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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครู  

กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 112 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

จำนวน 92 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุ

กิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ

มาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To examine the school administrator’s 

characteristics perceived by the teachers in Suwansathukij Group under the Suphanburi 

Primary Educational Service Area Office 2, and (2) To compare the school administrator’s 

characteristics perceived by the teachers in Suwansathukij Group under the Suphanburi 

Primary Educational Service Area Office 2. The population consisted at 112 teachers of 

Suwansathukij Group under the Suphanburi Primary Educational Service Area Office  

2. Obtained by sample size was determind by Krejcie and Morgan. The sample were 92 

teachers of Suwansathukij Group under the Suphanburi Primary Educational Service Area 

Office 2 obtained by Simple sampling. The instrument used to collect the research data 

was a 5-level rating scale. The statistics used for analyzing the collected data were 

frequency, percentage, mean, Standard Deviation and t-test. 

  The research results revealed that: 1) The school administrator’s characteristics 

perceived by the teachers in Suwansathukij Group under the Suphanburi Primary 

Educational Service Area Office 2 was at high level. and 2) The comparison results showed 

that, as classified by gender, the opinions towards the school administrator’s 

characteristics of the teachers in Suwansathukij Group under the Suphanburi Primary 

Educational Service Area Office 2 was significantly different at .01 level.   
 

Keywords: School Administrator’s Characteristics, the teachers 

 

บทนำ   

 การเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นการเข้าสู่ยุคท่ีประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึง

จากต่างชาติ ซ่ึงเป็นโจทย์ท่ีท้ายทายสูงมาก ๆ ทำอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเองได้ท้ัง ๆ ท่ี

เรามีทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศมากมาย เช่น ข้าว ยางพารา แร่ ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ เราทำ

อย่างไรท่ีจะมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเร่ืองข้าวท่ีมากกว่าอาหารประจำวัน เราทำอย่างไรท่ีจะมีผลิตภัณฑ์

ยางพารา นอกเหนือจากน้ำยางพารา หรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรมของเรา เราเคยมีวิทยุ โทรทัศน์ย่ีห้อ

ธานินท์ ซ่ึงเป็นของคนไทยผลิตโดยคนไทย แต่เสียดายไม่ได้ต่อยอดและต้องปิดตัวเองไป ถึงเวลาท่ีทุกภาค

ส่วนต้องเข้ามาช่วยระดมความคิดในการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ครูต้องเปล่ียนแปลงตัวเองโดยส้ินเชิงเพ่ือให้เป็น “ครูเพ่ือศิษย์ ในศตวรรษท่ี 21” ไม่ใช่ครูเพ่ือศิษย์ 

ในศตวรรษท่ี 20 หรือศตวรรษท่ี 19 ท่ีเตรียมคนออกไปทางานในสายพานการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทางานท่ีใช้ความรู้ (Knowledge Worker) และ
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เป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็น

บุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทำงานท่ีใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนท่ีพร้อม

เรียนรู้ และเป็นคนทางานท่ีใช้ความรู้ ดังน้ัน ทักษะสำคัญท่ีสุดของศตวรรษ ท่ี 21 จึงเป็นทักษะของการ

เรียนรู้ (learning skills) การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จำต้องเป็นเช่นน้ีก็เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการ

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง และการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเข้าสู่ยุคท่ีประเทศไทยต้องมีนวัตกรรม

เป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงจากต่างชาติ ซ่ึงเป็นโจทย์ท่ีท้ายทายสูงมาก ๆ ทำอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรม

เป็นของตนเองได้ท้ัง ๆ ท่ีเรามีทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศมากมาย เช่น ข้าว ยางพารา แร่ ผลผลิตทาง

การเกษตรอ่ืน ๆ เราทำอย่างไรท่ีจะมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเร่ืองข้าวท่ีมากกว่าอาหารประจำวัน เราทำอย่างไร

ท่ีจะมีผลิตภัณฑ์ยางพารา นอกเหนือจากน้ายางพารา หรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรมของเรา ครูผู้สอนควรนำ

แนวทางของ STEM Education, Active Learning และ Problem Based Learning มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเช่นกัน เพ่ือหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่าง ๆ ท่ีคงอยู่และมีพัฒนาการเกิดข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองท่ีสามารถนำไปเป็นฐานในการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรม (Innovation) ได้ในอนาคต (พาสนา  

จุลรัตน์, 2561) 

 สาระสำคัญของข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1) การสร้างระบบความรับผิดชอบ 

(Accountability) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบ โดยตรงต่อผู้ปกครอง

และนักเรียนมากข้ึน โรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจัดการและพ่อแม่ สามารถเป็นผู้เลือกโรงเรียนให้ลูก

ตามข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนท่ีได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ 2) การปรับหัวใจหลักคือการพัฒนาคน 

พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถและอยู่ในสังคมในอนาคตได้อย่างสมดุลปัญหาระบบ

การศึกษาไทยเกิดจากการใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรส่ือ

การสอนและการพัฒนาครู เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษท่ี 21 และ  

3) การลดความเหล่ือมล้ำของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากข้ึน และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนท่ีมีปัญหา 

(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2561: ออนไลน์)  

 สถานการณ์ในขณะน้ีคือ คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำ มีทักษะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่ำและมีปัญหาการขาดแคลน แรงงานทักษะ การขาดทัศนคติและและความกระตือรือร้น การขาดความ

รับผิดชอบและวินัยในการทางานการขาดความคิดสร้างสรรค์ กำลังคนท่ีผลิต ขาดคุณลักษณะด้านความรู้

ความสามารถท่ีจาเป็นเพียงพอ เช่นทักษะภาษาไทยและและภาษาต่างประเทศ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) การใช้

คอมพิวเตอร์และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความรู้ในการประยุกต์ใช้

ตัวเลข ทักษะคำนวณข้ันพ้ืนฐาน ขาดคุณลักษณะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาในงาน 

การทำงานเป็นทีม ความซ่ือสัตย์ ความอดทน ความขยัน มีวินัย ตรงต่อเวลา ภาวะผู้นำ เป็นต้น (ทิพวรรณ 

ล้วนปสิทธ์ิสกุล, 2562: 4) ปัญหาหน่ึงท่ีสำคัญและส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพคือครูและบุคลากร 

รวมท้ังผู้อำนวยการสถานศึกษามาจากผู้ท่ีมีผลการเรียนปานกลางผ่านการเรียนจากระบบท่องจำแบบเก่า 
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ไม่มีอุปนิสัยรักการเป็นครูไม่ใฝ่เรียนรู้ไม่รักการอ่าน ไม่สนใจเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองแต่เลือกเรียน และเข้า

มาทางานในฐานะท่ีเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีรายได้เท่าน้ันทาหน้าท่ีตามท่ีได้รับหมายเท่าน้ัน เน่ืองจากระบบการ

ทำงานแบบราชการไทยไม่มีการตรวจสอบผลการทำงานอย่างจริงจัง ดังน้ันถ้าไม่ทำผิดกฎหมาย ระเบียบ

วินัยก็จะได้รับเงินเดือนเพ่ิมทุกปีส่งผลให้ไม่สนใจ ไม่พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงการทำงานของตนเอง 

รวมท้ังไม่ตรวจสอบเรียกร้องจากเพ่ือนร่วมงานในองค์กรให้ต้องพัฒนาการทำงานการทำงานภายใต้ระบบ

เก่าเม่ือผ่านไปสักระยะหน่ึงอาจทาให้ครูท่ีต้ังใจทำงานท้อใจ ไม่มีกาลังใจ ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานจน 

กระท้ังครูขอลาออก ขอเกษียณก่อนกำหนดอายุ ไปทำงานอย่างอ่ืนแทนทำให้เสียครูดี ๆ ท่ีมีอยู่น้อยไป 

(มติชน ออนไลน์, 2562: บทความ) 

 ดังน้ันแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาจึงต้องเร่ิมต้น ท่ีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซ่ึงถือว่าเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีองค์กรต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญอย่างย่ิง เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ท่ี

ทรงคุณค่ามากท่ีสุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรต่าง ๆ จึงพยายาม ท่ีจะแสวงหากลยุทธ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการ ผู้มีความสามารถสูง (talent management) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทักษะ เป็นพ้ืนฐาน (skin based human resource management) การบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน (performance management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะ 

เป็นพ้ืนฐาน (competency-based human resource management) เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน, 2553: 3) 

 จากการสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา พบว่า งานวิจัยทางด้าน การบริหาร

การศึกษาส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาท่ีศึกษาในด้านทักษะการบริหารและด้าน

พฤติกรรมการบริหาร (ทิพวรรณ ล้วนปสิทธ์ิสกุล, 2562: 5) นอกจากน้ีการศึกษาตัวบ่งช้ีด้านคุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีข้อค้นพบบ่งช้ีว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ ปัจจัยด้านทักษะ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านสถานการณ์ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา จากสภาพปัญหาความ

ล้มเหลวของระบบการศึกษาในปัจจุบัน และเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงในอนาคตน้ัน การปฏิรูป

การศึกษาจึงเป็นการพัฒนาท้ังกำลังคนและระบบการศึกษา จากงานวิจัยพบว่ารูปแบบการศึกษาไทยท่ี

สมดุลกับบริบทและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาบริบทของการศึกษาไทย โดยวิธีการอนาคต

ปริทัศน์และอิงผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนำเสนอผลการวิจัยสรุปได้ใน 7 สาระ ต้ังแต่สาระท่ีเก่ียวกับเอกัตบุคคล 

สาระระหว่างบุคคล สาระขององค์การ สาระของชุมชน สาระทางวัฒนธรรม สาระของชาติ สาระของ

นานาชาติ และสาระเชิงสากล (พรชุลี อาชวอารุง, 2559: 16)  
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 ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการศึกษาคุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทในอนาคต การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลน้ี 

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้

สามารถท่ีจะเลือกใช้กับการบริหารสถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน 

โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการประชารัฐของกระทรวงศึกษาธิการท่ีร่วมมือกับภาคเอกชน 

ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพทางด้านการบริหารและ 

จัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในชุมชนแล้วยังจะทำให้สถานศึกษาเป็น

ท่ีไว้วางใจ ของชุมชนในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างย่ังยืน เศรษฐกิจในหลายประเทศ ท่ัวโลก มีการ

ปรับตัว เช่น สหรัฐอเมริกาพูดถึงชาติแห่งการสร้าง (A Nation of Makers) อังกฤษกำลังผลักดัน  

การออกแบบนวัตกรรม (Design of Innovation) ขณะท่ีจีนได้ประกาศนโยบายผลิตในจีน (Made in 

China, 2025) ส่วนอินเดียก็กำลังขับเคล่ือนผลิตในอินเดีย (Made in India) หรืออย่างเกาหลีใต้วางโมเดล

เศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สำหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะน้ียังติดอยู่

ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จะเห็นได้จากในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2500-

2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองอยู่ท่ี 7-8% ต่อปี ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน) 

เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีการเติบโตในระดับเพียง 3-4% ต่อปีเท่าน้ัน การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ  

ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติด 

อยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบทำมากได้น้อย เราต้องการปรับเปล่ียนเป็น ทำน้อยได้มาก (สุวิทย์ เมษินทรีย์,  

2559: ออนไลน์) 

 จากกระแสความเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลอย่างชัดเจนในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศท้ังระบบ ดังน้ันแนวทางในการวิจัยในคร้ังน้ีจึงเป็นไปเพ่ือค้นหา

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการศึกษาในกลุ่มภาวะผู้นำ คุณลักษณะ 

และบทบาทการบริหาร โดยค้นหารายละเอียดในเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ 

ในการเตรียมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์การคัดเลือก

ผู้บริหารสถานศึกษาจะทำให้ในระบบการศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม การศึกษา

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา มีกรอบแนวคิดในการวิจัย 

(Conceptual framework) มีองค์ความรู้ ท่ี ได้จากการสัมภาษณ์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย 

ท่ีเก่ียวข้องกับ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาและแนวโน้มการศึกษาในอนาคต 

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสนใจท่ีจะศึกษาทำการวิจัย
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เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา มีมากน้อยเพียงใด และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างไร เพ่ือการบริหารสถานศึกษาเกิดคุณภาพต่อการจัด

การศึกษาของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนสุวรรณ 

สาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครู  

กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซ่ึงผู้วิจัย 

ได้นำแนวคิดและผลงานวิจัยของทิพวรรณ ล้วนปสิทธ์ิสกุล (2562) มาปรับปรุง ประยุกต์ให้เข้ากับบริบท

ของกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามภาพท่ี 1 

ดังน้ี 

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย  
 

1. เพศ  

   1.1 ชาย  

   1.2 หญิง  

2. ประสบการณ์ทำงาน  
    2.1 ต่ำกว่า 5 ปี  

    2.2 ต้ังแต่ 6-10 ปี  

    2.3 มากกว่า 11 ปีข้ึนไป 

 

 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้

ของข้าราชการครู กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ  

จำนวน 5 ด้าน คือ 

1. เป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอ 

   ภาคของผู้เรียน  

2. เป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา  

3. เป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา  

4. เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  

   ของการบริหารจัดการ  

5. เป้าหมายด้านการบริหารจัดการ  

   (Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ  

   การศึกษาให้มีอิสระและความรับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การดำเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

มี  5 ระดับของลิเคิ ร์ท  (Likert’s five rating scale) กำหนดประเด็นของคำถามให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ ท่ี เก่ียวกับ คุณ ลักษณะผู้บ ริหารสถานศึกษสำหรับศตวรรษ ท่ี  21  

นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนขอความเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง 

เหมาะสมความครอบคลุมของเน้ือหาและการใช้ภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนำเสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 

3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาค่า IOC กำหนดค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือได้

ว่ามีความเท่ียงตรงเน้ือหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.60 -1.00 แล้วนำแบบสอบถามท่ีแก้ไข

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพ่ือหาค่า 

ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือม่ัน 

ท้ังฉบับไม่ต่ำกว่า 0.70 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้วิจัยเร่ือง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของในการรับรู้ข้าราชการครู 

กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน  

5 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน 2) เป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับ

การศึกษา 3) เป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา 4) เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ของการบริหารจัดการ 5) เป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี  

 1. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 112 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 92 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของเครจซ่ี 

และมอร์แกน (Krejice and Magon, 1970: 607-608) 

 ตัวแปรในการวิจัย  

 ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังน้ี  

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ และประสบการณ์

ทำงาน  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ จานวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของ

ผู้เรียน 2) ด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 3) ด้านเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบ



153 

 
วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

การศึกษา 4) ด้านเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการบริหารจัดการ และ 5) ด้านเป้าหมาย

ด้านการบริหารจัดการ (Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการวิจัย 

 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับ

การศึกษา รองลงมาคือ ด้านเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน ด้านเป้าหมาย 

ด้านประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ ด้านเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (Management) ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตามลำดับ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านเป้าหมายด้านการศึกษาท่ีตอบสนอง 

การเปล่ียนแปลงของครู  

  2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้

ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 โดยรวมและรายด้าน พบว่า เพศต่างกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

อภิปรายผล 

 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา รองลงมา

คือ ด้านเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน ด้านเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของ 

การบริหารจัดการ ด้านเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ และ

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านเป้าหมายด้านการศึกษาท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงของครู  

จากผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียน

สุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา แสดงว่า 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (SAR) และรวมถึง โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจาปีท่ีมี

กรอบ ขอบข่ายในการดาเนินงานของโรงเรียน ได้กำหนดทิศทางเป้าหมายในการจัดการศึกษาชัดเจน และ

โรงเรียนต้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซ่ึงสอดคล้องกับผลของการวิจัยต่างประเทศของมูลนิธิ 

วอลแลค The Wallace Foundation (2012: 90) มูลนิธิให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมความ เป็นผู้นำ

การศึกษาใน 24 รัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล

ควรนำไปใช้มี 5 ประการ ดังน้ี (1) การสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือความสำเร็จทางวิชาการสำหรับนักเรียน 

(Shaping a vision of Academic SUCCESS for all students) การวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
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ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมของบุคลากรในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้บรรลุผลตาม

เป้าหมาย (2) สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเพ่ือการศึกษา (Creating a climate hospitable to education) 

ผู้บริหารต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้เรียน และบุคคลภายนอก เพราะโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 

ทางการเรียนและกิจกรรมบรรยากาศมีความสำคัญท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของ ผู้เรียน 

(3) การปลูกฝังภาวะ ผู้นำให้กับบุคคลอ่ืน (Cultivating Leadership In Others) ท้ังครูในโรงเรียนถือว่า 

ทรัพยากรสำคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการจะส่งผลให้โรงเรียน มีการพัฒนาไปสู่

คุณภาพ และมีมาตรฐานทางการศึกษา (4) การปรับปรุงการเรียนการสอน (Improving instruction) 

ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลจะมุ่งทำงาน ด้วยความเอาใจใส่ในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมุ่งถึง

คุณภาพการสอน และให้บรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของผู้เรียน และผู้ปกครอง (5) การบริหารจัดการ

กับคน ข้อมูลและกระบวนการ (Managing people, data and process) ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลต้องให้

ความสำคัญกับบุคลากรท้ังครู บุคลากร และผู้เรียน รวมท้ัง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนา

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและกระบวนการการบริหาร และยังสอดคล้องกับผลของการวิจัยของดารุณี  

บุญครอง (2560: 1-3) ศึกษาเร่ืองวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคล่ือน การศึกษา โดย

วัตถุประสงค์การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคล่ือน การศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 

4.0 มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในแผนพัฒนาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กับการขับเคล่ือนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

การวิจัยน้ีเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสอดคล้องกับการขับเคล่ือนประเทศไปสู่ยุค

ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจะเป็นพลังต่อการขับเคล่ือนและสร้างการเปล่ียนแปลงและความได้เปรียบเชิงแข่งขันใน

ทุกด้าน โดยพบว่า แนวทางการจัดการศึกษาของไทยมีแนวโน้มของการมุ่งสู่การขับเคล่ือน ไปสู่ยุคไทย

แลนด์ 4.0 ในหลายด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ของบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และด้านการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการมุ่งเข้าสู่

อาชีพ  

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของ

ข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายด้าน พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเป้าหมาย

ด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา และด้านเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยได้

ช้ีให้เห็นว่าด้านเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา และด้านเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบ

การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีส่งผลต่อระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อาจกล่าวได้ว่า อาจมาจากสาเหตุอ่ืน เช่น การกรอกแบบสอบถามของ
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ผู้ตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม อารมณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพบริบท 

อ่ืน ๆ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกษฎกรณ์ รุจสารงกุล (2560: 65-68) ศึกษาเร่ืองภาวะผู้นำ

เชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันกับการจัดการ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ในศตวรรษท่ี 21 การวิจัยคร้ังน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยองค์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันท่ีมีต่อการจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเสนอรูปแบบ

ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันจัดการสถาบันอุดมศึกษาภาศเอกชนในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตัวอย่างคือ 

ผู้บริหาร การศึกษา เชิงนโยบาย ผู้บริหารองค์การและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเอกชน และผู้เก่ียวข้อง 

จานวน 1,382 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัย มีค่าความเช่ือถือครอนบาคอัลฟ่า 0.35 และ

วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิ ติ เชิงพรรณนา (ค่ าร้อยละ  ค่าเฉ ล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิ ติ   

เชิงพหุคูณแบบมีข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันท่ีใช้จัดการองค์การ

และหน่วยงานของสถาบัน อุดมศึกษาภาคเอกชนให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม ตามลำดับความสำคัญของ 

การใช้จากมากไปหาน้อยคือ เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ เชิงวิสัยทัศน์ พฤติกรรม 

เชิงวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมเชิงวิสัยทัศน์ และสมรรถนะเร็งวิสัยทัศน์ เหนือช้ัน ส่วนภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ 

เหนือช้ัน มีอิทธิพลเชิงบวกท้าให้องค์การและหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย สูงมากถึงร้อยละ 64 อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (R = 0.64, sig 200) คือ เศรษฐกิจพอเพียงกับสมรรถนะ เชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ัน ประการ

สุดท้ายยังมีรูปแบบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือช้ันจัดการในศตวรรษ ท่ี 21 ยุคท่ีใช้ระบบดิจิทัล 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นหาข้อมูลคือ ผู้บริหารและผู้นำท่ีเก่ียวข้อง ในทุกระดับต้องหันมนาภาวะ

ผู้นำให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การและหน่วยงานของตนในทิศทางเดียวกัน และกำหนดเป้าหมายท่ี

คาดหวังในศตวรรษท่ี 21 เป็นพลังกระตุ้นจูงใจการทำงาน ร่วมกันสู่ความสำเร็จแบบสมดุลของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับสมรรถนะเหนือช้ันเชิงวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำอ่ืน ๆ เช่ือมโยง เวลา สถานท่ี สถานการณ์

ขับเคล่ือนองค์การให้อยู่รอด สู่การเติบโตท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

กรวิก พรนิมิตร (2560: 38-40) ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

และลำปาง การวิจัยเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัด

เชียงใหม่และลำปาง เคร่ืองมือท่ีในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 554 คน วิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ 

(Chi-Square Test of Independent) กำหนดความเช่ือม่ัน 95% ให้ Pvalue < .05 Significant Laurel 

(5) ท่ี .05 และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ในลักษณะเป็นเส้นตรง ใช้สถิติ General Linear Model: 

Multuanate ผลการศึกษาพบว่า มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.9 และอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 มีความรู้ความเข้าใจ 

การดำเนินชีวิตใน “โลกยุค 4.0” อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.4 และอยู่ในระดับน้อย ท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 33.6 มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 65.3 และอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.7 พบว่า ความสัมพันธ์ เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา และ อาชีพ กับความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยสถิติไอร์สแควร์ (Chi-Square 

Test of Independent) กำหนดความเช่ือม่ัน 95% ให้ Pvalue<05 Sigmfcant Level (5) ท่ี 05 พบว่า 

เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และอาชีพแตกต่างกันทำให้มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและ

ทดสอบเป็นการวัดความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นแต้นตรง ใช้สถิติ GeneralLinear Model : Multivariate 

est. และพบว่าตัวแปรด้านเพศ อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธ์ผูกผันกันเป็นเส้นตรง (ไปในทางตรงกันข้าม) 

หมายถึงประชากรศาสตร์ เพศ อายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ นโยบาย Thailand 4.0 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี เป็นประโยชน์ต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือจะได้นำมาเป็นแนวทางใน 

การบริหารงานของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุ

กิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซ่ึงผู้วิจัยได้นำเสนอข้อเสนอแนะ  

2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้  
              1.1 จากผลการวิจัยท่ีค้นพบ จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของ

ข้าราชการครูกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

โดยรวมผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ ตามกรอบ

งานวิจัยท้ัง 11 ด้านอย่างเต็มท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      1.2 ผลการวิจัยในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหารงานโรงเรียนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ 

หน่วยงานต้นสังกัดควรนำไปประชาสัมพันธ์ และให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพบริบทของแต่ละ

โรงเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

     จากผลการวิจัยท่ีค้นพบว่าการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ และมีข้อเสนอแนะ

สำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ตามลำดับดังน้ี  

              2.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ท้ัง 5 ด้าน ควรมีการวิจัยใช้ตัวแปรอ่ืน เพ่ือให้

ได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

     2.2 ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 

     2.3 ควรมีการวิจัยโดยใช้ตัวแปรแฝงพหุคูณ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือการใช้การ

วิเคราะห์เชิงยืนยัน เป็นต้น 
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