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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค]เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค]ของผูtบริหารสถานศึกษาใน

ศูนย]ชายแดน อำเภอโป¤งน้ำรtอน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

และ 2) เสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค]ของผูtบริหารสถานศึกษาในศูนย]ชายแดน อำเภอ

โป¤งน้ำรtอน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 การวิจัยคร้ังน้ีเป�นการ

วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กลุwมตัวอยwางท่ีใชtไดtแกw ผูtบริหารและครูผูtสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ป�การศึกษา 2562 จำนวน 94 คน กำหนดขนาดกลุwมตัวอยwางโดย

ตารางสำเร็จรูปของ Krejci and Morgan เคร่ืองมือท่ีใชtในการเก็บรวบรวมขtอมูลเป�นแบบสอบถามมาตรา

สwวนประมาณคwา 5 ระดับ สถิติท่ีใชtในการวิเคราะห]ขtอมูล ไดtแกw ความถ่ี คwารtอยละ คwาเฉล่ีย สwวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

  ผลการวิจัยพบวwา 1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค]ของผูtบริหารสถานศึกษาในศูนย]ชายแดนอำเภอโป¤ง

น้ำรtอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีคุณลักษณะอยูwใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายดtานพบวwา อยูwในระดับมากทุกดtานโดยดtานท่ีมีคwาเฉล่ียสูงสุด คือ  

ดtานคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ ดtานการทำงานเป�นทีม ดtานการมีวิสัยทัศน] ดtานความสามารถในการ

บริหาร ดtานความเป�นผูtนำ และดtานท่ีมีคwาเฉล่ียต่ำสุดคือดtานบุคลิกภาพ และ 2) แนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค]ของผูtบริหารสถานศึกษาในศูนย]ชายแดน อำเภอโป¤งน้ำรtอน ดtานความเป�นผูtนำ 

ผูtบริหารจะตtองมีภาวะผูtนำ กลtาคิดกลtาตัดสินใจ ดtานความสามารถในการบริหาร ผูtบริหารจะตtองมีความรูt

ความสามารถในการบริหารงานโดยเฉพาะการปฏิบัติงาน ดtานคุณธรรมจริยธรรม ผูtบริหารจะตtองดำรงตน
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เป�นแบบอยwางท่ีดี มีความซ่ือสัตย]สุจริต ดtานบุคลิกภาพ ผูtบริหารจะตtองรูtจักวางตนใหtเหมาะสมตาม

กาลเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบในการแกtป�ญหาไดtดี ดtานการมีวิสัยทัศน] ผูtบริหารจะตtองมีมุมมองแหwงอนาคต

และคwานิยมขององค]กร ดtานการทำงานเป�นทีมผูtบริหารจะตtองมีความรูtความเขtาใจในศาสตร]ของวิชาชีพ 

รูtจักวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือใหtเกิดประโยชน]สูงสุดตwอองค]กร 

 

คําสําคัญ: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค, ผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to 1) Desired Characteristics of School Administrators 

Under the Border Group Pongnamron District Chanthaburi. and 2) Development guidelines of 

Desired Characteristics of School Administrators Under the Border Group Pongnamron 

District Chanthaburi. This research is quantitative research and qualitative. The samples 

used are administrators and teachers. Primary Educational Service Area Office 2. Academic 

year 2020, amount 94 people. Determine sample size by Krejcie and Morgan ready-made 

table. The tools used to collect data were questionnaires rating scale 5 levels. The 

statistics used for data analysis are frequency, percentage, average and standard deviation.  

The results of the research showed that 1) Desired Characteristics of School 

Administrators Under the Border Group Pongnamron District Chanthaburi Primary 

Educational Service Area Office 2. Overall is in a high level When considered individually, 

it was found that as follows very feature level maximum average is moral and ethical 

aspects, inferior is teamwork, vision, administrative ability, leadership and aspects at very 

feature level minimum average is personality. and 2) Development guidelines of Desired 

Characteristics of School Administrators Under the Border Group Pongnamron District. 

Leadership executives must have leadership at work, brave, dare to decide and listen to 

opinions from colleagues. In management ability must have knowledge. Ability in school 

management especially. Morality and ethics must maintain good role models, honesty, 

have compassion for colleagues. Personality, the person must place oneself appropriately. 

Has an aptitude to solve problems. Vision there must be a view of the future and corporate 

values. Teamwork must have knowledge and understanding science of profession. 

 

Keywords: Desired Characteristics, School Administrators 
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บทนํา 

การศึกษาทุกประเทศจึงใหความสําคัญในดานการจัดการศึกษาเปนอยางย่ิง เพราะเม่ือการจัด

การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยอมสงผลใหประชากรในประเทศซ่ึงเปนกําลังสําคัญท่ีจะรวมกัน

พัฒนาประเทศมีคุณภาพตามไปดวย ในทางกลับกันหากการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางลมเหลวยอมสงผล

ใหประเทศน้ันๆ ลมเหลวในดานตาง ๆ โดยการจัดการศึกษาจะสําเร็จมากหรือนอยเพียงใดตองอาศัยปจจัย

ท่ีสําคัญ (ธนวัฒน สายนภา, 2559)                     

การจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรูความสามารถ เพราะ 

ความสําเร็จของงานทุกดานข้ึนอยูกับผูบริหารสถานศึกษา ฉะน้ันความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในยุค

ปจจุบัน จะตองเปนผูนําและปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยางมืออาชีพ ตลอดจนมุงทํา

ประโยชนเพ่ือสวนรวมความสําเร็จของโรงเรียนซ่ึงเปนองคกร ข้ึนอยูกับปจจัยดานบุคคลเปนหลัก หาก

ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะผูนําท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมแลวโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จก็สูงข้ึน 

ผูบริหารโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2553) ดังน้ัน คุณลักษณะของ

ผูบริหารท่ีพึงประสงคนับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถทําใหการบริหารงาน บรรลุผลสําเร็จตามตองการและ

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูบริหารท่ีมีคุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหารงานดาน

วิชาการ และความเปนผูนํา นอกจากน้ี ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันตอการ

เปล่ียนแปลง มีภาวะผูนําสูงตลอดจนมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปนท่ียอมรับของผูท่ีเก่ียวของ และความเปน

ประชาธิปไตย หากผูบริหารมีความสามารถท่ีเหมาะสมก็จะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานในองคกร

สงผลใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ 

จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ีทางตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาสวนใหญอยูในเขตอําเภอโปงน้ํารอนมี

การเดินทางขามเขตแดนไปมาหากันไดอยาสะดวก จึงทําใหอําเภอโปงน้ํารอนมีการจัดต้ังสถานศึกษา

ประถมศึกษาในศูนยชายแดน จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานโปงน้ํารอน โรงเรียนบานหนองบอน

โรงเรียนบานสามสิบพัฒนา โรงเรียนวัดผักกาด โรงเรียนบานคลองใหญ โรงเรียนบานปาวิไล โรงเรียน    

บานเนินดินแดง โรงเรียนบานแหลม และโรงเรียนบานปนหมอ มีขาราชการครู บุคลากรทาง การศึกษา

ท้ังส้ิน 124 คน นักเรียน 2,461 คน จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปพ.ศ. 

2564 โดยสถานศึกษาในศูนยชายแดนเปนสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน ชาวกัมพูชาขามเขตแดนเขามาเรียน

คอนขางมาก เน่ืองจากการเดินทางท่ีสะดวก อีกท้ังสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีหางไกลความเจริญจึง

เปนเหตุใหเกิดการยายออกและบรรจุครูใหม ๆ ท่ียังขาดความรูและประสบการณอยูตลอดเวลาทําใหการ

บริหารจัดการ ดวยปญหาท่ีเกิดข้ึนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพ่ือนําไปใชในการวางแผนปรับปรุง

และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ใหมีสมรรถนะท่ี

สูงข้ึนสามารถผลักดันสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จ 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดน อําเภอโปงน้ํารอน 

จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดน 

อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีมุงศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) มาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
 

                    ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                  

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากร ในการวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 9 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 9 คน 

และครูผูสอน 115 คน รวมท้ังหมด 124  คน 

 2. กลุมตัวอยาง ในการตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2564 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie 

and Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 94 คน   

3. ตัวแปรท่ีวิจัย ไดแก ตัวแปรสถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน และ ตัวแปรคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

    1.1 เพศชาย 1.2 เพศหญิง 

2. วุฒิการศึกษา  

    2.1 ปริญญาตรี 2.2 สูงกวาปรญิญาตร ี

3. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

    3.1 ประสบการณ 0 - 5 ป    

    3.2 ประสบการณมากกวา 5 ป 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 

    1) ดานความเปนผูนํา 

    2) ดานความสามารถในการบริหาร    

    3) ดานคุณธรรมจริยธรรม    

    4) ดานบุคลิกภาพ   

    5) ดานการมีวิสัยทัศน   

    6) ดานการทํางานเปนทีม  
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1) ดานความเปนผูนํา 2) ดานความสามารถในการบริหาร 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม 4) ดานบุคลิกภาพ  

5) ดานการมีวิสัยทัศน และ 6) ดานการทํางานเปนทีม  

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดน อําเภอ

โปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร 

               สถานศึกษาในศูนยชายแดนอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

               จันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 

          (n=94) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณลักษณะ 

x" S.D.  ความหมาย  อันดับ 

1. ดานความเปนผูนํา 4.39 .61 มาก 5 

2. ดานความสามารถในการบริหาร 4.42 .62 มาก 4 

3. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.45 .64 มาก 1 

4. ดานบุคลิกภาพ 4.34 .65 มาก 6 

5. ดานการมีวิสัยทัศน 4.43 .61 มาก 3 

6. ดานการทํางานเปนทีม 4.45 .65 มาก 2 

รวม 4.41 .63 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดน

อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค อยูในระดับมาก (x"= 4.41) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 

ทุกดาน โดยคุณลักษณะท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (x"= 4.45) รองลงมาคือ ดานการ

ทํางานเปนทีม (x"= 4.45) ดานการมีวิสัยทัศน (x"= 4.43) ดานความสามารถในการบริหาร (x"= 4.42)  

ดานความเปนผูนํา (x"= 4.39) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานบุคลิกภาพ (x"= 4.34) 

ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และจัดอันดับของความถ่ีจากผูให

ขอมูลสําคัญ จํานวน 6 คน สรุปผลสัมภาษณตามประเด็นคําถาม 6 ประเด็น โดยไดสรุปประเด็นสําคัญดัง

รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ 

               ผูบริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นคําถาม ขอเสนอแนะของผูใหสัมภาษณ 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการแกไข

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาในศูนยชายแดน อําเภอ

โปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 เพ่ือประโยชนใน 

การปรับปรุงและพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษา 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา และสรุป

เน้ือหาท่ีสอดคลองกันออกเปน 6 ดานดังตอไปน้ี  

1. ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานความเปนผูนํา 

 

 

 

 

ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําในการทํางาน กลาคิด กลาตัดสินใจ 

และรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงาน มีความสามารถในการ

โนมนาวจิตใจของผูรวมงานใหปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี มีมนุษย

สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานหรือบุคคลท่ัวไป มีความเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม สามารถวินิจฉัยส่ังการ

ไดถูกตองรวดเร็วมีเหตุผล มีความเท่ียงธรรมมีความสามารถใน

การติดตอส่ือสาร มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบมีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค และมีความเขาใจถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล เปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา สรางความไวเน้ือ

เช่ือใจตอผูรวมงานได  

2. ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานความสามารถในการ

บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถในการบริหาร

สถานศึกษา โดยเฉพาะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก

ข้ันตอน แกปญหาความขัดแยงดวยวิธีการท่ีนุมนวล

ประนีประนอม ปรับแนวทางการบริหารใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความสามารถในการจัดองคกร

และระบบงานเปนอยางดีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติสนับสนุนการนําทรัพยากร

ในทองถ่ินมาพัฒนาการศึกษา สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสราง

ความสามัคคีในหมูคณะ มีการวางแผนกํากับติดตามนิเทศ

ผูรวมงานอยางใกลชิด สงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเองพัฒนา

งานอยูเสมอ จัดใหมีแหลงเรียนรูเพ่ือเสริมความรูแกชุมชน 



97 วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 

ประเด็นคําถาม ขอเสนอแนะของผูใหสัมภาษณ 

สงเสริมการทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม 

3. ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

ผูบริหารจะตองดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 

การปกครองดูแลผูรวมงานโดยใชคุณธรรมการมีความเมตตา

กรุณาตอเพ่ือนรวมงาน ปฏิบัติตนตรงเวลาอยูเสมอ การมีความ

วิริยะอุตสาหะเอาชนะอุปสรรค ปฏิบัติตนเปนผูเสียสละเพ่ือ

สวนรวม มีความยุติธรรมแกทุกคนเทาเทียมกัน มีการการยก

ยองชมเชย ผูรวมงานท้ังตอหนาและลับหลัง ใจกวางยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักใหอภัยผูอ่ืน ยอมแกไขขอบกพรอง

ของตนเอง  

4. ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานบุคลิกภาพ 

 

 

 

 

ผูบริหารจะตองผูจักวางตนใหเหมาะสมตามกาลเทศะ  

มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาไดดี กลาคิดกลาแสดงออก

กลาตัดสินใจกลาเปล่ียนแปลง ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม  

แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับโอกาส ทํางานกับผูอ่ืนไดดี 

เคารพกฎระเบียบอยางเครงครัด มีความกระตือรือรน 

กระฉับกระเฉงในการทํางาน มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผไมเห็น 

แกตัว ราเริงแจมใส ย้ิมงายเขากับทุกคนไดดี สุภาพออนนอม 

ในทุกสถานท่ีทุกโอกาส  

5. ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการมีวิสัยทัศน 

 

ผูบริหารจะตองมีมุมมองแหงอนาคต สอดคลองเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และคานิยม 

ขององคกร ท้ังน้ีอาจเปนเพราะปจจุบัน หนวยงานไดกระจาย

บทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานใหบุคลากรอยางท่ัวถึง ทําให

บุคลากรไดพัฒนาความสามารถใหม ๆ 

6. ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการทํางานเปนทีม 

  ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในศาสตรของวิชาชีพ รูจัก

วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเต็มความสามารถ 

ใชคนใหถูกกับงาน ประสานประโยชนรวมกันในการทํางาน 

สรางการทํางานเปนทีม และสามารถดึงศักยภาพของบุคลากร

ในสถานศึกษามาใชรวมกันไดการทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 
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อภิปรายผล 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดนอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด

จันทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  มีประเด็นอภิปรายผล ดังน้ี  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด

จันทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดนอําเภอโปงน้ํารอน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการทํางานเปนทีม ดานการมี

วิสัยทัศน ดานความสามารถในการบริหาร ดานความเปนผูนํา และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของพวงเพชร กล่ินโสภณ (2560) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

เครือขายท่ี 71 สํานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับลัดดาวัล พันตะคุ 

(2561)ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

1. ดานความเปนผูนํา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดนอําเภอโปง

น้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดานความเปนผูนําโดยภาพรวม 

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถแสดงออกถึงความม่ันใจตนเอง รองลงมาคือ สามารถนําบุคคลใหกลาหาญ  

กลาคิดกลาตัดสินใจ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคนํานวัตกรรมการทํางานใหม ๆ 

สอดคลองกับงานวิจัยของลัดดาวัล พันตะคุ (2561) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

2. ดานความสามารถในการบริหาร คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนย

ชายแดน อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดาน

ความสามารถในการบริหาร โดยภาพรวมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถจัดโครงสรางสถานศึกษา และบริหารงาน

อยางมีระบบ รองลงมาคือ ความสามารถในการทําความเขาใจตอปญหา วินิจฉัยปญหา และแกปญหา ไดดี 

สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ มีความสามารถผลักดันใหองคกรขับเคล่ือนไปสูเปาหมาย สอดคลองกับ

งานวิจัยของรุงอรุณ ศรีสุธรรม (2560) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูผูสอนในอําเภอบางพลี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

 3. ดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดน

อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดานคุณธรรมจริยธรรม

โดยภาพรวมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีความซ่ือสัตยสุจริตในหนาท่ีการงาน รองลงมาคือ มีความเมตตากรุณาตอ
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ผูปฏิบัติงาน สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ มีความยุติธรรมตอผูปฏิบัติงานสอดคลองกับงานวิจัยของวิริทธ์ิพล 

พลสม (2560) ไดศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามเจตคติของ

ครูศูนยเครือขายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามเจตคติของครูศูนยเครือขาย

โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 1 

 4. ดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดน อําเภอโปง

น้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดานบุคลิกภาพโดยภาพรวมมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยขอท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ มีสุขภาพจิตดี ราเริงแจมใส มองโลกในแงดี ควบคุมอารมณได รองลงมาคือใจเย็น สุขุม

รอบคอบในการปฏิบัติงาน สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ มีความเช่ือม่ันในตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ

ลัดดาวัล พันตะคุ (2561) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 5. ดานการมีวิสัยทัศน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดนอําเภอ

โปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดานการมีวิสัยทัศน  

โดยภาพรวมมีระดับคุณลักษณะพึงประสงคอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 

ทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ พัฒนาวิสัยทัศนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 

รองลงมาคือ มีวิสัยทัศนกวางไกลในการปฏิบัติงาน สวนท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ สามารถกําหนดทิศทางของ

สถานศึกษาท่ีชัดเจนสอดคลองกับงานวิจัยของสุมน สุขเอียด (2556) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูบริหารตามการรับรูของครูอาจารยในเครือโรงเรียนสองแสง จังหวัดสงขลา  

 6. ดานการทํางานเปนทีม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดน

อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดานการทํางานเปนทีม

โดยภาพรวมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ ดํารงวัฒนกลุ 

(2550) เร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  

 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยชายแดนอําเภอ

โปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําในการทํางาน กลาคิด กลาตัดสินใจ และรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูรวมงาน มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจของผูรวมงานใหปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ

ผูรวมงานหรือบุคคลท่ัวไป มีความเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน แกปญหาความขัดแยงดวยวิธีการท่ีนุมนวลประนีประนอม ปรับแนวทางการบริหาร

ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความสามารถในการจัดองคกร และระบบงานเปนอยางดี 

จะตองดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุจริต การปกครองดูแลผูรวมงานโดยใชคุณธรรมการมี
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ความเมตตากรุณาตอเพ่ือนรวมงาน ปฏิบัติตนตรงเวลาอยูเสมอ และตองรูจักวางแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลไดอยางเต็มความสามารถ ประสานประโยชนรวมกันในการทํางาน สรางการทํางานเปนทีม 

และสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษามาใชรวมกันไดการทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ

สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ ดํารงวัฒนกลุ (2550) เร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของพัทธานันท แกวโต (2559) ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

กลุมโรงเรียนสหวิทยาเขต 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

ขอเสนอแนะ 

 ข)อเสนอแนะในการนำไปใช)  

1. จากการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค]ของผูtบริหารสถานศึกษาในศูนย]ชายแดน อำเภอโป¤งน้ำรtอน 

จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวwา ดtานบุคลิกภาพ มีคwาเฉล่ีย

ต่ำกวwาดtานอ่ืนๆ ควรใหtมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของผูtบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา บุคลิกภาพของ

ผูtบริหารสถานศึกษาใหtมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2. ดtานความเป�นผูtนำ ผูtบริหารจะตtองมีภาวะผูtนำในการทำงาน กลtาคิด กลtาตัดสินใจ และรับฟ�ง

ความคิดเห็นจากผูtรwวมงาน มีความสามารถในการโนtมนtาวจิตใจของผูtรwวมงานใหtปฏิบัติงานเต็มท่ี 

3. ดtานความสามารถในการบริหาร ผูtบริหารควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 

แกtป�ญหาความขัดแยtงดtวยวิธีการท่ีนุwมนวลประนีประนอม ปรับแนวทางการบริหารใหtสอดคลtองกับ

สถานการณ]ท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความสามารถในการจัดองค]กร และระบบงานเป�นอยwางดี 

4. ดtานคุณธรรมจริยธรรม ผูtบริหารควรตtองดำรงตนเป�นแบบอยwางท่ีดี มีความซ่ือสัตย]สุจริตการ

ปกครองดูแลผูtรwวมงานโดยใชtคุณธรรม ปฏิบัติตนตรงเวลา ปฏิบัติตนเป�นผูtเสียสละเพ่ือสwวนรวม 

5. ดtานการมี วิสัยทัศน]  ผูtบ ริหารควรตtองมี มุมมองแหw งอนาคต สอดคลtองเหมาะสมกับ

สภาพแวดลtอมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และคwานิยมขององค]กรเป«ดรับองค]ความรูtใหมw ๆ ตลอดเวลา 

สามารถเปล่ียนแปลงสอดรับการส่ิงตwาง ๆ ไดtอยwางทันทwวงที 

6. ดtานการทำงานเป�นทีม ผูtบริหารควรวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ใชtบุคคลใหt

เหมาะสมกับงาน ประสานประโยชน]รwวมกันในการทำงาน สรtางการทำงานเป�นทีม  

ข)อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

1. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบคุณลักษณะพึงประสงค]ของผูtบริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตwอ 

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

2. ควรศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค]ของผูtบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูtปกครองนักเรียน 

และชุมชน 
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