่การเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพ เพื่อจัดท าหลักสูตรพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
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พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา.  พฤติกรรมกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร : พฒันศึกษา. 2542. 
ไพบูลย ์ ยอดยิง่.  เอกสารประกอบการสอนวชิา 1065113 ภาวะผู้น าในการบริหาร. มหาวิทยาลยัราช

ภฏัมหาสารคาม. 2547. 
รุจิร์  ภูสาระ.  การบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท.์ 2545. 
วรัิตน์  บวัขาว.  “หลกั 20 ประการทีผู้่บริหารต้องรู้.”  วารสารขา้ราชการครู 33(7) : 30-40 ;  

มกราคม –  กุมภาพนัธ์. 2540. (อดัส าเนา). 
สมชาย  เทพแสง.  “ผู้บริหารมืออาชีพ.” ขา้ราชการครู. 21(5) : 10-12 ; มิถุนายน – กรกฎาคม. 2543. 

(อดัส าเนา). 
สมนึก  นนธิจนัทร์. รีเอ็นจีเนียร่ิงการยกเคร่ืองปรับร้ือกระบวนการการบริหารยุคโลกาภิวัตน์. 

สุรินทร์ : ชมรมส่งเสริมการศึกษาและพฒันาวชิาชีพครูจงัหวดัสุรินทร์. 2542. 
สามญัศึกษา. กรม.  เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว. 2539. 
สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์.  ภาวะผู้น า : ทฤษฎแีละปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : บุคส์ลิงค.์ 2545. 
สุเทพ  ทองประดิษฐ.์  เอกสารประกอบค าบรรยาย ผู้น ากับผู้บริหารยุคโลกาภิวัฒน์.  มหาสารคาม : 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 2542. 
สุเมธ  แสงน่ิมนวล.  ท าอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารช้ันยอด.  กรุงเทพมหานคร : บุค๊แบงก.์ 2540. 
สุวกิจ  ศรีปัดถา.  เอกสารประกอบการสอนวิชา 1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ. 

มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 2547. 
สุรศกัด์ิ  ปาเฮ.  “สู่มติิการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ.” วาราสารขา้ราชการครู. 2544. (อดัส าเนา). 
เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์.  พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พานิช. 2540. 
 

2)  วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานวจิัย 
กัลยาณี ปานงาม. “การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้บริหารตามทรรศนะของครู  

สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวดั
สระแกว้”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2553. 

 
 



110 

 

จนัทะวอน  อุ่นจิต. “การศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา แขวง
สาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2552. 

ณฤทธ์ิ  สิทธิจนัทร์.  “การศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั :
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์, 2549. 

ทรงพล  ถนอมวงษ์.  “การศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครู
และเจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยสารพดัช่าง จงัหวดัจนัทบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต .
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2549. 

ประมวล  ชินวงษ.์  “การคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2548. 

วชิราพนัธ์  แตงทิพย.์  “การศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์ูบ้ริหารสถานศึกษาของครูผูส้อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนอ าเภอไพศาลี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครสวรรค์ เขต 3”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2548. 

วราภรณ์  ด ารงวฒันกุล.  “การศึกษาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”.  งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550. 

สมชาย  ยมรัตน.  “การคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารในส านกังานงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม, 2549. 

สังวาล  บวัศรี.  “การศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรี
สะเกษ”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะ
เกษ, 2549. 
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สุวิทย ์ สีโนรักษ์.  “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานตามสภาพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงคข์อง
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผู ้สอนท่ีปฏิบัติหน้า ท่ีใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”.  วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2548. 

 

3) เวบ็ไซต์ 
พระครูวิจิตรธรรมโชติ. พุทธศาสนากับการบริหาร.2544. http://se-ed.net./sasana/web/talk.thml. 

วนัท่ีสืบคน้ 27 กรกฎาคม 2554. 
 

2. ภาษาองักฤษ 
1) General Book 

Bass, B. M.. & Avolio, B. I. . Transformational leadership development. Pola Alto,CA : 
Consulting Psychologists Press, 1987. 

Burns. J. M.. Leadership. New York : Harper and Row, 1978. 
Fiedler. F., A theory of leadership effectiveness. New York : McGraw-Hill, 1987.  
 

http://se-ed.net./sasana/web/talk.thml.%20วันที่สืบค้น%2027%20กรกฎาคม%202554
http://se-ed.net./sasana/web/talk.thml.%20วันที่สืบค้น%2027%20กรกฎาคม%202554
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 
แบบสอบถามเพือ่การวจัิยเร่ืองการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทศันะของผู้สอนข้าราชการครูสายผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  

ค าช้ีแจง   
จุดมุ่งหมายของแบบสอบถามฉบับนี ้เพือ่ต้องการทราบคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผู้สอน ข้าราชการครูสายผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่  
คุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า  คุณลกัษณะด้านวชิาการ คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ คุณลกัษณะด้าน
ความสามารถในการบริหาร การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลท าให้เกดิความเสียหายแก่ตัวท่านหรือ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่านแต่ประการใด ผู้วจัิยรับรองว่าจะเกบ็แบบสอบถามเป็นความลบั 
โปรดตอบแบบสอบถามด้วยตัวท่านเองให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 
 แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที ่1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทศันะของข้าราชการครูสายผู้สอน  ศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่  คุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า  
คุณลกัษณะด้านวชิาการ คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ คุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกับคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทศันะของข้าราชการครูสายผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

 
ตอนที ่1  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

ค าช้ีแจง  ให้ท่านกาเคร่ืองหมาย   ลงใน  หน้าข้อความทีเ่ป็นจริงส าหรับตัวท่านมากทีสุ่ด 
 1.  เพศ 

     ชาย    หญิง 
 2.  อายุ 

     20 – 30 ปี   31 – 50 ปี   51 ปีขึน้ไป 
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 3.  ประสบการณ์ในการสอน 

     1 – 10 ปี   11 – 20 ปี   21 ปีขึน้ไป 
 ตอนที ่2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่น ามาเป็นค าถามนี้ ขอให้ท่านได้
พิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษามากน้อย
เพียงใด เมื่อท่านได้พิจารณาแล้วขอความกรุณาให้ท่านได้โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง
ระดับทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านเพยีงช่องระดับเดียว ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  5 หมายความว่า มีระดับคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์มากทีสุ่ด 
  4 หมายความว่า มีระดับคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์มาก 
  3 หมายความว่า มีระดับคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ปานกลาง 
  2 หมายความว่า มีระดับคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์น้อย 
  1 หมายความว่า มีระดับคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์น้อยทีสุ่ด 
 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

ข้อ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

0 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านภาวะผู้น าบริหารมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีวสัิยทศัน์ 

 
    

00 มีความรู้ ทกัษะด้านเทคโนโลย ีนวตักรรม      

 
ค าอธิบาย 
 จากตัวอย่างแบบสอบถาม 
 ข้อ 0 ท่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง 5 แสดงว่า ผู้น าบริหารมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีวสัิยทศัน์อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
 ข้อ 00 ท่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง 3 แสดงว่า  ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะด้าน
เทคโนโลย ีนวตักรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
1. 

คุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 
    

2. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี      

3. ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้      

4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่      

5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้      

6. มีความยุติธรรมและเสมอภาค      

7. มีความเช่ือมั่นในตนเอง      

8. กล้าตัดสินใจ      

9. มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน 

     

10. มีความสามารถในการชักชวน โน้มน้าวให้บุคลากร
ปฏิบัติในส่ิงทีด่ีงาม 

     

 
11. 

คุณลกัษณะด้านวชิาการ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

     

12. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) 

     

13. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการวดัและประเมินผล      

14. มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเน่ือง 

     

15. ส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียน      

16. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวและระบบ
การช่วยเหลอืนักเรียน 

     

17. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
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ข้อ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

18. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ      

19. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

     

20. เป็นทีป่รึกษาในการท าผลงานทางวชิาการแก่คณะครู      

 
21. 

คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ 
มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 

     

22. มีอารมณ์มั่นคง สุขุม เยอืกเยน็      

23. มีวนัิยในตนเอง      

24. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม      

25. มีความสุภาพ อ่อนโยน ไม่เย่อหยิง่      

26. มีคุณธรรม จริยธรรม      

27. มีความมั่นคงด้านครอบครัว      

28. มีวสัิยทศัน์กว้างไกล      

29. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่      

30. มีความเป็นกลัยาณมิตร      

 
31. 

คุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการ
บริหาร 

     

32. มีความรู้ความเ ข้า ใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

     

33. สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ในโรงเรียนได้อย่าง
เป็นระบบ 

     

34. มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน      

35. มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม 

     

36. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ      
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ข้อ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

37. มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา      

38. มีความโปร่งใสในการบริหารงาน      

39. ส่งเสริมการท างานเป็นทมี      

40. สร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา      
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ตอนที ่3 แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
                     ตามทศันะ ของข้าราชการครูสายผู้สอน  ศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่ง
ใหญ่  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
 
ค าช้ีแจง    ให้ท่านแสดงความรู้สึก ข้อเสนอแนะ แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามรายการดังต่อไปนี ้
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2.  ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3.  ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4.  ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความสามารถในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณ 

มนเทียน  เกณทวี 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
1.  นายสมนึก โนริรัตน์    
     - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
        มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
     - ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ  
       โรงเรียนบา้นดงคร่ังนอ้ย  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
2.  นายฐิติพงษ์ ละครร า     
     - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
        มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
     - ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ  
       โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
3.  นายอุบล แก้วป่ิน     
     - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต                                                 

(การวดัผลและประเมินผลการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
     - ต  าแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
       ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ  
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว091 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน         
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายสมนึก  โนริรัตน์ 

  ด้วย นางมนเทียน  เกณทวี นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205030 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ศูนย์เครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว091 

 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายฐิติพงษ ์ ละครร า   

  ด้วย นางมนเทียน  เกณทวี นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205030 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ศูนย์เครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว091 

 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายอุบล  แกว้ป่ิน   

  ด้วย นางมนเทียน  เกณทวี นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205030 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ศูนย์เครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” ในการน้ี 
จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการวจัิย 
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เร่ือง คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผู้สอนข้าราชการครูสาย
ผู้สอนศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

ร้อยเอด็ เขต 2 
ค าช้ีแจง 

1) แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผู้วิจัยใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ผู้วิจัยจะ
เก็บค าตอบของท่านเป็นความลับและน าเสนอผลการวิจัยเป็นลักษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระ 
ทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน แต่ในทางตรงกนัข้ามข้อมูลทีท่่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการน า
ข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

2) แบบสอบถามชุดนี ้มีจ านวน 5 หน้า ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ

ของข้าราชการครูสายผู้สอน  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

1) คุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า  
2) คุณลกัษณะด้านวชิาการ 
3) คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ 
4) คุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน  ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
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ผู้วจัิยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี ้

3) วธีิการประเมิน ให้ท า  ลงในช่องระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้  
 วดัได้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคล้องกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกบัค านิยาม 
 วดัไม่ได้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคล้องกบัค านิยาม 

 
ตอนที ่1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. เพศ 
1.  ชาย 
2.  หญงิ 

1 1 1 3 1 

2. อายุ 
1.  20 – 30 ปี  
2.  31 – 50 ปี  
3.   51 ปีขึน้ไป 

1 1 1 3 1 

3. ประสบการณ์ในการสอน 
1.  1 – 10 ปี  
2.  11 – 20 ปี  
3.   21 ปีขึน้ไป 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสาย
ผู้สอน  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 1. คุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า      

1 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 1 1 1 3 1 

2 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 1 1 1 3 1 

3 ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 1 1 1 3 1 

4 รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ 1 1 1 3 1 

5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 1 1 1 3 1 

6 มีความยุติธรรมและเสมอภาค 1 1 1 3 1 

7 มีความเช่ือมั่นในตนเอง 1 1 1 3 1 

8 กล้าตัดสินใจ 1 1 1 3 1 

9 มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน 

1 1 1 3 1 

10 มีความสามารถในการชักชวน โน้มน้าวให้
บุคลากรปฏิบัติในส่ิงทีด่ีงาม 

1 1 1 3 1 

 2. คุณลกัษณะด้านวชิาการ      

1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

2 มีความ รู้ความ เ ข้ า ใจ เกี่ ย วกับการ จัด
กจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Child Center) 

1 1 1 3 1 

3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

4 มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

5 ส่งเสริมการวจัิยในช้ันเรียน 1 1 1 3 1 

6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนว
และระบบการช่วยเหลอืนักเรียน 

1 1 1 3 1 

7 มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการศึกษา 

1 1 1 3 1 

8 มี ค ว าม รู้ คว าม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย วกั บ ร ะบบ
สารสนเทศ 

1 1 1 3 1 

9 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ตัว
บ่ ง ช้ี และ เกณฑ์การประ เมิ น คุณภาพ
การศึกษา 

1 1 1 3 1 

10 เป็นที่ปรึกษาในการท าผลงานทางวิชาการ
แก่คณะครู 

1 1 1 3 1 

 3. คุณลกัษณะด้าน[บุคลกิภาพ      

1 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 1 1 1 3 1 

2 มีอารมณ์มั่นคง สุขุม เยอืกเยน็ 1 1 1 3 1 

3 มีวนัิยในตนเอง 1 1 1 3 1 

4 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม 1 1 1 3 1 

5 มีความสุภาพ อ่อนโยน ไม่เย่อหยิง่ 1 1 1 3 1 

6 มีคุณธรรม จริยธรรม 1 1 1 3 1 

7 มีความมั่นคงด้านครอบครัว 1 1 1 3 1 

8 มีวสัิยทศัน์กว้างไกล 1 1 1 3 1 

9 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 1 1 1 3 1 

10 มีความเป็นกลัยาณมิตร 1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 4. คุณลกัษณะด้านความสามารถใน 
การบริหาร 

     

1 มีความ รู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ 
ทฤษฎกีารบริหาร 

1 1 1 3 1 

2 มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 

1 1 1 3 1 

3 สามารถบ ริหาร จัดการงาน ต่ างๆ  ใน
โรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

1 1 1 3 1 

4 มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 1 1 1 3 1 

5 มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

6 ส่ง เส ริมให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

1 1 1 3 1 

7 มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 1 1 1 3 1 

8 มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 1 1 1 3 1 

9 ส่งเสริมการท างานเป็นทมี 1 1 1 3 1 

10 สร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา 1 1 1 3 1 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของข้าราชการครูสายผู้สอน  ศูนย์เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 คุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า 1 1 1 3 1 

2 คุณลกัษณะด้านวชิาการ 1 1 1 3 1 

3 คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ 1 1 1 3 1 

4 คุณลักษณะด้านความสามารถในการ
บริหาร 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/153 

  

 
 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน    
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 

 อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  2 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  

 ด้วย นางมนเทียน  เกณทวี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205030 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของข้าราชการครูสายผูส้อน ศูนย์เครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” โดยมี  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์    สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.พรสมบติั   ศรีไสย เป็นท่ี
ปรึกษาร่วม 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าความเช่ือมั่น 
 

Descriptive Statistics คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

ดา้นภาวะผูน้ า 163 3.40 5.00 703.10 4.3135 .38754 

ดา้นวชิาการ 163 3.40 5.00 698.30 4.2840 .34065 

ดา้นบุคลิกภาพ 163 3.30 5.00 696.20 4.2712 .41954 

ดา้นความสามารถใน
การบริหาร 

163 3.60 5.00 707.70 4.3417 .37970 

รวมทั้ง 4 ดา้น 163 3.42 5.00 701.32 4.3026 .37177 

Valid N (listwise) 163      

 

Descriptive Statistics คุณลกัษณะด้านภาวะผู้น า 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

มีความคิดสร้างสรรค ์ 163 4 5 740 4.54 .500 

มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 163 3 5 672 4.12 .768 

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 163 3 5 691 4.24 .768 

รับฟังความคิดเห็น 163 4 5 741 4.55 .499 

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 163 3 5 667 4.09 .768 

มีความยติุธรรม 163 3 5 688 4.22 .762 

เช่ือมัน่ในตนเอง 163 4 5 736 4.52 .501 

กลา้ตดัสินใจ 163 3 5 664 4.07 .758 

สร้างบรรยากาศท่ีดี 163 3 5 693 4.25 .765 

ชกัชวนโนม้นา้ว 163 4 5 739 4.53 .500 

ดา้นภาวะผูน้ า 163 3.40 5.00 703.10 4.3135 .38754 

Valid N (listwise) 163      
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Descriptive Statistics คุณลกัษณะด้านวชิาการ 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

เขา้ใจระเบียบ 163 3 5 688 4.22 .770 

เขา้ใจกิจกรรมเรียนรู้ 163 3 5 681 4.18 .745 

เขา้การวดัประเมินผล 163 4 5 739 4.53 .500 

การนิเทศติดตาม 163 3 5 667 4.09 .768 

วจิยัในชั้นเรียน 163 3 5 681 4.18 .745 

การแนะแนว 163 3 5 688 4.22 .770 

การใชเ้ทคโนโลยี 163 4 5 739 4.53 .500 

ระบบสารสนเทศ 163 3 5 667 4.09 .768 

มาตรฐานการศึกษา 163 3 5 694 4.26 .758 

ท าผลงานทางวชิาการ 163 4 5 739 4.53 .500 

ดา้นวชิาการ 163 3.40 5.00 698.30 4.2840 .34065 

Valid N (listwise) 163      
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Descriptive Statistics คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

สุขภาพสมบูรณ์ 163 3 5 669 4.10 .759 

อารมณ์มัน่คง 163 3 5 694 4.26 .758 

วนิยัในตนเอง 163 4 5 738 4.53 .501 

แต่งกายสุภาพ 163 3 5 665 4.08 .762 

สุภาพอ่อนโยน 163 3 5 689 4.23 .764 

มีคุณธรรม จริยธรรม 163 4 5 744 4.56 .497 

มัน่คงดา้นครอบครัว 163 3 5 669 4.10 .767 

มีวสิัยทศัน์ 163 3 5 688 4.22 .770 

กระตือรือร้น 163 4 5 739 4.53 .500 

กลัยาณมิตร 163 3 5 667 4.09 .768 

ดา้นบุคลิกภาพ 163 3.30 5.00 696.20 4.2712 .41954 

Valid N (listwise) 163      
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Descriptive Statistics คุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

เขา้ใจหลกัการทฤษฎี 163 3 5 703 4.31 .671 

เขา้ใจ พ.ร.บ. 163 4 5 739 4.53 .500 

บริหารจดัการ 163 3 5 680 4.17 .699 

มีการวางแผน 163 3 5 704 4.32 .664 

มอบหมายงาน 163 4 5 739 4.53 .500 

ส่งเสริมบุคลากร 163 3 5 683 4.19 .681 

มีระบบการประกนั 163 3 5 701 4.30 .686 

โปร่งใส 163 4 5 739 4.53 .500 

ท างานเป็นทีม 163 3 5 683 4.19 .681 

สร้างเครือข่าย 163 3 5 707 4.34 .631 

ดา้นความสามารถใน
การบริหาร 

163 3.60 5.00 707.70 4.3417 .37970 

Valid N (listwise) 163      

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.968 40 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

  

ช่ือ-นามสกุล นางมนเทียน  เกณทว ี
  
วนั เดือน ปี เกดิ    8 ธนัวาคม 2519  
  
ภูมิล าเนา 62  หมู่ท่ี 4  ต าบลดงคร่ังนอ้ย อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 62  หมู่ท่ี 4  ต าบลดงคร่ังนอ้ย อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2542  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) (เคมี)  
สถาบนัราชภฏันครราชสีมา 

 
ประวตัิการท างาน  

 พ.ศ. 2542 -  
ปัจจุบนั 

 ครู  โรงเรียนบ้านดงคร่ังน้อย ต าบลดงคร่ังน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอด็ 

   
สถานทีท่ างาน โรงเรียนบา้นดงคร่ังน้อย ต าบลดงคร่ังนอ้ย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั

ร้อยเอด็ 
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