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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก กลุมตัวอยางในการวิจัยเปน 

ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 285 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคาทีแบบขอมูลเปนอิสระตอกัน และการ

วิเคราะหความแปรปรวน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการให

คะแนนอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน เรียงลำดับคาเฉลี ่ยของคะแนนความคิดเห็นจากมากไปนอยไดแก 

คุณลักษณะที่พึงประสงคดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรูทางวิชาการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ดานความเปนผูนำ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ของครู พบวา 

ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน และครูที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

คำสำคัญ: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค, ผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) study teachers' opinion on the desirable characteristics 

of the school administrators under Chumphon Primary Educational Service Area 2; and 2) compare 

teachers' opinion on the desirable characteristics of the school administrators under Chumphon Primary 

Educational Service Area 2. This research was a survey research. The sample were 285 school teachers 

under Chumphon Primary Educational Service Area. classified by gender and working experience. The 

sample consisted of teachers in schools under Chumphon Primary Educational Service Area 3, totally 

285 people, The instrument used for data collection was a five rating scale questionnaire. The statistics 

used in this study were: percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing using independent 

t-test and analysis of variance 
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The research results were as follows: 1) Teachers' opinion on the desirable characteristics of the 

school administrators under Chumphon Primary Educational Service Area 2 were at high level in overall 

and each aspects; and 2) The results of pothesis testing showed that male and female teachers had no 

difference in opinion on the desirable characteristics of the school administrators both overall and each 

aspects. Teachers with different work experiences had no difference in opinion on the desirable 

characteristics of the school administrators both overall and each aspects. 

Keywords: Desirable Characteristics, School Administrators 

 

บทนำ 

การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหการ

จัดการศึกษาพัฒนา ทั้งระบบ (Whole School Approach: WSA) บุคคลที่มีความสำคัญอยางยิ ่งที ่จะทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ ผู บริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผู นำและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที ่มี

ความสามารถทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และการเรียนรู รวมท้ังประสานสัมพันธระดมและจัดสรร

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในยุคของการเปลี่ยนแปลงควรใหความสำคัญกับความเปนมืออาชีพและสามารถ

พัฒนาตนเอง ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในดานสวนตัวและสวนวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารคือบุคคลสำคัญท่ี 

บุคลากรในหนวยงานและสังคมภายนอกคาดหวังวา ผูบริหารคือผูนำที่สามารถจะนำองคกรไปสูความสำเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพชวยใหองคกรเติบโตกาวดวยดี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงตองอาศัยผูนำท่ีมีความสามารถ ซึ่งจะ

นำองคกรใหประสพความสำเร็จในการดำเนินงาน ไมวาองคกรนั้นจะเปนของภาครัฐหรือเอกชน และไมวาอยูในระดับใด 

ผูนำสวนใหญลวนมีความสำคัญอยางมากตอการพัฒนาและการดำเนินงานขององคกร เพราะจะทำใหทุกสวนในองคกร

สามารถขับเคลื่อนไปในทางท่ีองคกรตองการ และบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

ปจจัยสำคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีสวน

รวมดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ี

สำคัญที่จะทำใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เมื่อกลาวถึงคุณลักษณะของนักบริหารดูเหมือนจะมี 

การกลาวไวมากมาย ซึ่งผลจากการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการซึ่งมีทั้งของไทยและตางประเทศ ดังที่ บุรัญชัย จงกลนี 

(ม.ป .ป.: 11-12) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของนักบริหารที่ดีวาควรมีลักษณะดังตอไปนี้คือเฉลียวฉลาดแตไมอวดฉลาด มี

ความสามารถรอบดาน มีพลังผลักดันภายใน ใหกระตือรือรนอยูเสมอ ทำตนใหเปนที่เชื่อถือ กลาหาญทั้งกายและใจ มี

ความคิดริเริ่ม รูจักวิธีสงเสริม และบำรุงขวัญผูใตบังคับบัญชา การเสียสละปราศจากการเห็นแกตัว มีความยุติธรรมวางตัวดี 

กระตุนใหผูนอยมีความภูมิใจในงานของตน ใหเกียรติในผลงานท่ีผูนอยไดปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางเปนทีม ใหทำงานแทนกัน

ไดใชผูใตบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับความสามารถ และมีการพัฒนาฝมือผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

ผูบริหารหรือผูนำจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการนำที่ถูกตอง เหมาะสม เพราะความสำเร็จของ

งานทุกดานขององคการข้ึนอยูกับผูบริหารหรือผูนำ ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแกปญหา เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพ 

ซึ ่งคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร หรือผู นำนั้น ควรที่จะประกอบดวยเรื ่องที ่สำคัญ ไดแก คุณลักษณะดาน

บุคลิกภาพ คุณลักษณะดานความเปนผูนำ คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ และ คุณลักษณะดานความสามารถในการ

บริหาร 

แตจากสภาพปจจุบันยังพบลักษณะพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของผูนำ ซึ่ง ชะลอ ธรรมศิริ (ม.ป.ป.) กลาวไว

อยางนาสนใจวาผูนำที่ไมดีโดยทั่ว ๆ ไปนั้น จะมีลักษณะอยางนี้ คือ ไมไวใจลูกนอง คำสั่งคลุมเครือ ความไมแนนอน การ
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มองขามความสามารถของลูกนอง เลือกที่รักมักที่ชัง หัวเกาเกินไป การใชสิทธิพิเศษในทางที่ผิด ที่ทำใหระบบแหงการ

พัฒนาและการคาดหวังในองคกร ระบบงานลมเหลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบราชการ ซึ่งผูนำในระบบดังกลาว นับวา

เปนเง่ือนไขท่ีจำเปนท่ีขาดไมได แมวาระบบราชการจะมีระเบียบวินัยท่ีเครงครัดมากเพียงใดก็ตาม เพราะระบบราชการถือ

วา ผูนำองคกรเปนเสมือนอำนาจการตัดสินใจที่แทจริง บางครั้งเราจะพบเห็นผูนำในระบบนี้ มีหนาที่เพียงการสั่งการและ

วินิจฉัยโดยใชระเบียบ กฎหมายเปนเกราะสำหรบัการทำงานเทาน้ัน ความพิการทางพฤติกรรมของผูนำในระบบราชการ จึง

ปรากฎใหเห็นมากกวาหนวยงานอ่ืน ๆ เพราะผูนำในระบบน้ีเปนระบบเกาสุด ท่ียังเปนระบบการปกครองของสังคมท่ี กำลัง

พัฒนาการยึดมั่นอยูกับระเบียบวินัยที่เพียรใช เพื่อพยุงฐานะตนเองยังเดนชัดมาก ดังนั้นบุคคลที่ไตเตาขึ้นมาเปนผูนำใน

ระบบน้ีจะมีความมั่นคงมาก เพราะถูกอุปถัมภโดยเง่ือนไขของกฎหมายจนทำใหบางคนอาจหลงลืมสถานภาพท่ีแทจริงของ

ตนเองไป เห็นหัวโขนสำคัญกวาหัวของผูใตบังคับบัญชาที่เปนเสมือนมือเทา ในกรสรางงานใหกับองคกรของตน (ภาวิดา 

ธาราศรีสุทธิ, 2556: 222) 

ดังน้ัน ผูนำ ผูบริหาร หรือหัวหนางาน ไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม 

ยอมมีบทบาทที่เปนผลตอการสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง บางครั้งการจัดองคการ แมจะไมเรียบรอย

ถูกตองอยูบางก็อาจไดรับผลงานสูงได หากผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดี แตถาคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการนำของ

ผูบริหารไมดี แมการจัดองคการถูกตอง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานท่ีเกิดข้ึนของหนวยงานน้ัน ๆ ยอมสมบูรณไดยาก 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือจะ

นำผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเปนขอมูลในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการ

บริหารจัดการอยางสูงสุดตอไป 

 

วัตถปุระสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 แตกตาง 

 2. ครูที ่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแกครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนรวม 119 แหง และมีครูจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,013 คน กำหนด

จำนวนกลุมตัวอยาง 285 คน 

 2. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 จำแนกตาม เพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
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2.2 ตัวแปรตาม ได แก ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใน 4 ดาน คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะดานความ

เปนผูนำ คุณลักษณะ ดานความรูทางวิชาการ และคุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 

 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 2 จำแนก ตาม เพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที ่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใน 4 ดาน คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพคุณลักษณะดานความ

เปนผูนำ คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ และคุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดท่ีศึกษา ไดแก คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใน 4 ดาน (สัมมา รธนิธย 2556:93; กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) คือ 

 1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 

 2. คุณลักษณะดานความเปนผูนำ 

 3. คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ และ 

 4. คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพื ่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการบริหารจัดการอยางสูงสุดตอไป 

 2. เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 3. เพื ่อเปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 2 ปการศึกษา 2563 มีจำนวนโรงเรียนสังกัด 119 โรงเรียน ซึ่งมีครูจำนวนรวมท้ังสิ้น 1,013 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน และ

ตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
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 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งจะเปนคำถามเก่ียวกับภาวะผูนำของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ตามแนวคิดของเบล็คและมูตัน 

(Blake and Mouton, 1982 อางอิงในสัมมา รธนิธย, 2556: 93) ซึ่งประกอบดวยขอคำถามที่แยกตามตัวแปร ดังนี้ 1) 

ภาวะผูนำแบบมุงตน 2) พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปการศึกษา 2563 ที่สุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาด

ตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอแกน(Krejcie & Morgan, 1970) ท่ี ประชากรจำนวน 1,013 คน อานคาจำนวนตัวอยาง

จากตาราง ไดจำนวนตัวอยาง 285 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ให

ขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบง ในที่นี้มี 3 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาด

กลาง และ 3) โรงเรียนขนาดใหญ (ไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2) 

จำนวนโรงเรียนและจำนวนครูในโรงเรียนแตละช้ันภูม ิ

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยมีการพัฒนาขอคำถามมา

จากแบบสอบถามของเรวดี ซอนเพชร (2556: 214-224) ประกอบดวยขอคำถามท่ีจำแนกตามตัวแปร 

 แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 น้ันเปนแบบสอบถามประเภทจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับ ของ Likert Scale 

โดยกำหนดความหมาย ดังน้ี 

 การสรางเคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองวิจัย 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมอืนั้น ผูวิจัยไดการสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย

ตาง ๆ ทำการสรางเครื ่องมือ และตรวจสอบความสมบูรณ กอนนำไปใหผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

(Content validity) พิจารณาสำนวนภาษาตลอดจนใหขอเสนอแนะในการแกไขเครื ่องมือวิจัยอีกครั ้งหนึ่ง หลังจาก

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 3 ทานแลวไดคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 - 1.00 ผูวิจัยจึงนำ

แบบสอบถามท่ี ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางครั้งน้ี แต

มีคุณลักษณะที่เหมือนกับกลุมตัวอยาง คือ ครู จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ 

อัลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient Cronbach) 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือใหรูจักลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และพรรณนา 

 ระดับตัวแปรแตละตัวในกรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้น โดยใชสถิติพรรณนาหาคาความถี่ (Frequency) คา

รอยละ (Perentage) คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป มีการใช

สถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม นำมาแจกแจงความถ่ี 

(Frequencies) แลวนำมาคำนวณหาคารอยละ (Percentage) 

 การวิเคราะหขอมูล 

 กลุมตัวอยางเปนเพศชาย 80 คน คิดเปนรอยละ 28.20 เปนเพศหญิง 205 คน คิดเปนรอยละ 71.80 สวน

ประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป มีจำนวน 50 คน คิดเปน

รอยละ 17.50 ครูที่มีประสบการณระหวาง 10 - 20 ป จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 23.30 และครูที่มีประสบการณ

มากกวา 20 ป จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 59.20 ตามลำดับ 

 ครูมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.31) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ( X = 4.44) คุณลักษณะ

ดานความรูทางวิชาการ ( X = 4.33) และ คุณลักษณะดานความเปนผูนำ ( X = 4.30) 

 คร ูม ีความค ิดเห ็น ท่ีม ีต อค ุณล ักษณะของผ ู บร ิหารสถานศ ึกษา ด านบ ุคล ิกภาพโดยภาพรวมอยู 

ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก การแตงกายสะอาด เรียบรอย
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เหมาะสมกับกาลเทศะ ( X = 4.65) มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบริการ ( X = 4.50) และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง กลาแสดงออก กลาหาญ กลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ ( X = 4.48) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ครูมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการใหคะแนนอยูใน

ระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นจากมากไปนอย  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ของครู พบวา ครูชาย

กับครูหญิง มีความคิดเห็นไมแตกตางกันท้ังในภาพรวม และรายดาน และครูท่ีมีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

 

อภิปรายผล 

 1. ครูมีความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถนศึกษาดานบุคลิกภาพ โดยภาพรวมมีการให

คะแนนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีการแตงกาย

สะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบริการ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลา

แสดงออก กลาหาญ กลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ ตามรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ครูมีความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานความเปนผูนำ โดยภาพรวมมีการใหคะแนนอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก มีความซื่อสัตย ยุติธรรม เมตาธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางและมเีจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาท่ีและการกระทำของตน และมีความฉลาดไหวพริบสามารถแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ได

ดี 

1.2 ครูมีความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานความรูทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียง

ตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก มีความรูและคุณวุฒิดานการศึกษาตรงตามคุณสมบัตท่ีิกำหนดในกฎหมายวิชาชีพมีความเปน

ผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ และมีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต ใฝเรียนรู มุงพัฒนา

ตนเองทางวิชาการอยูเสมอ และสามารถบูรณาการความรูมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

1.3 ครูมีความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานความสามารถในการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตาม ลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ใชแผนกลยุทธ

ในการบริหารสถานศึกษา และมีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนางาน และประสานความรวมมือ

จากทุกฝายเพ่ือพัฒนางาน 

 2. ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่ พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 3. ครูที ่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 4. ผลการศึกษา ดานบุคลิกภาพในภาพรวมอยู ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏ เชนนี้ อาจเปนเพราะวา 

บุคลิกภาพเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคพ้ืนฐานของบุคคลท่ีช้ีถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคประจำตัวท่ีสำคัญท่ีจะนำไปสูการ
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พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานอื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการปรับปรุงทางดานบุคลิกภาพ ตองมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตดี ยิ้มแยมแจมใสอารมณดี มีมารยาทในสังคม แตงกาย เรียบรอย มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีปฏิภาณไหวพริบ 

 5. ผลการศึกษา ดานความเปนผูนำ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวจิัยปรากฏเชนนี้ อาจเปนเพราะวาจาก

ขาราชการครูเห็นวา หนวยงาน หรือองคการจำเปนตองมีผูนำ หรือหัวหนา เพื่อนำการทำงาน เปนผูเชื่อมประสานงาน ผู

ตัดสินใจตลอดจนการควบคุมหรือจัดการใหการดำเนินงานขององคการ บรรลุวัตถุประสงคผูบริหารตองเปนผูนำการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูยุคปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศนชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน มอบหมายงานตรงตามความสามารถ 

จูงใจผูรวมงาน พัฒนาทีมงานอยูเสมอ ตัดสินใจอยางมีขอมูล เปนผูมีบารมีประสานงานไดดี 

 6. ผลการศึกษาพบวา ดานความรูทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปน

เพราะวา ผู บริหารสถานศึกษาที่จะเขาสู ตำแหนงนั ้นจะตองผานการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร

สถานศึกษาตามเกณฑ จึงทำใหมีความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูบริหารและสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของตนเองใหเหมาะสมกับตำแหนง 

ท่ีดำรงอยูได ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพ เหตุผลสำคัญคือ ในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ี

มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 7 มาตราท่ี 53 วรรค 2 

ระบุวา ใหบุคลากรทางการศึกษา ผู บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั ้งของรัฐ และเอกชนตองมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองดานวิชาชีพใหมีคุณภาพ เพื่อใหไดมา

ซึ่งใบอนุญาตประกอบ 

 7. ผลการศึกษาดานความสามารถในการบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปน

เพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีหนักยิ่งกวาบุคคลท่ัวไปผูบริหาร 

สถานศึกษาจึงจำเปน ตองเปนผูท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถควบคุมงาน และผูใตบังคับบัญชาได

ตองมีความสามารถในการถายทอดงาน และทักษะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพได ผูบริหารสถานศึกษาเปน

ผู ที ่จะตองดูแลบริหารจัดการทั้งหมดภายในสถานศึกษาอีกทั้งยังตองคอยปกครองครูใหปฏิบัติงานดวยความถูกตอง

เรียบรอย ฉะนั้นการที่จะเปนผูนำของบุคลากรทางการศึกษา เหลานี้ไดนั้น จึงควรตองมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน

ทักษะอันเปนความสามารถที่ผานกระบวนการของความรู จนกระทั่งกลายเปนความชำนาญที่จะสามารถวิเคราะหปญหา

และแกปญหาได มีเทคนิคการจัดระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับ วันชัย สุตรีศาสตร และคณะ (2554) ท่ี

ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความ

ความสามารถในการบริหาร อยูในระดับทรรศนะนักบริหารมืออาชีพวาควรจะมีการประสานสิบทิศ นักบริหารมืออาชีพ

จำตองเปนตองเปนบุคคลที่สามารถประสานงานกับ หนวยงาน หรือบุคคลตาง ๆ ไดเปนอยางดี สามารถไกลเกลี่ยขอกรณี

พิพาทได และสามารถขจัดปดเปาปญหาตาง ๆ ในหนวยงานได 

 8. ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ี พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปนเพราะวา 

ครูท่ีตอบแบบสอบถามเปนขาราชการครู ท่ีมีภารกิจงานท่ีเปนผูใหการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีบริบทดานแวดลอม

ตาง ๆ คลาย ๆ กัน และผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญเปนบุคคลท่ีมีภูมิลำเนาอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันสงผลใหครูท้ังเพศชาย

และเพศหญิงมีแนวคิดท่ีคลายคลึง 

 9. ครูที ่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากขาราชการครูไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เชน การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

การไดรับขอมูลขาวสารเทคโนโลยี การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การไดรับการนิเทศ ฉะน้ันจึงทำใหครูผูสอนมีความรู

ความเขาใจในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีพึงประสงคของผูบริหารอยูในระดับใกลเคียง 
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