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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1)  คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี 

โพลีกรุงเทพ 2) คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  3) การเปรียบเทียบคุณลักษณะ

ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ใน 6  ด้าน  

(1) ลักษณะทางกาย  (2) ภูมิหลังทางสังคม  (3) สติปัญญา  (4) บุคลิกภาพ (5) ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน  และ  

(6) ลักษณะทางสังคม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 103 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test Independent Sample) 

 ผลการวิจัย พบว่า  1) คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ โดยรวม ค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน รองลงมา

คือด้านลักษณะทางกาย และต่ำสุดคือด้านภูมิหลังทางสังคม  2) คุณลักษณะของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ พบว่า โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

ด้านบุคลิกภาพ รองลงมาคือ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และต่ำสุดคือ ด้านลักษณะทางกาย  3) ผลการ

วิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหาร, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ, วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
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ABSTRACT 

The objectives of this thesis were to study 1) the characteristics’ administrator of 

Bangkok Technologypoly College 2) the characteristics’ administrator of Bangkok Business 

Vocational College and 3) to comparison between the characteristics’ administrator of 

Bangkok Technologypoly College and the characteristics’ administrator of Bangkok 

Business Vocational College. The characteristics’ administrator of Bangkok Technologypoly 

College and the characteristics’ administrator of Bangkok Business Vocational College 

focus on 6 aspects which were physical characteristics, social background, intelligence, 

personality, task-related and social characteristics. The population were 103 teachers and 

equipment was 5 rating scales questionnaire. The statistical analyzing data were frequency 

percentage mean standard deviation and independent t-test. 

 Results were found that : 1) The characteristics’ administrator of Bangkok Technologypoly 

College had mean at the high level in overall. When considered in each aspect found that, 

the highest mean was   task-related, the runner up was physical characteristics and the 

lowest mean was social background. 2) The characteristics’ administrator of Bangkok 

Business Vocational College had mean at the high level in overall. When considered in 

each aspect found that, the highest mean was personality, the runner up was task-related 

and the lowest mean was physical characteristics. 3) The comparison between the 

characteristics’ administrator of Bangkok Technologypoly College and the characteristics’ 

administrator of Bangkok Business Vocational College was’ t different in overall. 

 

Keywords: The characteristics’ administrator, Bangkok Technologypoly College,   

                Bangkok Business Vocational College 

 

บทนำ 

 การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศึกษาไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

ได้คนไทยท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี เก่ง มีความสุข การพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ 

ต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ คือต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดข้ันตอนการบริหาร มีบุคลากรมืออาชีพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 74)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด

ของการปกครองประเทศ  ได้กำหนดบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาท่ีสำคัญ ได้แก่ มาตรา 43



45 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยรัฐจัดให้อย่าง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษาอบรมของรัฐจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2551 : 11) เจตนารมณ์ของแผนพัฒนา

การศึกษา ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2559)  ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาชีวิตให้เป็น

มนุษย์สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 6)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 5 ว่าด้วยการ

บริหารและการจัดการศึกษา ได้กำหนดหลักการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นความมีเอกภาพด้านนโยบาย

และให้มีความหลากหลายในการปฏิบัติและให้สถานศึกษาดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ

บริหารและการจัดการท่ีเป็นของตนเอง  มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษานับว่า

เป็นบุคคลสำคัญอย่างย่ิง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการท่ีจะบริหารงานต่าง ๆ 

ในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

ทุกฝ่าย  ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องให้สถานศึกษาใช้วิธีท่ีหลากหลายท่ีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้

เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพย่ิงข้ึน และพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

และอนาคตจึงนับว่าผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาเป็นอย่างย่ิง และการท่ี

ผู้บริหารจะสามารถพัฒนางานในให้ประสบสถานศึกษาความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ปัจจัยหน่ึงท่ี

ส่งผลต่อการนำพาในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย คือ คุณลักษณะของผู้บริหาร (อัชราธร สังมณีโชติ, 2550)   

 วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการบริหาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิธีการตัดสินใจความพึงพอใจ

ของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพในการปฏิบัติงาน การตีความสภาพแวดล้อมขององค์กรการดำเนินการต่อข่าวสาร

วิธีปฏิบัติงาน สร้างความม่ันคงและเอกลักษณ์ร่วม สร้างพฤติกรรม ท่ีสอดคล้องกันในหมู่สมาชิก ส่งผลต่อ

ความประทับใจของสมาชิกในรูปของการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ ความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพในการ

ปฏิบัติงาน ผลผลิตและการปรับตัวต่อองค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมท้ังอาชีพของบุคคล อาจ

มีผลกระทบจากระดับความสอดคล้องของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมท่ีไม่ดีก็จะส่งผลเสียต่อการปรับปรุง

องค์กรด้วย และวัฒนธรรมยังเป็นตัวการสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา ท้ังน้ีเพราะ

พฤติกรรมการบริหารจำเป็นต้องตอบสนองต่อวัฒนธรรมและความแตกต่างกันของบุคคลการเข้าใจถึง

วัฒนธรรมภายในโรงเรียนของฝ่ายบริหาร จะส่งผลให้พฤติกรรมในการบริหารมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง

กับกลุ่มปฏิบัติงานมากข้ึน ซ่ึงมีผลสำคัญต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา   

ในท่ีสุด มีวัฒนธรรมซ่ึงวัฒนธรรมเป็นผลรวมอันซับซ้อน จากพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มน่ันเอง การศึกษา

วัฒนธรรมในมิติของพฤติกรรมเป็นมิติของวัฒนธรรมท่ีสามารถวัดได้ สามารถเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ในการนำไปใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรได้ วัฒนธรรมองค์กร เป็นพ้ืนฐานการแสดงออกในพฤติกรรมซ่ึงมี

ผลต่อสมาชิกในองค์กร การมีส่วนร่วมในความคาดหวังจากกลุ่มหรือวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงสำคัญท่ี

ไม่ใช่เพียงการรับรู้ของวัฒนธรรมองค์กร แต่มีผลต่อกลุ่มขององค์กรด้วย 
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 ในการบริหารการศึกษาจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องอาศัยผู้นำท่ีมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อความสำเร็จ  

หรือกล่าวอีกอย่างว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของการจัด

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาและเป็นบุคคลท่ีมี

บทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา

จำเป็นจะต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพและคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2555 : 4) 

ส่วนด้านการบริหารวัฒนธรรมองค์กรน้ัน ผู้บริหารจะมีบทบาทท้ังในการพัฒนา (develop) การธำรงรักษา 

(maintain) การเปล่ียนแปลง (change) โดยเฉพาะในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรน้ันผู้บริหารจะต้อง

เข้าใจธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงน้ันว่า ไม่สามารถกระทำให้เห็นผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในยุคแห่งการ

เปล่ียนแปลงและปฏิรูปทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารหรือวัฒนธรรมองค์กรหรือ

วัฒนธรรมวิทยาลัยจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงในการท่ีจะบริหารหลักสูตร นโยบายกระบวนการในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การบริหารจัดการในสถานศึกษา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงภายในท่ี

มีอิทธิพลต่อการบริหารและการดำเนินงานในสถานศึกษา และคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

ปัจจัยหลักของการบริหารงาน ผู้วิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี 

โพลีกรุงเทพกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานในอนาคตของ 

ท้ังสองสถาบัน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 

3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ 

คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ คร้ังน้ี โดยใช้แนวคิดของสต๊อกดิลล์  

(1981 : 75-76) ผู้ศึกษามุ่งศึกษาใน 6 ด้าน  1) ลักษณะทางกาย (physical characteristics)  2) ภูมิหลัง

ท าง สั งคม  (social background)  3 ) ส ติ ปั ญ ญ า  ( intelligence)  4 ) บุ ค ลิ กภ าพ  (personality)   

5) ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน (task-related) และ 6) ลักษณะทางสังคม (social characteristics) 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยี 

โพลีกรุงเทพ จำนวน 67 คน และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ จำนวน 72 คน รวมท้ังส้ิน 139 คน 

3. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ครู จำนวน 103 คน จาก

ประชากรสองสถาบัน จำนวน 139 คน จากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and 
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Morgan (1970 : 608) และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified  random  sampling) แบ่งประชากร

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือวิทยาลัยละหน่ึงกลุ่ม และเทียบสัดส่วนของแต่ละกลุ่มแล้วสุ่มอย่างง่าย (Random 

Sampling) โดยการจับฉลากรายช่ือครูของแต่ละกลุ่ม 

 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี

กรุงเทพ  และวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจคร้ังน้ี โดยใช้แนวคิดของสต๊อกดิลล์ (1981 : 75-76)   

ผู้ศึกษามุ่งศึกษาใน 6 ด้าน  1) ลักษณะทางกาย (physical characteristics)  2) ภูมิหลังทางสังคม (social 

background)  3) สติปัญญา (intelligence)  4) บุคลิกภาพ (personality)  5) ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน 

(task-related) และ 6) ลักษณะทางสังคม (social characteristics) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตเน้ือหาการศึกษาโดยมุ่งท่ีจะศึกษาเพ่ือทราบ

คุณลักษณะของผู้บริหาร โดยใช้แนวคิดของสต๊อกดิลล์ (1981 : 75-76)  ซ่ึงเขียนเป็นกรอบการวิจัยได้ ดังน้ี   

 

                   ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี  ได้แก่ ครู จำนวน 67 คน ในวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี

กรุงเทพ และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  จำนวน 72 คน  รวมท้ังส้ิน 139 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครู จำนวน 103 คน จากประชากรสองสถาบัน จำนวน 139 คน  จากการ

ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie  and Morgan (1970 : 608) และสุ่มตัวอย่างแบบ

 

            

            สถาบันการศึกษา 

 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ   

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกจิ 

      คุณลักษณะของผู7บริหาร  

1. ลกัษณะทางกาย               

2. ภูมิหลังทางสังคม             

3. สติปGญญา                         

4. บุคลิกภาพ 

5. ลกัษณะที่เกี่ยวกบังาน 

6. ลกัษณะทางสังคม   
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แบ่งช้ัน (stratified  random  sampling) แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือวิทยาลัยละหน่ึงกลุ่ม และ

เทียบสัดส่วนของแต่ละกลุ่มแล้วสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) โดยการจับฉลากรายช่ือครูของ 

แต่ละกลุ่ม  

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามสำหรับรวบรวมข้อมูลจากครูท่ีปฏิบัติงานสอนใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มีเป็น 2 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เร่ือง เพศ อายุ  ระดับ

การศึกษาข้ันสูงสุด ตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก ท่ีกำหนดคำตอบ

ไว้ให้ (forced choice)   

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร โดยยึดองค์ประกอบตามแนวคิดของ สต๊อกดิล 

(Stogdill) เพ่ือวัดคุณลักษณะของผู้บริหารในวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 6 ด้าน เป็นแบบสอบถามชนิดจัด

อันดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ธ (Likert, 1967 : 4-10) โดยผู้ศึกษากำหนดค่าคะแนนของช่วงน้ำหนัก

เป็น 5 ระดับ โดยมีความหมาย ดังน้ี 
 

ระดับ 1 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด   มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย     มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง   มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก   มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง  คุณลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด   มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 

การสร้างเคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองวิจัย 

 ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือ  โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงขึ้นใหม่และพัฒนาเป็น

เคร่ืองมือในตอนท่ี 2 ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนำ

แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาท่ีใช้ตลอดจนเน้ือหาให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงได้ค่า IOC ของ

แบบสอบถาม   อยู่ระหว่าง 0.6-1.0    

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้ 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม  ซ่ึงเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีป่ินมลฑล และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์

บริหารธุรกิจ (ท่าพระ) ผู้ให้ข้อมูลวิทยาลัยละ 15 คน รวมเป็น 30 คน โดยนำแบบสอบถาม ไปทดลองใช้
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แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability)  โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (a - coefficient)  ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach, 1978 : 161)  ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.96 และนำแบบสอบถามท่ี

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป     

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้ศึกษาทำหนังสือถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพธุรกิจ ในการเก็บแบบสอบถาม  

2. ผู้ศึกษาเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ครบตามจำนวน 103 ฉบับ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษานำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนำข้อมูล

ดังกล่าวมา จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

ตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงาน ใช้ค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%)  

2. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหาร ใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

การวิเคราะห์ถือว่า ค่าเฉล่ียของคะแนน ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในช่วงคะแนนใด 

แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  

อยู่ในระดับน้ัน ท้ังน้ีผู้ศึกษาได้กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1970 : 190) ซ่ึงมี

รายละเอียดดังน้ี 
 

     ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

      ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 

      ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับระดับปานกลาง 

      ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 

      ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ

คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยใช้ t-test (Independent) 

 

 

 

X
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  พบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D.= 0.31) เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีสูงสุดคือ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ( = 4.48, S.D.= 0.31) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือด้านลักษณะทางกาย ( = 4.47, S.D.= 0.29) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

และต่ำสุดคือด้านภูมิหลังทางสังคม ( = 4.30, S.D.= 0.38) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.29-0.38  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 

(ตารางท่ี 1) 

  คุณลักษณะของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 3.92, S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า  ด้านท่ีมีค่าสูงสุดคือด้านบุคลิกภาพ ( = 3.97, S.D.= 0.49) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

รองลงมาคือลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ( = 3.95, S.D.= 0.51) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และต่ำสุด คือ 

ด้านลักษณะทางกาย ( = 3.80, S.D.= 0.56) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่

ระหว่าง 0.49-0.56  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี 

               โพลีกรุงเทพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  โดยรวม 
 

ท่ี คุณลักษณะของผู้บริหาร   
วพท. (n=50) พกท. (n=53) 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1 ด้านลักษณะทางกาย 4.47 0.29 มาก 3.80 0.56 มาก 

2 ด้านภูมิหลังทางสังคม 4.43 0.29 มาก 3.94 0.49 มาก 

3 ด้านสติปัญญา 4.44 0.32 มาก 3.89 0.49 มาก 

4 ด้านบุคลิกภาพ 4.43 0.31 มาก 3.97 0.52 มาก 

5 ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน 4.48 0.31 มาก 3.95 0.51 มาก 

6 ด้านลักษณะทางสังคม 4.30 0.38 มาก 3.92 0.51 มาก 

รวม 4.42 0.31 มาก 3.92 0.51 มาก 

 

 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

และคุณลักษณะของผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวม 

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

X

X

X

X

X

X

X

X

X X
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ด้านคุณลักษณะทางกาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สำหรับด้านภูมิหลังทาง

สังคม ด้านสติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และด้านลักษณะทางสังคม ไม่มีความ 

แตกต่างกัน (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ 

                วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านลักษณะทางกาย 

ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และต่ำสุดคือด้านภูมิหลังทางสังคม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 

 2. คุณลักษณะของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ด้านบุคลิกภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก และต่ำสุดคือ ด้านลักษณะทางกาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน    

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านคุณลักษณะทางกาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สำหรับด้านภูมิหลังทาง

สังคม ด้านสติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และด้านลักษณะทางสังคม ไม่มีความ

แตกต่างกัน 

ท่ี คุณลักษณะของผู้บริหาร 
วพท. (n=50) พกท. (n=53) 

t sig 
 S.D.  S.D. 

1 ด้านลักษณะทางกาย 4.47 0.29 3.80 0.56 2.251* .05 

2 ด้านภูมิหลังทางสังคม 4.43 0.29 3.94 0.49 1.645 .00 

3 ด้านสติปัญญา 4.44 0.32 3.89 0.49 1.667 .00 

4 ด้านบุคลิกภาพ 4.43 0.31 3.97 0.52 1.445 .00 

5 ด้านลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน 4.48 0.31 3.95 0.51 1.848 .00 

6 ด้านลักษณะทางสังคม 4.30 0.38 3.92 0.51 0.974 .00 

รวม 4.42 0.31 3.92 0.51 1.571 .00 

X X
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อภิปรายผล 

1. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  พบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้

ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ อยู่ในระดับมาก  เน่ืองจากผู้บริหารวิทยาลัย

เทคโนโลยีกรุงเทพ มีลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญาบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และ

ลักษณะทางสังคม เป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยมาก จึงทำให้การดำเนินงาน  

การประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหารเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้านประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงาน 

แนะแนว งานบริการชุมชน และเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา (2555) วิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ

ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐมโดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชฌาย์ เหลืองนวล (2556) วิจัยเร่ือง

คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา ป่ินทัศน์ (2556) วิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศ

องค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 

คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  

อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  มีลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม 

สติปัญญาบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และ  ลักษณะทางสังคม เป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากร

ภายในวิทยาลัยมาก จึงทำให้การดำเนินงาน การประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหารเป็นไปด้วยดี  

งานแต่ละด้านประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะงานแนะแนว งานบริการชุมชน และเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณฏฐพน รุจยากรกุล 

(2556) วิจัยเร่ืองคุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับการปฏิบัติงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับการปฏิบัติงาน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของนัยนา นิลพันธ์ุ (2556) วิจัยเร่ืองคุณลักษณะผู้นำกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้นำกับการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่
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ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวุฒิ  คูอาริยะกุล (2558) วิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

ในสถานศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ัง

ไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  

มีความแตกต่างกัน เน่ืองจากผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ

ธุรกิจ มีลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญาบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และลักษณะทาง

สังคม เป็นท่ียอมรับของครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยมากไม่แตกต่างกัน จึงทำให้การดำเนินงาน  

การประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหารเป็นไปด้วยดี งานแต่ละด้านประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงาน

แนะแนว งานบริการชุมชน และเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายทุกสถาบัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ชนะโรค (2555) ศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว” ผลการศึกษา พบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว ระหว่างความคิดเห็นของครูชาย และครูหญิง 

ไม่แตกต่างกัน และ คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ จังหวัดสระแก้ว 

ระหว่างความคิดเห็นของครู ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงสวัสด์ิ แสงมณี (2553) วิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตามความต้องการของครู  สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครู  สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา  

ป่ินทัศน์ (2556) พบว่า การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ของบุคลากร ครู 

จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปรากฏว่า บุคลากรครู ท่ีมีความคิดเห็น 

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ัวไป   

1. ด้านลักษณะทางสังคม ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรได้รับ

การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน และการบริหารความขัดแย้งในองค์กร 

2. ด้านลักษณะทางกาย ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรได้รับ

การพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพประจำปี และอบรมด้านบุคลิกภาพ   
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ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

           1. ควรศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารในภาพรวมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดศูนย์

ส่งเสริมอาชีวศึกษา สำนักงานการอาชีวศึกษา 

            2. ควรศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัอาชีวศึกษาเอกชนใน

สังกัดศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา  สำนักงานการอาชีวศึกษา  
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