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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยัสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และอายุ การวิจัยครั้งนี้เปนแบบวิจัยแบบเชิงพรรณณา 

ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวยครูโรงเรียน สมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 จำนวน 155 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กำหนดขนาดโดยการเปดตารางเครจซี่

และมอแกน ซึ่งมีจํานวน 113 คน สุมโดยวิธีแบบอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการความคิดเห็นของครูโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครู

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอายุ 

ตางกันมีความคิดเห็นนตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานเปนทีม  

 

ABSTRACT 

The Objective of this research were: to study the level of the desirable characteristics. of school 

administrators as perceived by teachers at samutsakhonwittayalai school under the secondary education 

service area office10 (2) To compare the desirable This research methodology was descriptive research. 

The population consisted of Teachers in Samut Sakhon Wittayalai School Under the Office of the 

Secondary Educational Service Area 10, 155 people who were teachers in samutsakhonwittayalai school 

The sample group consisted of teachers samutsakhonwittayalai school under the secondary: education 

service area office 10. The size was determined by using the Krejcie and Morgan table and consisted of 

113 people who were randomed by Stratified Random Sampling method according to the school. The 
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instrument used in this research was a 5 - level rating scale questionnaire and data were analyzed by 

Percentage, Mean Standard deviation and tested hypothesis by Independent t-test.  

Major Finding: 1) The desirable characteristics of school administrators as perceived by teachers 

at samutsakhonwittayalai school under the secondary education service area office 10 , were at high 

level both inoverall and every aspects. 2 )  The desirable characteristics of school administrators as 

Perceived by teachers at samutsakhonwittayalai school under the secondary. education service area 

office 10 , found that the overall and each aspects were different at the .0 5  statistical significance, 

classified by educational level found that the overall and each aspects were different at the .05 statistical 

significance and classified by age found that the overall and each aspects were different at the .0 5 

statistical significance.  

Keywords: Desirable characteristics, Teachers 'perception  

 

บทนำ 

บริบทของโลกในปจจุบันมีลักษณะของขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี

เปนกุญแจสำคัญ เปดโลกกวางใบน้ีใหเช่ือมโยงถึงกัน สามารถถายเทขอมูลวิทยาการตาง ๆ จากท่ีหน่ึงของสุดขอบโลกไปยัง

อีกท่ีหน่ึงของโลกใบน้ี ภายในระยะเวลาอันสั้น ประเทศตาง ๆ หันมาแขงขันทางการคาแทนการสรางอำนาจทางการทหาร

และการเมือง พรอมกันน้ันไดสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน การปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกอใหเกิดกระแสการตื่นตัวของครู อาจารย และผูท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษา

ท้ังหลาย ปรับเปลี่ยนไปสูการจัดการศึกษาโดยมุงเนนความรูคูคุณธรรมอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยที่พึงปรารถนา การบริหารงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยผู ริหาร

สถานศึกษาเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

การศึกษา และความคาดหวังของสังคม (ธีระ รุญเจริญ, 2553: 10)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กำหนดไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา

คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข" และมาตรา 9 กำหนดไววา “การจัดระบบโครงสรางและกระบวน

การกศึกษา ใหยึดหลักดังน้ี (1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏบัิติ (2) มีการกระจายอำานาจไปสู

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา และพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใช

ในการจัดการศึกษา (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น” (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2542: 5)  

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2560-2579 ไดวางยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ

นวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายเพื่อ 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมี

สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและ

หนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู

และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการ
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สรางสังคมแหงการเรียนรูมีเปาหมายเพื่อ 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของผลเมืองไทย และทักษะและ

คุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู ตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการ

เรียนรู มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถงึไดโดยไมจำกัด เวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด 

การติดตาม การประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับ

สากล 7) ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2560-2579 ชี้ใหเห็น

ถึงความสำคัญการพัฒนาคน ซึ่งเปนกำลังหลักของประเทศ และหนวยงานที่มีหนาที่หลัก และเกี่ยวของโดยตรงในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ สถาบันทางการศึกษา โรงเรียนถือเปนสถาบันทางการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่งตอการ

วางรากฐานการศึกษา ภายในโรงเรียนแตละแหงประกอบไปดวย ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งมีบทบาทตอการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกันออกไป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดบทบาท

หนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาวา เปนผูนำนโยบายไปสูการปฏิบัตงิานในโรงเรียนท้ังในดานวิชาการ ดานบุคลากร 

ดานกิจการนักศึกษา ดานธุรการการเงิน และพัสดุดานอาคารสถานที่และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง

สอดคลองกับภิญโญ สาธร อางถึงใน พรหมพิริยะ พนาสนธิ์ (2562: 102) ไดกลาวถึงความสำคัญของผูบริหารโรงเรียนวา 

โรงเรียนเปนระบบสังคมระบบหนึ่ง อาคารเรียน หลักสูตร แบบเรียน อุปกรณการเรียนการสอนจะดีเพียงใดก็ตาม จะไร

ความหมาย ถาหากคนใชสิ่งเหลานี้ไมมีความสามารถพอ ไมมีความตั้งใจที่จะใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมความวา ความ

เจริญในวงการศึกษาขึ้นอยูกับบุคคลหลายฝาย แตที่สำคัญที่สุด คือ ผูบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจึงเปนบุคคลที่สำคัญยิ่งตอ

ความกาวหนาของโรงเรียนทุกระดับ การท่ีผูบริหารจะดำเนินการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตาม

เปาหมายน้ัน ข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งทำหนาท่ีเปนผูนำบุคลากรในโรงเรียนใหการดำเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไว การบริหารโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองมี

ความรูความสามารถมีคุณธรรมมีบุคลิกภาพ มีความเปนผูนำ และมีมนุษยสัมพันธ คุณลักษณะของผูบริหารเหลาน้ี ยอมมี

ความสำคัญตอการบริหารของโรงเรียน ซึ่งจะทำใหครูผูปกครองและนักเรียนมีความเชื ่อถือและความเชื ่อมั่นในการ

บริหารงาน และไดรับความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร

โรงเรียนจึงเปนบุคคลสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหงานบรรลุเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บุคลากรในโรงเรียนจะใหความรวมมือดวยอยางจริงใจ มีความมั่นใจ มีความเช่ือมั่น มีความศรัทธา ยอมข้ึนกับคุณลักษณะ

ของผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี สรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานไดดี ฉะน้ัน 

ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในการบริหารโรงเรียน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว นอกจาก

ผูบริหารโรงเรียนจะมีความสำคัญดังกลาวแลว ครูในโรงเรียนท่ีมีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาผูบริหารโรงเรียน เพราะครู

เปนผู สอนและใหความรู กับนักเรียน เปนผู มีความสำคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน เปนผู ปฏิบัติใหงานในโรงเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว ครูจะทำงานไดดีตอเมื่อมี ผูบริหารโรงเรียนที่มีลักษณะเปนผูนำ ใหครูเกิดความศรัทธาและมีความ

เชื่อมั่นในตัวผูบริหารทั้งครูและผูบริหารจะตองทำงานรวมกัน ความคิดเห็นของครูตอผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสำคัญตอ

การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับคณะครูในโรงเรียน คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงค นับวาเปนปจจัยสำคัญ

ที่สามารถทำใหการบริหารงานบรรลุผลสำเร็จตามตองการและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูบริหารที่มีลักษณะทางดาน

บุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหารงานดานวิชาการและความเปนผูนำ  

นอกจากนี้การปฏิบัติตนของผูบริหารยังสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งขวัญและกำลังใจ

ของครูดวย ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กลาววา 
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ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมีภาวะผูนำสูงตลอดมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ของผูที่เกี่ยวของ และความเปนประชาธิปไตย หากผูบริหารมีคุณคาและความสามารถที่เหมาะสมก็จะไดรับความรวมมือ

รวมใจจากผูรวมงานในองคกร ตลอดจนชุมชน และทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จ ดวยเหตุน้ี

ผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคนหาคุณลักษณะที ่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูในโรงเร ียน

สมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถผลักดันใหสถานศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามที่ตองการ และเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาที ่ไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ (สำนักงานเขตพื้นที ่การ

มัธยมศึกษา เขต 10, 2563) ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 วามีคุณลักษณะเชนใด เพ่ือ

เปนแนวทางสำหรับผูบริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณภาพเพ่ือให

การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศระดับการศึกษาและอายุ 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ดาน (ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553) และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562) ใน 3 ดาน คือ  

1.1 คุณลักษณะทางวิชาการ  

1.2 คุณลักษณะทางวิชาชีพ  

1.3 คุณลักษณะสวนบุคคล  

2. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 155 คน  

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 1) เพศจำแนกเปน 2 กลุม คือ (1) เพศชาย (2) เพศหญิง 2) ระดับการศึกษาจําแนก

เปน 2 กลุม คือ (1) ปริญญาตรีและ (2) สูงกวาปริญญาตรี 3) อายุจำแนกเปน 2 กลุม คือ (1) ต่ำกวา 40 ป (2) ตั้งแต 40 

ปข้ึนไป 

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศกึษาโรงเรยีนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ดาน 1) คุณลักษณะทางวิชาการ 2) คุณลักษณะทาง

วิชาชีพ 3) คุณลักษณะสวนบุคคล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู

ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อาศัยแนวคิดตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553) 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารใน 3 ดาน คือ คุณลักษณะ

ทางวิชาการ คุณลักษณะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะสวนบุคคลตามภาพท่ี 1 

 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรประชากรท่ีใชศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 155 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมตัวอยางครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 113 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการปดตารางเครจซี่และมอรแกน 

และไดทําการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบการเลือกตามรายการ 

(Check List)  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ดาน คือ คุณลักษณะทาง

วิชาการ คุณลักษณะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) ตามแบบลิเคิรต (Likert) 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 หมายถึงมากท่ีสุดระดับ 4 หมายถึงมากระดับ 3 หมายถึง

ปานกลางระดบั 2 หมายถึง มีนอยระดับ 1 หมายถึงนอยท่ีสุด 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง  

2. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตรี  

3. อาย ุ

- ต่ำกวา 40 ป 

- 40 ปข้ึนไป 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ดาน คือ 

1. คุณลักษณะทางวิชาการ  

2. คุณลักษณะทางวิชาชีพ  

3. คุณลักษณะสวนบุคคล 
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1. ศึกษาเอกสารหนังสือแนวคิดตาง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษามากำหนดแนวทางในการสรางเครื่องมือ  

2. ศึกษาความหมายทฤษฎี หลักการ แนวคิด องคประกอบเพื่อทำเปนนิยามเชิงปฏิบัติการ (นิยามศัพทเฉพาะ) 

และนำนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ มาเปนแนวทางในการสรางขอคำถาม  

3. สรางแบบสอบถามจากงานวิจัยของพรหมพิริยะพนาสนธิ์ (2561) แนวคิดซึ่งมีองคประกอบใน 3 ดาน คือ 

คุณลักษณะทางวิชาการไดขอคำถาม 12 ขอ คุณลักษณะทางวิชาชีพไดขอคําถาม 11 ขอ และคุณลักษณะสวนบุคคลไดขอ

คำถาม 11 ขอ รวม 34 ขอ  

4. นำรางแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Fact Validity) 

โดยนำผลคะแนนจากการ พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ มาคำนวณหาคาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC ทุกขออยูในระหวาง 0.67-1.00  

5. นำแบบทดสอบท่ีมีการแกไขแลวไปทดลองใช (try out ) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลว

นำคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค ไดคา

สัมประสิทธ์ิแองฟาท้ังฉบับเทากับ .87  

6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาคาความเที่ยง (Validity) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) มาจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใชในการเก็บขอมูลตอไป  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยคนควาไดดำเนินการดวยตนเองตามขั้นตอนตอไปน้ี ผูวิจัยคนควาทำหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหถึงผูอำนวยการครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการแจกแบบสอบถามใหกับครูท่ีเปน

กลุมตัวอยางในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 113 คน และ

เก็บแบบสอบถามคืนดวยตัวเอง ผู ว ิจัยไดร ับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 113 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และนำ

แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและนำไปวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป  

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดสมบูรณครบถวนแลว ผูศึกษาคนควานำแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดังน้ี  

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห

โดยหาคาความถี่ และคารอยละ (Percentage) เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใชเกณฑการแปลความหมายของ

คาเฉลี่ย (บุญชมศรีสะอาด, 2535: 100) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสะตอกัน (t-test ชนิด Independent)  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ  

1.1 การหาคาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค  

1.2 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอบบาค (Cronbach's 

Alpha Coefficient) (Cronbach, 1984: 161)  

2. สถิติพรรณนา  
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2.1 รอยละ (Percentage)  

2.2 คาเฉลี่ย (Mean)  

2.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน  

3.1 การทดสอบคาที ชนิดกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสะตอกัน (t-test ชนิด Independent)  

 

ผลของการวิจยั 

สถานภาพของของครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.80 จบ การศึกษาปริญญาตรี 

คิดเปน รอยละ 70.80 และมีอายุต่ำกวา 40 ป คิดเปนรอยละ 68.10 ความคิดเห็นของครูผูตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน สรุปไดดังน้ี ความคิดเห็นของครูผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง คุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับแรก ไดแก ผูบริหารไดเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู

เกี่ยวกับนวัตกรรมทางวิชาการแกครูในโรงเรียน ผูบริหารมีเวลาสำหรับครูเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาดานการเรียน

การสอน และผูบริหารไดจัดใหครูผลิตและใชสื่อประกอบการเรียนการสอน ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ผูบริหารไดจัดหาเอกสารสิ่งพิมพใหครูไดอานเพื่อพัฒนางานวิชาการดานความคิดเห็น ความคิดเห็นของครูผู ตอบ

แบบสอบถามในเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ โดยรวมเมื่อพิจารณาเปนราย

ขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับแรก ไดแก ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและ

กระตุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูบริหารมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ผูบริหารสามารถบริหารงบประมาณทรัพยสินและรายไดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา 

ผูบริหารไดเปดโอกาสและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมทางวิชาการท่ีสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน และผู บริหาร

ไดเขาประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอยางสม่ำเสมอ ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ผูบริหารมีความสามารถในการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคสวนบุคคล พบ 

วาความคิดเห็นของครูผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 

ลำดับแรก ไดแก ผูบริหารมีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารเปนอยางดี ผูบริหารมีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ี 

และผูบริหารเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

ผูบริหารยึดคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลและทันสมัยอยูเสมอ ผูบริหารเปนนักพัฒนา

และบริการสังคมอยูเสมอ ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี ่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ีแก

ผูใตบังคับบัญชา  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยจำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และอายุ สรุปไดดังน้ี พบวาครูที ่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณลักษณะทางวิชาการแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.5 สำหรับที่เหลือไมแตกตางกัน พบวาครูที ่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ไมแตกตางกัน 

ทุกดาน พบ วาครูที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตาง

กัน เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาไมแตกตางกันทุกดาน  

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สามารถนำขอสรุปสำคัญมาอภิปรายผล ไดดังน้ี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา ศิริไพรวัน 

(2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และอยูในระดับมากทุก

ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของสังวาล บัวศรี (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ ผลการวิจยั

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองงานวิจัยของปรีชา ชองคันปอน (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ี

พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคุณลักษณะท่ี

ผูวิจัยนำมาศึกษาใน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะทางวิชาการ ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ และดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

ลวนเปนคุณลักษณะท่ีผูบรหิารสถานศึกษาสวนใหญจงึมีอยูแลว ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง 3 ดานน้ี เปนกุญแจสำคญั

ท่ีทำใหผูบริหารประสบความสำเรจ็ในการปฏิบัติงานทำใหการศึกษาภายในสถานศึกษาของตนเองมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแมกนูสัน (Magnuson, อางถึงในชุติมา ศิริไพรวัน, 2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะ

เฉพาะของผูบริหารการศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารงานโรงเรียน พบวา คุณลักษณะสวนตัว ไดแก ความยุติธรรม 

มีความรอบรู มีอารมณมั่นคง มีความซื่อสัตย มีความจริงใจ มีความเปนกันเอง มีอารมณขัน เปดเผย เขาใจงาย มีความ

มั่นคง มีความขยัน และเห็นใจผูอ่ืน คุณลักษณะดานวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการติดตอผูอ่ืนไดดี มีความรูในวิชาการ

บริหาร รูจักมอบหมายงาน สามารถรวมทำงานกับผูอ่ืนไดดี มีความสามารถในการตัดสินใจ จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาที่ควรมี ไดแก คุณลักษณะดานวิชาการ คุณลักษณะดานวิชาชีพ 

คุณลักษณะสวนบุคคล นอกจากนี้เมื ่อผู วิจัยพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีประเด็นที่สำคัญแกการอภิปรายดังน้ี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาการโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยสวนใหญใหความสำคัญกับงานวิชาการเปนอยางยิ่ง เพราะงานวิชาการคือภารกิจหลัก เนื่องจาก

เปนงานที่เกี ่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง สงผลแกผูเรียนโดยตรง จึงทำใหผู บริหารสถานศึกษาควรมี

คุณลักษณะทางวิชาการท่ีดีเปนอยางยิ่ง เพราะผูบริหารสถาน ศึกษาท่ีสามารถพัฒนาโรงเรียนในดานวิชาการจนกลายเปน

จุดแข็งได ยอมทำใหบุคลากรภายในสถานศึกษาตองการ และใหความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของบ็อททัมส และคณะ (Bottoms and other, 2003 อางถึงในนันทภัค สุขโข, 2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ

การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงใหมาบริหารจัดการโรงเรียน สรุปไดวา ผูบริหารควรมีลักษณะดังน้ี คือ 

เปนผูทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีพรสวรรคในการเปนผูนำ เขาใจภารกิจของโรงเรียนและชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียน รูวิธีการทำงานรวมกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรค ใหการ
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สนับสนุนครูใหดำเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อยังประโยชนใหแกนักเรียน จึงทําใหคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรยีนสมทุรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาการโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอำไพ อุนศิริ (2557) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ของครูจังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจัย พบวา ดานคุณลักษณะทางวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมากคุ ณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารงานที่ดี ไมมุงงานจนมากเกินไป ใหความสำคัญในเรื่องมนุษยสัมพันธรู จักการ

บริหารงานและบริหารคนใหมีความสมดุลกัน จึงทำใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และทําใหบุคลากรภายใน

สถานศึกษาของตนเองคอนขางพึงพอใจ และใหความรวมมือในการทํางานไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของแบล็

คมอร และบารตี้ (Blackmore and Barty, 2006 อางถึงในนันทภัค สุขโข, 2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง เกณฑการคัดเลือก

ผูบริหารสถานศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนภาพลักษณ

ของโรงเรียน จึงควรมีลักษณะอันพึงประสงคดังน้ี คือ มีความรูความสามารถเหมาะกับตำแหนงหนาท่ีท้ังในเรื่องการบริหาร

จัดการองคกรและการเรียนการสอน มีภาวะความเปนผูนำสูง มีความคิดสรางสรรค ซื่อสัตย มีทักษะในการเจรจา และมี

มนุษยสัมพันธดี จึงทำใหคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ โดยรวมและรายขออยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชญาดา มั่นศรี (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบวา ดานคุณลักษณะทาง

วิชาชีพอยูในระดับมาก คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูดานคุณลักษณะสวนบุคคล

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โดยสวนใหญผูบริหารมักมีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายดูสุภาพ

เรียบรอย มีมารยาททางสังคมที่ดี และมีมนุษยสัมพันธมาก เนื่องจากบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา คือ ตอง

จัดการบริหารท้ังงานและคนดวย จึงตองเปนท้ังแบบอยางใหกับบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือสรางความเคารพนับถือ และตอง

เปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาเพียง เทาน้ีการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาก็จะดมูีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนการปองกัน

มิใหเกิดภาวะปญหาเกี่ยวกับบุคลากรทางการเรียนการสอนไดเปนอยางดี สอดคลองกับอดุลยเดช พาบุ ธีรวัฒน เยี่ยม 

และวรวรรณ อุบลเลิศ (2558: 201-121) พบวา อยูในระดับมากทุกดาน จึงทำใหคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศุภมาส วิสัชนาม (2560) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

พบวาดานคุณลักษณะสวนบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก  

การเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ มีรายละเอียด

ในการอภิปรายดังน้ี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 สอดคลองกับงานวิจัยของดุจเดือน คำวัง 

(2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของครูและนักศึกษาที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร พบวา จําแนกตาม

เพศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทั้งครูเพศหญิงและครูเพศชายมีการ
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รับรูที่แตกตางกันในเวลาทำงาน อันเนื่องมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมของแตละบุคคล รวมไปถึงบทบาท และภาระงานท่ี

ไดรับ ซึ่งเพศก็มีสวนในการปฏิบัติงานหรือไดรับคำสั่งมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษาดวยเชนกัน จึงมีความคิดเห็นท่ี

แตกตางกันไดสอดคลองกับ ณฐมน เพ็ญแนวคำ (2551) เพศหญิงเพศชายอาจมีความคิดเห็นเหมือนกันไดบางเรื่อง และใน

บางเรื่องเพศชายบางคนอาจคิดเหมือนเพศหญิงบางคน เมื่อเทียบฐานะโดยรวมแลว ทั้งสองเพศมีฐานะวัฒนธรรมและ

สังคมตางกัน เปนผลใหความคิดเห็นของแตละเพศตางกันไปดวย ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท้ัง

ครูที่จบปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีโดยรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานคุณลักษณะทางวิชาการและดานคุณลักษณะสวนบุคคลมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ. 05 สอดคลองกับงานวิจัยของจินดา พุมสกุล (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผูบริหารท่ีพึงประสงคตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัย พบวา การ

เปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จำแนกตามวุฒิการศึกษาแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ. 05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูแตละคนที่จบการศึกษาที่แตกตางกัน อาจจะไดรับ

มอบหมายงานจากผูบริหารท่ีแตกตางกันไปดวย อาจจะมอบหมายงานตามความถนัด หรือตามคุณวุฒิท่ีจบมาของครูแตละ

คน เพื่อใหงานของครูแตละคนที่ไดรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหครูที่จบปริญญาตรี

หรือสูงกวาปริญญาตร ีมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ฮาฟช จำนุรักษ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัย 

พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร จำแนกตามอายุ และการศึกษา โดยรวมและราย

ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ. 05 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท้ัง

ครูที่อายุต่ำกวา 40 ป และครูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป โดยรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณลักษณะทางวิชาการ และดานคุณลักษณะสวนบุคคล มีความแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 สอดคลองกับงานวิจัยของฮาฟซ จำนุรักษ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ผลการ

เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารจำแนกตามอายุโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ. 05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูท่ีมีอายุแตกตางกัน ยอมมีเจตคติท่ีแตกตางกัน ตามภาระงานท่ีตนไดรับ อาจ

มีสาเหตุมาจากมุมมอง แนวคิด คานิยม ที่ครูแตละคนไดมีประสบการณที่เคยผานมา โดยครูที่มีอายุมากกวา ยอมเจอการ

สถานการณหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน จึงทำใหมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล 

นิยมพันธุ (2550) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบรหิารมืออาชีพตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามอาย ุโดยรวมและราย ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ. 05  

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

ผูบริหารควรมีความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอผูบริหารควรมีความสามารถใน

การจัดองคกรโครงสรางการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรผูบริหารควร ยึดคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาความสัมพันธของคุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการ
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รับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ควรศึกษาสภาพปญหา

ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10 ควรศึกษาเชิงลึกถึงความตองการของคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับ รูของครูใน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ตามผลการวิจัยฉบับน้ี 
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