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59252338 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คำสำคัญ : คุณลักษณะผู้บริหาร, ประสิทธิผลของโรงเรียน
นาย สิริชัย โพธิ์ศรีทอง: คุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา
เตียเจริญ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อทราบ 1) คุ ณลั กษณะผู้บ ริ หารโรงเรี ยน สัง กัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลั กษณะผู้ บริ หารกับ ประสิทธิผ ล
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ โรงเรียนในสั งกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 103 โรงเรีย น
ผู้ให้ข้อมู ลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้ อำนวยการโรงเรี ยนหรือรองผู้ อำนวยการโรงเรี ยน ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวม 309 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั กษณะผู้ บ ริ ห ารตามแนวคิ ด ของลู เนนเบอร์ ก และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) และ
ประสิทธิผลของโรงเรีย น ตามแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้อยละ มั ชฌิ มเลขคณิ ต ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ข อง
เพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า
1. คุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห าร สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี
เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ความซื่อสัต ย์ แรงขั บ ความยืดหยุ่ น ความมั่นคงทางอารมณ์ แรงจูงใจในการนำ ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความเฉลียวฉลาด และความรู้ในงาน
2. ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษากาญจนบุ รี
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. คุ ณ ลั กษณะผู้ บ ริ ห ารกั บ ประสิ ทธิผ ลของโรงเรีย นสั ง กั ด สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษากาญจนบุ รี เขต 1 มี ค วามสั มพั นธ์กันอย่ างมี นัย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ระดั บ 0.01 ในลั กษณะ
คล้อยตามกัน
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The research purpose were to determine: 1) the traits of administrator under the
Kanchanaburi primary educational service area office 1 2) school effectiveness under the
Kanchanaburi primary educational service area office 1 3) the relationship between the traits of
administrator and school effectiveness under the Kanchanaburi Primary Educational Service Area
Office 1, the sample consisted of 103 primary schools under Kanchanaburi Primary Educational
Service Area Office 1. The 3 respondents from each school consisted school director or deputy
director, a teacher and a basic education board, with a total of 309 respondents. The research
instruments were a opinionnaire about the traits of administrator based on Lunenburg and
Ornstein concepts and school effectiveness based on Hoy and Miskel concepts. The statistics
used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and
Pearson’s product – moment correlation coefficient.
The results of this research were as follow:
1. The traits of administrator under the Kanchanaburi primary educational service
area office 1 as a whole and each aspects were at the highest level arranging the arithmetic
mean from the highest to the lowest, as follows. Integrity, Drive, Flexibility, Emotional maturity,
Leadership motivation, Self-confidence, Intelligence and Task-relevant knowledge.
2. School effectiveness under the Kanchanaburi primary educational service area
office 1 as a whole was at the highest level.
3. The relationship between traits of administrator and school effectiveness under
the Kanchanaburi primary educational service area office 1. as a whole was positive correlation
with statistically significant at the 0.01 level.
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บทที่ 1
บทนำ
ปัจ จุบันโลกได้ก้ าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้เศรษฐกิ จ สัง คมล้วนดำเนิ นไปอย่างรวดเร็ว
มีก ารแข่งขันสูง ประกอบกั บ รัฐบาลไทยประกาศนโยบาย Thailand 4.0 มี เป้าหมายให้ป ระเทศ
ก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักแห่งความเหลื่อมล้ำ กับดัก ความไม่ส มดุล และก้าวไปสู่
ประเทศรายได้ สู ง ที่ มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ง ยืน โดยใช้น วั ต กรรมทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาประเทศไทยในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศเพื่อ แก้ปัญ หาพื้ นฐานหลายด้านที่ สั่งสมมานานท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่ เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิ จจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมี
ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒ นาเทคโนโลยีจะมี การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก 1
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสัง คมแบบเศรษฐกิ จ ฐานความรู้
(Knowledge-Based Economy) เป็นสังคมที่มุ่ งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็น
รากฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ให้เป็นไปในทิศทาง
ที่เจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งการศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 “ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย
ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึก ษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทั ศน์ “มุ่ งพัฒ นา

1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี ,
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (กรุงเทพฯ: สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559), 1.
2กฤตธี วงศ์สถิตย์, โรงเรียน 4.0:โรงเรียนผลิตภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 45.
1

2
ผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” 3 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 214
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ต ามความถนัด ของตน และมี ความรับ ผิดชอบต่อครอบครัว ชุ ม ชน สัง คม และประเทศชาติ 5
การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์นี้จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้บริห ารที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้
ความสามารถ คุณธรรม มีหัวใจรักและศรัทธาในอาชีพ เพื่อที่จะดำเนินการอันจะทำให้เกิดการจัด
การศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพโดยการหารูป แบบการบริห ารและการจัดการศึก ษา
ที่เหมาะสมกับ บริบ ทและสภาพปัญ หาของประเทศอย่างแท้ จริงโดยต้องยึดหลักการว่า หัวใจแห่ง
การบริห ารจั ด การสถานศึ ก ษาคื อ การที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสามาร ถสร้า งผู้ เ รีย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ เพื่อตอบสนองความจำเป็นของสังคมได้อย่างเหมาะสม และต้องสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาในทุกด้าน6
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
และภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายคุ ณ ภาพการศึก ษา เป็ น กุ ญ แจแห่ ง ความสำเร็ จ
เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อม
ของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมี
คุณลักษณะที่ดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปกครองและ
3สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559), ก.
4สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ . ศ . 2560 – 2579, เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ 14 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2560, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=47936&Key=news20.
5“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่
40 ก (6 เมษายน 2560): 14.
6ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ , โรงเรี ย น 4.0:โรงเรี ย นผลิ ต ภาพ, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2 (กรุ ง เทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 11-12.

3
ชุมชนให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึก ษาให้บ รรลุผล 7 ไม่ว่าผู้บริห ารหรือผู้นำ
จะอยู่หน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผล
ต่อการสำเร็จหรือประสิท ธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้ง การจัดองค์ก าร แม้จ ะไม่ เรียบร้อย
ถูก ต้อ งอยู่บ้ างก็ อ าจได้ รับ ผลงานสู ง ได้ หากผู้ บ ริห ารมี คุ ณ ลัก ษณะที่ ดี แต่ถ้ าคุ ณ ลั ก ษณะ หรื อ
พฤติกรรมในการนำของผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้น
ของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณะที่
เหมาะสม มีพฤติกรรม ในการนำที่ถูกต้อง เหมาะสมเพราะความสำเร็จของงานทุกด้านขององค์การ
จะขึ้นอยู่กับผู้บริหาร หรือผู้นำ8 ในทางการศึกษามีหลักความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์อยู่ว่า มนุษย์มีความ
หลากหลาย คือ มีหลายประเภทแล้วแต่ความถนัดและสนใจของแต่ละบุคคล การทำความเข้าใจกับ
บุคคลแต่ละประเภทจึงต้องมีภาพเป้าหมายและภาพความคาดหวังที่ชัดเจน เราจึงจะเข้าใจลักษณะ
ของคน ๆ นั้นและในขณะเดียวกั นก็ส่ง เสริม ให้เขาพัฒ นาตัวเองให้มี ลัก ษณะในแนวทางนั้นด้วย 9
การจัดการศึกษาที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ถือว่าสำคัญในการพัฒนามนุษย์ และนำไปสู่
การสร้ างทุ น ปั ญ ญาของชาติด้ านการพั ฒ นาผู้ เ รีย นให้ มี ก ารคิ ด วิเคราะห์ สัง เคราะห์ ตลอดจน
การสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ จนกระทั้งการสร้างผลผลิต (Product) และนวัตกรรม (Innovation)
ให้ ทั น กั บ กระแส และสถานการณ์ โ ลกที่ เปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ยนเป็ น ผู้ ผ ลิ ต
(Producer) มากกว่าผู้บริโภค (Consumer) มีการสร้างผลผลิตใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา มีความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเองคิดวิเ คราะห์ และพั ฒ นาให้ มี ป ระสิท ธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้ น10 โดยสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิท ธิผ ลนั้น มี ชื่อ เสียงเป็นที่ ยอมรับ ของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม จะส่ง ผลให้ผู้บริหาร ครู
บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนรวมทั้งชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของความมี
ชื่อ เสี ย ง ซึ่ ง จะเกิ ด ผลดี ต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษานั้ น แต่ ในปั จ จุ บั น พบว่ า
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีแนวโน้มลดต่ำลงในเรื่องปัญหาด้านบุคลากรของสถานศึกษาในระดับ
ผู้บ ริห ารให้ความสำคัญ กั บ สถานศึกษาของตนเองน้อยลง ใช้เวลานอกสถานศึก ษามากกว่าอยู่ใน
7บวร

เทศารินทร์, ผู้บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขั บเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา, เข้าถึงเมื่ อ
30 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://sobkroo.com/hello-world/.
8ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ, ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในยุคปฏิรูปการศึกษา, เข้าถึงเมื่อ
30 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.kruinter.com/show.php?id_quiz=107&p=1.
9ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ และคณะ, คิ ด ผลิ ต ภาพ : สอนและสร้ า งได้ อ ย่ า งไร (กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), 15.
10ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ และคณะ, โรงเรี ย น 4.0:โรงเรี ย นผลิ ต ภาพ, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 149.

4
สถานศึกษา การบริห ารจัดการ พบปัญ หาอีกหลายด้าน อาทิ ขาดการบูรณาการ การกำกับ ดูแล
หน่วยงานภายในและภายนอกของกระทรวงศึก ษาธิก าร เน้นการประสานร่วมกันกับ ทุกฝ่าย และ
ในปั จ จุ บั น มี ปั ญ หา คื อ เด็ ก ไม่ เ ข้า สู่ร ะบบการศึ ก ษา ปั ญ หาเด็ ก ออกกลางคั น และเด็ ก ตกหล่ น
นอกจากนี้ พบว่าเด็ก ไทยมี จ ำนวนชั่วโมงเรียนมากกว่าเด็ก ในประเทศอื่น แต่มี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย
การสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งการสอบ
PISA จะวัดความสามารถ 3 ด้าน คือ การประเมินความรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ตามแนวทาง PISA รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนได้และมี
ความแตกฉานในภาษาไทย เพราะการเข้าใจภาษาไทยอย่างถ่องแท้จะช่วยให้เด็กเชื่อมโยงความรู้และ
เนื้อหาที่เรียนในวิชาต่าง ๆ ได้ ในส่วนของปัญหาเรื่องมาตรฐานภาษาอังกฤษ พบว่าผลการจัดอันดับ
ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษของไทยอยู่ อั น ดั บ 5 จาก 10 ประเทศอาเซี ยน และหากจัด อั น ดั บ ทั ก ษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5 กลุ่ม ไทยอยู่กลุ่มที่ 5 (ทักษะความสามารถระดับต่ำมาก) อีกทั้ง
ประชากรของไทยมีอัตราเข้าเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 9611
ผู้บริหารสถานศึกษาหลายคน ประสบปัญหาในการดำเนินงานภายในสถานศึกษา เช่น
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่จัดระบบหรือแบบแผนในการปฏิบัติงาน ขาดมนุษยสัมพันธ์อันดี ขาดความ
ยุติธรรมยึดมั่นในระบบอุปถัมภ์ ทุจริต(corruptions) มีความเสียหายในเรื่องการเงิน ทอดทิ้งโรงเรียน
อยู่เสมอมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาว เล่นการพนันมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขาดการพัฒนาตนเอง
ในด้านความรู้วิชาการใหม่ ๆ ขาดความเอาใจใส่ใกล้ชิดครูและนักเรียน เป็นต้น12
ปัญหาของการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ผู้บ ริห ารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรีเขต 1 พบว่าผู้บริหารโรงเรียน เป็นคนรุ่นที่เกิดและเติบโตมากับสังคมที่สั่งสอนให้คิดและ
ทำตาม มีระเบียบวินัย ยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่สืบทอดกันมา โดยบางส่วนจะปฏิบัติงานตามคำสั่ง ทำให้
ส่วนของความสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ ความกระตือรือร้นขาดหายไปอันเป็นผลมาจากระบบ
11ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 317/2559

บรรยาย, การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคต
การศึ ก ษาไทย, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 27 พฤษภาคม 2560, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.moe.go.th/
websm/2016/jul/317.html.
12ปวี ณ์ รั ศ มิ์ ช า เปิ้ น วงศ์ , “คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของ
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง สังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี” (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิช าการการนำเสนองานวิ จัย ระดั บ ชาติ และนานาชาติ (proceedings) เครือ ข่ ายบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 2558), 795.

5
ราชการ ขาดความมั่ นใจในตนเอง และการควบคุม อารมณ์ มี น้ อ ยหรือ บางคนก็ ไม่ มี ทำให้ ง าน
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ครูขาดแรงจูงใจ ไม่มีความรักและผูกพันกับสถาบัน ส่งผลไปถึงคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนในที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหาร 13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดูแลโรงเรียนในสังกัด จำนวน
139 โรงเรียน ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนา
คุณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ นโยบายรั ฐบาล กระทรวงศึก ษาธิก าร สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยพบปัญหาด้าน
ประสิทธิผลดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางที่ 1 เปรีย บเที ย บผลการประเมิ นความสามารถของนัก เรียน (NT) ชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 3
ปีการศึกษา 2560 กับ 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายการ
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านการคำนวณ
ความสามารถด้านเหตุผล
รวมความสามารถ 3 ด้าน

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของผลการทดสอบระดับชาติ (NT)
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ผลต่าง +/49.47
49.85
0.38
33.39
44.67
11.28
40.36
45.09
4.73
41.07
46.53
5.46

ตารางที่ 2 เปรียบเที ยบผลการประเมิ น ความสามารถของนัก เรีย น (NT) ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
รายการ
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านการคำนวณ
ความสามารถด้านเหตุผล
รวมความสามารถ 3 ด้าน

คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
ประเทศ
49.58
52.73
53.18
44.67
47.89
47.19
45.09
47.57
48.07
46.53
49.39
49.48

เปรียบเทียบ
สพฐ.
-2.88
-3.22
-2.48
-2.86

เปรียบเทียบ
ประเทศ
-3.33
-2.52
-2.98
-2.95

ที่มา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 (ประถมศึกษา เขต 1: กลุ่มนโยบายและแผน, 2562), 6.
13สั ม ภาษณ์

ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษา
กาญจนบุรี เขต 1, 1 มิถุนายน 2560.
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จากตารางที่ 1 และ 2 เปรียบเที ยบผลการประเมิ นความสามารถของนัก เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ สังกัด
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ.
และระดับประเทศทุกด้าน14
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับ รองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2560)
อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี
ท่าม่วง
ด่านมะขามเตี้ย
ศรีสวัสดิ์
รวม

จำนวน ร.ร.
เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษา
55
43
28
19
145

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

2
1
3

49
38
24
16
126

4
5
3
3
16

-

รับรอง ไม่รับรอง
48
34
22
12
116

7
9
6
7
29

รวม
55
43
28
19
145

จากตารางที่ 3 ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับ รองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึก ษา (องค์การมหาชน) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) การจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึก ษา พบว่า โรงเรียนสังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1
อำเภอเมื อ งกาญจนบุรี รับ รอง 48 โรงเรียนมี คุณ ภาพในการจัดการศึก ษา ไม่รับ รอง 7 โรงเรียน
อำเภอท่ าม่ วง รับ รอง 34 โรงเรียนมี คุณ ภาพในการจั ดการศึก ษา ไม่ รับ รอง 9 โรงเรียน อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย รับ รอง 22 โรงเรียนมี คุณภาพในการจัดการศึก ษา ไม่ รับ รอง 6 โรงเรียน อำเภอ
ศรีสวัสดิ์ รับรอง 12 โรงเรียนมีคุณภาพในการจัดการศึกษา ไม่รับรอง 7 โรงเรียน โดยภาพรวมรับรอง
116 โรงเรียนมี คุณ ภาพในการจั ดการศึ ก ษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 80 ไม่ รับ รอง 29 โรงเรียน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 20
หมายเหตุ ปัจจุบันมีโรงเรียนเลิกจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 แห่ง 1) บ้านช่องกระทิง
2) วัดท่าโป๊ะ 3) บ้านวังเย็น 4) บ้านห้วยนาคราช 5) ช่างกลอนุสรณ์ 3 6) บ้านดอนสว่าง15
14สำนัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี

เขต 1, แผนพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 (ประถมศึกษา เขต 1: กลุ่มนโยบายและแผน, 2562), 6.
15เรื่องเดียวกัน, 9.
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อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีอัตราการออกกลางคันลดลงจากปีการศึกษา 2559
โดยระดับประถมศึกษามีอัตราการออกกลางคัน ร้อยละ 0.0316
ปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา เกิดจากการที่มีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก
จึงไม่ สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีป ระสิท ธิภาพได้ โรงเรียนขนาดเล็ก มี ต้นทุนที่ จัดการเรียน
การสอนสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากภาวะแนวโน้มการเกิดของประชากรลดลงอย่ างต่อเนื่อง
และการออกกลางคัน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายหัวจากจำนวนนักเรียนทีน่ ้อยกว่า ส่งผลให้โรงเรียน
ขนาดเล็กขาดสื่อ อุปกรณ์การเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขาดแคลนครู
ที่ มี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง และจำนวนครูไม่ ค รบชั้น และไม่ ครบทุ ก สาขารายวิชา จึง ต้องมี
การจัดการเรียนการสอนแบบควบชั้น สภาพทางภูมิ ศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งบางโรงเรียนที่ อยู่พื้นที่สูง
กันดาร จะพบปัญ หา นัก เรียนขาดเรียนบ่อย สัญ ญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง ทำให้ขาดการติดต่อ
สื่อสาร และสื่อเทคโนโลยีที่นักเรียนควรจะได้รับ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง และนโยบาย
ที่ปรับเปลี่ยนบ่อย17
จากปั ญ หาที่ ไ ด้ น ำเสนอมาข้ า งต้ น คุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ค วามสำคั ญ
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อเป็น
สารสนเทศให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหาร เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
และเป็นแนวทางในการพัฒ นาปรับปรุงประสิทธิผลของโรงเรียนให้มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นข้อมูล ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารและ
การจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากความเป็นมาและสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้นผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
ไว้ดังนี้
1. เพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
2. เพื่อทราบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
16เรื่องเดียวกัน,

8.
17เรื่องเดียวกัน, 12.
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3. เพื่ อ ทราบความสัม พัน ธ์ร ะหว่างคุณ ลัก ษณะผู้บ ริห ารกั บ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ข้อคำถามของการวิจัย
เพื่ อให้สอดคล้อ งกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก ำหนดข้อคำถามของการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 อยู่ในระดับใด
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 อยู่ในระดับใด
3. คุณ ลั ก ษณะผู้ บ ริห ารมี ค วามสัม พั นธ์กั บ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนสัง กั ด สำนัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หรือไม่
สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 อยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 อยู่ในระดับมาก
3. คุณ ลั ก ษณะผู้ บ ริห ารมี ความสัม พัน ธ์กั บ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรียนสัง กั ด สำนัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
ในการวิจั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น ำทฤษฎี ต ามแนวคิ ด ของ ลู เ นนเบอร์ ก และออนสไตน์
(Lunenburg and Ornstein) ที่ กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นระบบของสังคมที่เป็นทางการ (Formal
organization) ดังนั้นการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพจึงต้องประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า
(Input) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation process) และผลผลิต (Output) ทั้งนี้จะมีปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) รวมถึงข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดำเนินงานของสถานศึกษาว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด มาเป็นกรอบของการวิจัย18
18Fred

C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and practices, 6th ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 21-22.
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึก ษาคุณ ลัก ษณะผู้บ ริห ารและประสิท ธิผ ลของโรงเรียน โดยมี
ผู้ก ล่าวถึงคุ ณ ลัก ษณะผู้บ ริห ารไว้ ได้แก่ ลูเนนเบอร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and rnstein)
กล่ าวว่ า คุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห าร ประกอบด้ ว ย 1) แรงขั บ (Drive) 2) ความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity)
3) แรงจู งใจในการนำ (Leadership motivation) 4) ความเชื่ อมั่ นในตนเอง (Self-confidence)
5) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 6) ความรู้ในงาน (Task-relevant knowledge) 7) ความมั่นคง
ทางอารมณ์ (Emotional maturity) 8) ความยืดหยุ่น (Flexibility)19 ดูบ ริน (Dubrin) ได้ก ำหนด
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะที่นำไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิกภาพ
(personality traits ) 2) ภาวะผู้ น ำด้ า นการจู ง ใจ (leadership motives) 3) ภาวะผู้ น ำด้ า น
สติปัญญา (cognitive factors and leadership)20 ซาเลส (Sayles) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารโดยทั่วไปควรมี
ลักษณะดัง นี้ 1) มี ความสามารถเหนือผู้อื่น 2) เป็ นผู้ที่ ส ามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ 3) มี ความ
กระตือรือร้น21 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีคุณภาพจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 1)
สิ่งที่ต้องรู้มาก่อน (prerequisites) 2) มองการณ์ไกล (perspective) 3) มีหลักการ (principle) 4) มี
หลักในการทำงาน (platform) 5) มีหลักการปกครอง (politics) 6) มีความมุ่งประสงค์ (purposing)
7) มีการวางแผน (planning) 8) มีความยืดหยุ่น (persisting) 9) การบริหารคน (people) 10) รักองค์กร
(patriotism) 22 ดรัคเกอร์ (Drucker) ได้ให้แนวคิดเกี่ ยวกั บ คุณลัก ษณะผู้บ ริห าร ดัง นี้ 1) มี ความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สมอง (wealthy) 2) มีความชำนาญพิเศษ (skills) 3) มีอำนาจในตัวเอง (power)
4) รอบรู้ทุ กอย่างที่ สามารถทำได้ (enlightenment) 5) แสวงหาสิ่งที่ ดี (well belong) 6) ตรงต่อ
ระเบียบ (rectitude) 7) รู้จักให้ความเคารพ (respect) 8) การแสดงท่าทางที่ไม่ขัดตา (affection)23
ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียน ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้กล่าวว่า โรงเรียน
ที่ มี ป ระสิท ธิผ ล มี 5 ด้าน 1) ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน (achievement) 2) ความพึ งพอใจในการ
ทำงาน (job satisfaction) 3) การขาดงาน (absenteeism) 4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
19Ibid,

102-103.
20Andrew J. Dubrin, Leadership, 5th ed. (U.S.A.: Houghton Mifflin Company,
2007), 33.
21Leonard

R. Sayles, Leadership: What Effective Manager Really Do and
How They Do It (U.S.A.: McGraw – Hill, Inc., 1979), 32.
22Tom J. Sergiovanni, Leadership for the schoolhouse: how is it
different?: Why is it important? (New York: McGraw-Hill, 1996), 16.
23Peter F. Drucker, The Practice of management (New York: Harper, 1958),
150.
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(dropout rate) 5) คุณ ภาพโดยรวม (overall quality)24 กิ๊ บสันและคณะ (Gibson and others)
อธิบ ายถึง เกณฑ์ ข องความมี ป ระสิท ธิผ ลขององค์ก รว่าประกอบไปด้ว ย ตั วบ่ ง ชี้ 5 ประการ คื อ
1) การผลิ ต (Production) 2) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) 3) ความพึ ง พอใจ (Satisfaction)
4) การปรั บ เปลี่ ย น (Adaptiveness) และ 5) การพั ฒ นา (Development)25 สเตี ย รส์ ( Steers)
ได้นำเสนอปัจจัยที่เป็นตัวแปรเพื่อกำหนดความมีประสิทธิผลขององค์การไว้ 4 ประการ 1) ลักษณะ
ขององค์ ก าร (Organization Characteristics) 2) ลั ก ษณะของสภาพแวดล้ อ ม (Environment
Characteristics) 3) ลัก ษณะของบุคลากร (Employee Characteristics) 4) นโยบายการบริห าร
และการปฏิ บั ติ ง าน (Policies and Practices)26 แฮนสั น (Hanson) กล่ าวว่ า สถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้ คือ 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) มีบรรยากาศ
สนั บ สนุ น การเรียน 3) มี ก ารติด ตามกํ ากั บ กระบวนการเรียนการสอน 4) บุค ลากรมี ม าตรฐาน
5) ส่งเสริมการรักษาวินัยของผูเ้ รียน 6) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการการทํางาน 27 บอสเสิร์ท
(Bossert) ได้กล่าวว่า การศึกษาถึงเรื่องประสิทธิผลของสถานศึกษาต้องพิจารณาจาก 1) ความเป็น
ผู้นำทางวิชาการ 2) การนิเทศงานอย่างใกล้ชิด 3) การประเมินกิจกรรมทางวิชาการ 4) การเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในการสอนของอาจารย์ 5) การเพิ่มอิสระในห้องเรียน28

24Wayne

K. Hoy and Cecil G Miskel, Educational Administration: Theory,
Research, and Practice, 8th ed. (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322.
25James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly,
Organization:
Behavior structure and process, 10th ed. (Boston, Mass: McGraw-Hill, Inc., 2000),
15-17.
26Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View
(Santa Monica, California: Good Year Publishing Company, Inc., 1977), 59-60.
27Mark E. Hanson, Educational Administration and Organization
Behavior, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 35.
28Steven T. Bossert, “School Effect,” In Handbook of Research on
Educational Administration: A Project of the American Education Research
Association (New York: Longman, 1988), 346.
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สภาพแวดล้อม
(Environment)
องค์กร
(Organization)
ปัจจัยนำเข้า
(Inputs)
- บุคลากร

คุณลักษณะ
ผู้บริหาร
- งบประมาณ

กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
(Transformation process)
- การสอน
- การประเมิน
- การนิเทศ
- การจัดการ

- วัสดุอุปกรณ์

ผลผลิต
(Outputs)
- ผลลัพธ์การเรียนรู้

ประสิทธิผลของ
โรงเรียน
- การศึกษาที่มีคุณภาพ

- ความพึงพอใจ

- การจัดการ

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)
สภาพแวดล้อม
(Environment)
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and practices, 6th ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 21-22, 102-103
: Wayne K. Hoy and Cecil G Miskel, Educational Administration: Theory,
Research, and Practice, 8th ed. (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322.
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ ก ำหนดขอบเขตการวิ จั ย โดยมุ่ ง ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริห าร
มี ความสัม พั นธ์กั บ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรียนในสังกั ดสำนัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยตัวแปรต้นที่ศึกษา คือ คุณลักษณะของผู้นำตามแนวคิดของ ลูเนนเบอร์กและ
ออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ประกอบด้วย 1) แรงขับ (Drive) 2) ความซื่อสัตย์ (Integrity)
3) แรงจูง ใจในการนำ (Leadership motivation) 4) ความเชื่อมั่ นในตนเอง (Self-confidence)
5) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 6) ความรู้ในงาน (Task-relevant knowledge) 7) ความมั่นคง
ทางอารมณ์ (Emotional maturity) 8) ความยืด หยุ่น (Flexibility) ส่ วนตัวแปรตามที่ ศึ ก ษา คื อ
ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนตามแนวคิดของ ฮอยและมิ สเกล (Hoy and Miskel) คือ 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (achievement) 2) ความพึงพอใจในการทำงาน (job satisfaction) 3) การขาดงาน
(absenteeism) 4) อั ต ราการออกกลางคั น ของนั ก เรี ย น (dropout rate) 5) คุ ณ ภาพโดยรวม
(overall quality) โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดังนี้ปรากฏในแผนภูมิที่ 2
คุณลักษณะผู้บริหาร (Xtot)

ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)

1. แรงขับ (Drive) (X1)
2. ความซื่อสัตย์ (Integrity) (X2)
3. แรงจูงใจในการนำ (Leadership
motivation) (X3)
4. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence)
(X4)
5. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) (X5)
6. ความรู้ในงาน (Task-relevant
knowledge) (X6)
7. ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional
maturity) (X7)
8. ความยืดหยุ่น (Flexibility) (X8)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement)
(Y1)
2. ความพึงพอใจในการทำงาน (job
satisfaction) (Y2)
3. การขาดงาน (absenteeism) (Y3)
4. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
(dropout rate) (Y4)
5. คุณภาพโดยรวม (overall quality) (Y5)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and practices, 6th ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 102-103.
: Wayne K. Hoy and Cecil G Miskel, Educational Administration: Theory,
Research, and Practice, 8th ed. (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 2008), 291-322.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคำที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยาม
ความหมายของคำต่าง ๆ ได้ดังนี้
คุณลักษณะผู้บริหาร หมายถึง ศักยภาพทางความรู้ ความสามารถ หรือทักษะที่ช่วยให้
ผู้บริหารปฏิบัติงานได้สำเร็จ มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 8 คุณลักษณะ
1) แรงขับ 2) ความซื่อ สัตย์ 3) แรงจูงใจในการนำ 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง 5) ความเฉลียวฉลาด
6) ความรู้ในงาน 7) ความมั่นคงทางอารมณ์ 8) ความยืดหยุ่น
ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานที่บรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุป ระสงค์ของโรงเรียน โดยพิ จ ารณาจาก 1) ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน 2) ความพึ งพอใจ
ในการทำงาน 3) การขาดงาน 4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 5) คุณภาพโดยรวม
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หมายถึง
สถานศึก ษาที่ เปิดสอนในระดับ ประถมศึก ษาและขยายโอกาส โดยอยู่ในความดูแลของสำนัก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษากาญจนบุ รี เขต 1 สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 139 โรงเรียน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี แนวคิดที่
เกี่ ยวข้อ งกับ ตัวแปรที่ ศึก ษา คือ คุณลัก ษณะผู้บริหารกั บประสิทธิผ ลของโรงเรียนสังกั ดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ คุณลักษณะผู้บริหาร
ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน ข้อ มู ล พื้ นฐานของโรงเรียนสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 1 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะผู้บริหาร
ความหมายคุณลักษณะผูบ้ ริหาร
ผู้บริหารนับว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของโรงเรียน
การนำพาองค์ก รให้บ รรลุความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ วางไว้ ขึ้นอยู่คุณลัก ษณะหลายประการของ
ผู้บริหาร นักวิชาการและนักทฤษฎี ได้ให้ความหมาย คุณลักษณะผู้บริหาร ไว้ดังนี้
สำนัก งานเลขาธิก ารคุรุส ภา ให้ความหมาย คุณ ลัก ษณะผู้บริหาร หมายถึง คุณสมบัติ
ดีเด่นของผู้บริหารซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จ29
เพลลิ จิ โ นและวานฮกั น (Pellegrino and Varnhagen) กล่ า วว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ บ ริห าร หมายถึ ง ศั ก ยภาพทางความรู้ ห รื อ ทั ก ษะที่ ช่ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง านได้ ส ำเร็ จ และ
คุณลักษณะของผู้บริหาร คือ สิ่งต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารทั้งที่ มีมาแต่กำเนิด และที่เกิดจากการเรียนรู้
ได้แก่ ความรู้ทั่วไป แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ภาพพจน์ที่มองตนเอง บทบาททางสังคม หรือความชำนาญ
เฉพาะของผู้บริหาร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ผลดีเยี่ยม30

29สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา,

มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพราว, 2548), 16.
30J. W. Pellegrino and C. W. Varnhagen, “ Abilities and Aptitudes,” In The
International Encyclopedia of Education: Research and Studies, V.1 P.1 (Oxford
Pergamon Press, 1985), 1.
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จูงและแมกกินสัน (Chung and Magginson) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นปัจจัย
สำคัญประการหนึ่งที่สามารถทำให้การทำงานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 31
ลิ เ คิ ร ท (Likert) ให้ ค วามหมาย คุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารจะตองมี
ความสามารถทั้ ง กระทำตนให้ เป็ นผู้บั ง คับ บั ญ ชาและเพื่อ นที่ ดีของเพื่ อนร่วมงาน มี ค วามเข้าใจ
ในระบบงานทุก อย่างพอสมควร และจะตองเป็นผู้ที่มี ความสามารถในงานทุ กอย่างแต่อาจจะไม่ดี
ทั้งหมดเป็นผู้นิเทศ ติดตามงานได้ดี32
จากความหมายของคุณลักษณะผู้บริหารที่กล่าวมา สรุปได้ว่า คุณลักษณะผู้บริหาร หมายถึง
ศักยภาพทางความรู้ ความสามารถ หรือทั กษะที่ช่วยให้ผู้บริห ารปฏิบัติงานได้สำเร็จ มีอิทธิพล ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
ความสำคัญของคุณลักษณะผู้บริหาร
สต็อกดิลล์ (Stogdill) ได้สรุปผลการวิจัยระหว่างปี ค.ศ. 1904-1984 ว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหาร มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน ให้องค์กรประสบความสำเร็จได้
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ตรงตามสมมุติฐานของงานวิจัยดังกล่าว คือ คุณลักษณะความเฉลียวฉลาด
การตั ด สิ น ใจที่ ดี มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ความความทะเยอทะยานมุ่ ง สู่ ค วามสำเร็ จ รั บ รู้ ไวต่ อ
สภาพแวดล้อมทางสัง คม มี แรงจูงใจด้านอำนาจ มั่ นใจในตนเอง อดทนต่อความเครียดได้ ดังนั้ น
คุณลักษณะของผู้บริหารที่กล่าวมา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ33
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบ้ ริหาร
“ผู้นำ” อาจเป็นคำที่เกิดในยุคหลัง ในยุคก่อนนั้นมีคำที่แสดงความเป็นผู้นำ เช่น หัวหน้า
ประมุข ราชา พญา เป็นต้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วย ให้องค์การ
ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว และสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้หรือไม่ในโลกปัจจุบัน
ที่ภาวการณ์แข่งขันนั้นสูงหากเราเปรียบองค์การเหมือนกับเรือลำหนึ่งการที่เรือจะแล่นสู่ฝั่งได้อย่าง
31Kase

H. Chung and Leon C. Megginson, Organization Behavior
Management Skill (New York: Harper and Row Publisher, 1981), 120.
32Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill book
Company, 1956), 98.
33Ralph M. Stogdill, handbook of Leadership: A Survery of Theory and
Research (New York: the Free Press, 1974), 119.
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ปลอดภั ย หรื อ ไม่ นั้ น มี อ งค์ ป ระกอบหลายประการทั้ ง ความสามารถของลู ก เรื อ สภาพทะเล
แต่องค์ป ระกอบที่ สำคัญ ที่สุดคือกัป ตันหรือผู้นำในเรือลำนั้นหากกั ปตันไม่ มีความรู้ ความสามารถ
ที่เพียงพอ โอกาสที่เรือจะเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยก็จะมีน้อยแต่หากกัปตันมีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์ความชำนาญที่ดีแล้วโอกาสที่เรือจะเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยก็จ ะมีสูง เช่นเดียวกับ
องค์ก ารหากมี ผู้น ำหรือ ผู้บ ริห ารที่ มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญฯลฯ
องค์ก ารก็ ส ามารถที่ จ ะแข่ง ขันกั บ ผู้อื่นได้ และประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ วางไว้ในอดี ต
ลัก ษณะผู้นำที่ ดีและเข้ม แข็งนั้น จะมองเพียงในด้านกายภาพ รูป ร่างใหญ่โ ตแข็งแรง บุคลิก ภาพ
ความรู้ความสามารถ ความมั่งคั่ง และบารมี เท่านั้น แต่สำหรับในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ผู้นำที่ดีและเข้มแข็งยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการติดต่อสื่อสาร
ในองค์การที่ดี ฯลฯ เพื่อที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จตามที่เป้าหมายได้ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ทำให้สมาชิกในองค์การเกิดความพึงพอใจในงานที่เขาทำด้วย34 ระยะแรกของการศึกษาภาวะผู้นำเริ่ม
ในปี ค.ศ. 1930-1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (great man theory leadership) ของกรีก
และโรมันโบราณ มีความเชื่อว่า ภาวะผู้นำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติห รือโดยกำเนิด (born leader)
ไม่ ส ามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ส ามารถพัฒ นาขึ้นได้ ผู้นำที่มี ป ระสิท ธิผลในที่แตกต่างกั นไปอาจมี
คุณ ลัก ษณะแตกต่ างกั น ออกไป และเช่ นกั น หากบุ ค คลใดที่ ขาดคุณ ลัก ษณะบางประการ ไม่ ได้
หมายความว่ าบุ คคลนั้น จะไม่ ใช่ ผู้น ำที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ล หากบุค คลนั้ น มี คุณ ลั ก ษณะอื่ น ที่ ท ดแทน
หรือสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่ยังขาดอยู่ให้มีขึ้นมาได้35
ผู้บ ริ ห ารจะบริห ารงานให้ ป ระสบความสำเร็จ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพจำเป็ น ต้ องมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารไว้อย่างหลากหลายดังนี้ สต็อกดิลล์ (Stogdill) ได้กล่าวถึง
แนวคิดเกี่ ยวกับ คุณ ลักษณะผู้บ ริห ารและแนวทางด้านวิธีก ารไว้มี รายละเอียด ดังต่อไปนี้ เริ่ม ต้น
ศตวรรษปัจจุบันผู้นำเปรียบเสมื อนผู้อยู่เหนือผู้อื่น ทั้งนี้จากการได้รับจากวัฒนธรรมทางด้านสังคม
พบว่าผู้นำเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณภาพลักษณะที่แตกต่างจากผู้อื่นโดยทั่วไป ได้มีการค้นคว้าสำรวจ
คุณลักษณะสองรูปแบบ คือนักการสื่อสาร (communicators) และนักค้นคว้าวิจัย (researchers)
และได้จัดกลุ่มคุณลักษณะบุคคลเป็น 6 ประการ ได้แก่ คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics)
ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) สติปัญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability)
34เอกณรงค์ วรสีหะ, ภาวะผู้นำ (Leadership), เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก

http://www.teacher.ssru.ac.th/ekgnarong_vo/pluginfile.php/116/block_html/content.
35วิ โ รจน์ สารรั ต นะ, แนวคิ ด ทฤษฎี และประเด็ น เพื่ อ การบริ ห ารทางการศึ ก ษา,
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: หจก. ทิพยวิสุทธิ์, 2555).
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บุคลิกภาพ (Personality) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristics) และคุณลักษณะ
ทางสังคม (Social Characteristics) เป็นต้นมีรายละเอียดดังนี้ 1) คุณลัก ษณะทางกาย (Physical
Characteristics) ผู้นำเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ทรงพลัง (energy) มีวัยอันเหมาะสม (age) มีลักษณะ
ท่าทางที่ดี (appearance) ส่วนสูง (height) และน้ำหนัก (weight) มีความสัมพันธ์กัน 2) ภูมิหลังทาง
สังคม (Social Background) ผู้นำเป็นผู้ที่มีการศึกษา (education) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี
(social status , mobility) 3) สติปัญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) ผู้นำเป็นผู้
มีสติปัญญาดี (intelligence) มีความรู้ดี (knowledge) มีดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดี (judgment,
decisiveness) และมี ทั ก ษะในการเจรจาอย่างคล่ องแคล่ว (fluency of speech) 4) บุคลิ ก ภาพ
(Personality) ผู้นำเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
(adjustment, normality) มีความเป็นอิสระ (independence) มองโลกในแง่ดี (aggressiveness)
มีความตื่นตัวอยู่เสมอ (alertness) มีอำนาจในตนเอง (ascendance, dominance) มีความสามารถ
ในการควบคุ ม อารมณ์ ให้ คงที่ (emotional balance, control) มี ความเป็ น อิส ระในการทำงาน
(independence) มี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง (objectivity, tough-mindedness) มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์
(creativity) มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม (ethical conduct) มีไหวพริบ(resourcefulness) มีความมั่นใจ
ในตนเอง (self confidence) มี อารมณ์มั่ นคง (strength of conviction) มีความสามารถในการกำจัด
ความเครียด (tolerance of stress) 5) คุณลั กษณะที่ เกี่ ยวกั บงาน (Task-Related Characteristics)
ผู้นำเป็นผู้ที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ (achievement drive, desire to excel)
มีความรับผิดชอบสูง (drive for responsibility) มีความคิดริเริ่ม (enterprise, initiative) มีความมุ่งมั่น
ในการกำจั ดอุ ปสรรค (persistence against obstacles) และมี ความมุ่ งมั่ นให้ ถึ ง เป้ าหมาย
(responsible in pursuit of objectives) รวมถึงยังมีความสามารถในการนิเทศงาน (task orientation)
6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) มีความสามารถในการบริหาร (administrative)
มีเสน่ห์ (attractiveness) มีความใส่ใจผู้อื่น (nurturance) เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและคนอื่น ๆ เข้า
สังคมได้เก่ง (social participation, tact, diplomacy) เป็นที่ชื่นชอบและกว้างขวาง (popularity,
prestige) ผู้นำเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงาน (ability to enlist cooperation) มีมนุษย
สัมพันธ์ (interpersonal skills)36
บาส (Bass) ได้ทำการสำรวจคุณลักษณะของผู้บริหารโดยได้พัฒ นาจากกรอบความคิด
ของ สต็อกดิลล์ (Stogdill) ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 1) คุณลักษณะทางกาย ได้แก่ การมีร่างกายที่แข็งแรง
สง่า 2) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ การเป็นผู้มีการศึกษาดี มีฐานะทางสังคมดี เป็นที่ยอมรับ
36Ralph

M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survery of Theory and
Research (New York: the Free Press, 1974), 74-82.
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ยกย่องของบุคคลอื่ น 3) คุณลักษณะสติปัญญา ได้แก่ การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีปฏิภาณ
ไหวพริบดี 4) คุณลัก ษณะทางบุคลิก ภาพ ได้แก่ การเป็นผู้ที่ มี ความสามารถในการปรับตัวเข้ากั บ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ยนแปลง มี ความเชื่อมั่ น ในตนเอง 5) คุ ณ ลัก ษณะที่ เกี่ ยวข้องกั บ งาน ได้แก่
การเป็นผู้ที่มีความรับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 6) คุณลักษณะทางสังคม ได้แก่ การเป็นผู้มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี มีการวางตัวในการเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม37
คุณลั ก ษณะของผู้น ำตามแนวคิดของ ลูเนนเบอร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and
Ornstein) ประกอบด้วย
1) แรงขับ (Drive) หมายถึง การสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
และองค์กร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (บุคลากร) บรรลุเป้าหมายของ
ตนเองและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2) ความซื่อตรง (Integrity) หมายถึง มี ความตั้งใจที่จ ะแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรม
เพื่อให้บุคลากรเห็นถึงความจริงใจมีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจผู้บริหารในการนำพาองค์กร
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
3) แรงจูงใจในการนำ (Leadership motivation) หมายถึง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทักษะ
และความสามารถในการนำหรือการใช้ภาวะผู้นำเพื่ อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
ทีมงานและองค์กรร่วมกัน
4) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) หมายถึง มีความเชื่อมั่นในตนเองในการใช้
ทักษะและความสามารถในการนำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
5) ความเฉลี ยวฉลาด (Intelligence) หมายถึง มี ความรอบรู้สูง รับ รู้จุด อ่อน จุดแข็ ง
ของตนสามารถบูรณาการและตีความข้อมู ลข่าวสารได้อย่างชัดเจนถูก ต้อง และสามารถนำข้อมู ล
ข่าวสารมาใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างชาญฉลาด
6) ความรู้ในงาน (Task-relevant knowledge) หมายถึง มี ความรู้ความชำนาญและ
ประสบการณ์เกี่ยวกั บความสามารถ วิธีการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ป ระสบการณ์หรือทางเลือก
ที่เหมาะสมให้กับองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์กร
7) ความมั่ นคงทางอารมณ์ (Emotional maturity) หมายถึง สามารถควบคุม อารมณ์
และความรู้สึกของตน รวมทั้งยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์

37Bernard

press, 1981), 73-78.

M. Bass, Stogdill’s handbook of leadership (New York: The free
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8) ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง มีความสามารถในการปรับ ตัวให้เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อคุณสภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
นำความต้องการนั้นมาใช้ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร38
วรัญญ์บิดร วัฒนา กล่าวว่า ลักษณะของผู้บริหารจะต้องมี คือ 1) ความฉลาดรอบรู้ คือ
สามารถที่ จ ะเห็นเหตุก ารณ์ ได้เร็วกว่าและสามารถตีความประเด็นของสถานการณ์ ได้ 2) มี ความ
กระตือ รือร้น 3) สนใจสิ่งภายนอกและอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ 4) มีความจำดี
5) มีความโอบอ้อมอารีเอาใจเขามาใส่ใจเรา 6) ไว้เนื้อเชื่อใจได้ ผู้ตามมีความรู้สึกมั่นใจที่จะตามคน
ที่ เ ขาสามารถไว้ ว างใจได้ 7) มี ค วามสามารถจู ง ใจให้ เ ห็ น ตามด้ ว ย 8) ทำตั ว เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี
9) มีความสามารถในการสื่อสาร 10) มีความยุติธรรม39
สัมมา รธนิธย์ กล่าวว่า ผู้บริหารยอมมีผลต่อการสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานบางครั้ง
การจัดองค์การแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บา้ งก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี
แต่ถาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการนำของผู้บริหารไม่ดีแม้การจัดองค์การถูก ต้องหรือดีเพียงใด
ก็ตามผลงานที่เ กิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณได้ยาก ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีพฤติกรรมในการนำที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะความสำเร็จของงานทุก ด้านขององคการ
ขึ้นอยู่กับ ผู้บริห าร ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแก้ ปญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเกิดประสิท ธิภาพ
ซึ่งคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์หรือผู้นำนั้นควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน และคุณลักษณะทางสังคม40
ภารดี อนันตนาวี กล่าวว่า ผู้นำทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์การ
ในยุคการแข่งขันจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ การมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ
ในการกำหนดกลยุทธ์เป็นอันดับหนึ่ง วิสัยทัศน์และกลยุทธ์จึงเป็นตัวแปรของผู้นำทีส่ ำคัญยิ่งที่จะทำให้
ภาวะผู้นำในการบริ ห ารองค์การสู่ความสำเร็จ ได้ และยัง ได้ก ล่าวอีก วา ผู้บ ริห ารจะต้องเป็นผู้ที่ มี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารมี
ความสำคัญมากในการบริหารสำหรับผู้บริหารทุกระดับ41
38Fred

C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and practices, 6th ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 102-103.
39วรัญญ์บิดร วัฒนา, ผู้นำแห่งโลกอนาคต การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ (กรุงเทพฯ:
อัลฟ่ามีเดียม, 2554), 25-26.
40สัมมา รธนิธย์, ภาวะผู้นำของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 68.
41ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: มนตรี ,
2551), 83.
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รังสรรค์ ประเสริฐ ได้กล่าวว่า คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพของผู้บริหารที่มีประสิทธิผ ล
ลักษณะผู้บริหารที่มีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่ทำให้องค์การประสบความก้าวหน้า
และบรรลุ ผ ลสำเร็ จ 2) เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทที่ ส ามารถสร้ างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลที่ เป็ น
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา 3) การจู ง ใจผู้ อื่ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ของการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 4) ผู้บริหารที่มีส่วนทำให้เกิด
วิสัยทัศน์ขององค์การและของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถใช้อำนาจ อิทธิพลต่าง ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อนำกลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วย 5) ผู้บริหารยังเป็นบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อกลุม่
และสามารถนำกลุ่มให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยแบ่งคุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพของผู้นำออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป 2) คุณลักษณะด้าน
บุคลิ ก ภาพที่ สัม พั นธ์กั บ งาน ซึ่ง ได้แ ก่ คุณ ลัก ษณะด้านบุค ลิก ภาพทั่ วไป (General personality
traits) เป็นคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้ทั้งภายในและภายนอกงาน คุณลักษณะทั่วไปจะสัมพันธ์
กับ ความสำเร็จ และความพอใจทั้ งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวประกอบด้วย 1) ความเชื่ อมั่นใน
ตนเอง (Self-confidence) 2) การสร้ า งความไว้ ว างใจได้ (Trustworthiness) 3) เป็ น คนกล้ า
แสดงออก (Extroversion) 4) ลักษณะเด่น (Dominance) 5) การเป็นคนที่มีการแสดงออกเหมาะสม
(Assertiveness) 6) ความมั่ น คงทางอารมณ์ (Emotional) stability) 7) ความกระตื อ รื อ ร้ น
(Enthusiasm) 8) มี อ ารมณ์ขัน (Sense of humor) 9) ความเป็นคนดูอบอุ่นหรือมี ความเอื้ออารี
(Warmth) 10) มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด (ความผิดหวังหรือคับข้องใจ) (High tolerance for
frustration) 11) การรู้ จั ก ตนเองและมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการทำงาน (Self-awareness and self
objectivity) 12) ความนอบน้อมถ่อมตน (Humility) และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
(Task-related personality traits) เป็ น คุ ณ ลั ก ษณ ะด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ที่ แ น่ น อนของผู้ น ำที่ มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน ประกอบด้วย (1) ความรู้สึกที่มุ่งมั่น (Passion)
(2) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) (3) ความสามารถในการยืด หยุ่ นได้และ
ความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and adaptability) (4) สภาพการควบคุม ภายในตนเอง
(internal locus of control) (5) ความกล้าหาญ (Courage) (6) ความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม
(Resiliency)42
กมล ฉายาวัฒ นะ ได้ส รุป ไววา ผู้ บ ริห ารควรมี คุณ ลั ก ษณะ ดัง นี้ 1) ด้านพื้น ฐานและ
ประสบการณ์ การวางแผน การวิ นิ จ ฉั ยสั่ ง การ และการตั ด สิน ใจทำได้ ดี และมี ค วามเหมาะสม
2) ด้านสติปัญ ญาและคุณ ภาพสมอง มี ความสามารถด้านภาษา ด้านเหตุผ ล ความจำ การเรียนรู้
42รังสรรค์

2551), 42-55.

ประเสริฐ, ภาวะผู้นำ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ ,
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การวินิจฉัยและมีความสามารถในการยืดหยุ นในกรณีที่จำเป็น 3) คุณลักษณะทางร่างกาย สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรงซึ่งจะสื่อไปถึงการเป็นผู้เข้มแข็งและมีสุขภาพจิตดี 4) ด้านบุคลิกภาพและความสนใจ
บุคลิกภาพ น่านับถือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์43
ดูบริน (Dubrin) ได้กำหนดคุณลัก ษณะส่วนบุคคลและทั กษะที่ นำไปสู่การเป็นผู้นำที่มี
ประสิท ธิภาพประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิก ภาพ (personality traits ) 2) ภาวะผู้นำด้านการจูงใจ
(leadership motives) 3) ภาวะผู้นำด้านสติปัญญา (cognitive factors and leadership)44
ธีระ รุญเจริญ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีลักษณะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการเป็นผู้นำการเปลีย่ นแปลง ซึ่งหมายถึง สามารถชักนำ
หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิ ดความเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทางการศึก ษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเป็นผู้มี วิสัยทั ศน์ มี เป้ าหมายทางการศึก ษา มี ก ารวางแผนการทำงาน มี ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มี ความสามรถ มี ทั กษะการบริห ารที่ ดีเยี่ยม มีก ารประเมิ นการทำงานอย่างครบวงจร
มีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างดี และมีความตั้งใจจริงในการบริหารวิชาการโรงเรียนด้วย
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของตน สามารถปฏิบัติง านในรูป แบบของการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม
และบริหารงานโดยมุ่ งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ ดี
มี ป ฏิภ าณไหวพริบ ดี มี ก ารตั ดสิ นใจและแก้ ปั ญ หาได้ดี มี ม นุ ษยสัม พั นธ์ดี มี ความรับ ผิดชอบสู ง
มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
มี ความวิริยะอุ ต สาหะ อดทน มี ความเสียสละ มี ความสม่ ำเสมอมั่ น คง มี ค วามเชื่ อมั่ น ในตนเอง
มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร มี ค วามกล้ า ในการพู ด และการปฏิ บั ติ มี ค วามตื่ น ตั ว อยู่ เสมอ
มีสุขภาพดี เป็นผู้ป ระสานงานที่ ดี เป็นนัก พัฒ นาและนักบริการสังคม รู้จัก พัฒ นาตนเองอยู่เสมอ
มี ความเป็ นประชาธิป ไตย มี ความรัก ในสถาบัน ของชาติ และอนุรัก ษ์ศ าสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม45

43กมล

ฉายาวัฒนะ, การบริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจ้า, พิมพ์ครั้งที่ 2
(นนทบุรี: ชบา, 2550), 168 - 171.
44Andrew J. Dubrin, Leadership, 5th ed. (U.S.A.: Houghton Mifflin Company,
2007), 33.
45ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคการปฏิรูปการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:
บริษัท ธนาเพลส จำกัด, 2550), 33.
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สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษณ์ ได้สรุปลักษณะของผู้บริหารทีด่ ี ไว้ว่า ผู้บริหาร
ที่ดีจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรอบรู้ ความสามารถในการ
ทำงานที่ตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่มและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่ม
เป็นผู้มีความเสียสละ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถเข้าสังคมได้ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความกล้าในการตัดสินใจ มีความสามารถในการประสานสัมพันธภาพไมตรีและสร้างความสามัคคี
กับผู้ร่วมงาน มี ดุลยพินิจที่ มั่นคงและรอบคอบ มี ความจงรักภักดีต่อผู้ร่วมงานกล้ารับ ผิดชอบและ
ยอมรับว่ามีพันธะต่อหน้าที่ มีประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชาจากหัวหน้าแบบต่าง ๆ มาแล้ว
มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว มีเหตุผล ยอมรับความเป็นจริงมีความตื่นตัว ค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง และมีความยุติธรรม46
สมชาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง ได้ศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นำทั้งอดีต
และปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับ และทำการสังเคราะห์ทฤษฎีผู้นำต่าง ๆ แบ่งออกเป็นลักษณะ 20 P
ดังนี้
1. Psychology ผู้นำต้องมีจิตวิทยาในการบริหารคน รู้นิสัยใจคอของผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นอย่างดี จำเป็นต้องศึกษานิสัยใจคอของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละคนว่าเป็นอย่างไร
2. Personality การแต่ง กายและลัก ษณะท่ าทางของบุ คคลบางคน สามารถบ่ง บอก
ความเป็นผู้อำนวยการ เพราะดูจากการแต่งกายก็ดี บุคลิกภาพดี การเดินสง่าผ่าเผย การพูดจาต้องมี
หลักเกณฑ์น่าเชื่อถือ การยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรีเป็ นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เกิดความประทับใจ
บุคลิกภาพจึงเป็นส่วนสำคัญ รวมทั้งการวางตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน มารยาทต่าง ๆ
ที่สอดคล้องและบ่งบอกว่าตนดำรงตำแหน่งผู้นำ
3. Pioneer เป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก มี ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ก ล้าได้ กล้าเสีย โดยเฉพาะ
องค์กรใหม่ที่ยังไม่เป็นที่นิยมผู้นำต้องวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อให้คนยอมรับศรัทธา จึงจำเป็นต้อง
อาศัยความมานะอดทน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ถ้าผู้บริหารท้อแท้ผอู้ ยู่ใต้บังคับบัญชาหมดกำลังใจ
4. Poster การประชาสัม พั นธ์ง าน การทำงานต้องอาศัยการประชาสัม พั นธ์ของงาน
เพราะแม้จะเป็นงานเล็ก แต่ต้องนำจุดเด่นของงานมาเผยแพร่ จะช่วยทำให้องค์การของตนเป็นที่รู้จัก
ได้มากขึ้น การประชาสัมพั นธ์ที่ดีที่สุด คือ มุ ขปาฐะ (Mouth to mouth) หรือการประชาสัม พันธ์
ปากต่อปาก

46สุธี

สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่ 16
(กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2549), 60 – 61.
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5. Parent ผู้นำต้อ งปฏิบัติตนเปรียบเสมื อนพ่อแม่ ห รือผู้ป กครอง ต้องมี ความเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง วางตัวเป็นกลาง ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเสมอ
หน้าสร้างสังคมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน ทำให้ผู้อยู่ใต้การปกครองมีความสุขทั่วหน้า
6. Period ผู้นำต้องเป็นคนตรงเวลา การทำงานตรงเวลา (Just in time) มีความสามารถ
ในการบริหารเวลา (Time management) ได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เห็นว่าเป็นคนรักษาเวลาและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง
7. Pacific ผู้นำต้องมีความสุขุมรอบคอบ ใจเย็น มีกลยุทธ์ที่แยบยลยอดเยี่ยม ทำให้คนอื่น
ไม่สามารถทราบจิตใจเราได้ว่า คิดอะไร ทำอะไร การทำงานที่สุขุม รอบคอบทำให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิผล และควรยึดหลักการป้องกันดีกว่าแก้ไข
8. Pleasure ผู้นำต้องมีอารมณ์ขัน แก้ไขสถานการณ์ในช่วงที่ตึงเครียดได้ คนที่มีอารมณ์
ขันให้ ความเป็นกั นเองจะช่ วยให้ ผู้ร่วมงานเกิ ดความไว้วางใจ ให้ ความไว้เ นื้อเชื่ อใจได้ ตลอดจน
การทำงานด้วยความสุข ไม่ตึงเครียด
9. Prudent การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้เราเป็นผู้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้นำต้องมีทักษะ
การคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้ เพราะจะทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง
10. Principle การทำงานของผู้นำ ต้องยึดหลักการเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งทฤษฎีต่าง ๆ
(Theory based management) ที่ สามารถอ้างอิง หรือพิสูจ น์ได้ อย่าให้นโยบายอยู่เหนือเหตุผ ล
เพราะผู้นำจะไม่ได้การยอมรับจากผู้ร่วมงาน
11. Perfect ผู้นำต้องทำงานด้วยความถูก ต้องสมบูรณ์ ที่สุดเท่าที่ จะทำได้ โดยทำงาน
ที่เต็มศักยภาพครบถ้วนถูกต้อง และมีการตรวจสอบ ประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นที่คุณภาพ
ของงานเป็นหลัก
12. Point การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานที่แน่นอนชัดเจน สามารถดำเนินงานไปอย่าง
มีทิศทาง ถูกต้องและแม่นยา
13. Plan ผู้นำต้องทำงานด้วยการวางแผนงานอย่างรอบคอบและระลึกอยู่เสมอว่าการ
ทำงานทุกครั้ง ต้องมีการวางแผน เพราะการวางแผนจะทำให้งานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
14. Pay รู้จักการกระจายงาน และกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง มอบรางวัลบุคคลที่ทำงาน
ดีเด่น เพื่อ เป็นขวัญ กำลังใจ สร้างแรงจูงใจแก่บุคคลที่ส ร้างสรรค์ผลงานให้เจริญ ก้าวหน้าอยู่เสมอ
เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
15. Participation บริหารงานแบบให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการทำงาน ทำให้ทุกคนมองเห็น
ความสำคัญของงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
16. Pundit ต้องมีความรู้เรื่องที่ทำอย่างเข้าใจชัดเจนและสามารถนำปฏิบัติได้
17. Politic มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง สามารถปรับตั วเข้ากับคน
ทุกคนได้
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18. Poet ต้องมีความสามารถด้านการเขียนหรือการสือ่ สาร เพื่อส่งเสริมความมัน่ ใจให้กับ
ตนเองและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากคนอื่น
19. Perception มี ความสามารถในการหยั่งรู้ คาดการณ์ ตรวจสอบและทบทวนสิ่งที่
คาดการณ์ไว้ รู้จักเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาสถานการณ์และเลือก
วิธีการใช้ได้อย่างเหมาะสม
20. Psycho มี จิตวิญ ญาณของความเป็นผู้นำ เป็นผู้มี ความรักในอาชีพ การเป็นผู้นำมี
อุดมการณ์และปณิธานไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม การปฏิรูปสังคมโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการดำเนินงาน รักศักดิ์ศรีในสถาบัน ไม่ถูกดูอาชีพของตนเอง และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารของตน47
สมเดช มุ ง เมื อ ง ได้ ก ล่ าวถึ ง คุณ ลั ก ษณะสำคัญ ของผู้ น ำที่ ป ระสบความสำเร็จ ไว้ได้
5 ประการได้แก่ การมีความซื่อสัตย์ (Honest) การมี สมรรถนะ (Competent) การเป็นผู้ที่ม องไป
ข้างหน้า(Forward – looking) การมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) และการมี
ความน่าเชื่อถือ เป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ (Creating Vision) และการมอบการตัดสินใจแก่พนักงานที่ไม่ใช่
ระดับผู้บริหาร48
คุณสมบัติทั่วไปของผู้นำที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน ได้แก่ 1) มีความเฉลียว
ฉลาด สติปัญญาดี มีการตัดสินใจที่ดี และมีความสามารถในการพูด 2) ได้รับความสำเร็จในการศึกษา
มีการศึกษาดี มี สุขภาพดี 3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีความมั่ นคงทางอารมณ์ 4) มี ความมานะ
พยายามและผลักดันให้ประสบผลสำเร็จ 5) มีทักษะทางสังคม มีส่วนร่วมในสังคมและปรับตัวให้เข้า
กั น ได้ ดี กั บ กลุ่ ม รวมทั้ ง บุ ค คลต่ าง ๆ 6) มี ค วามปรารถนาที่ จ ะมี ส ถานะตำแหน่ ง ทางสั ง คมที่ ดี
คุณลักษณะดังกล่าวสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ มิได้มีมาแต่กำเนิดสามารถฝึกได้49
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ได้สรุปคุณลักษณะของผู้นำไว้ 10 ประการ ดังนี้ 1) บุคลิกภาพการเป็น
ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก รจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ น่ า เชื่ อ ถื อ แต่ ง กายดี เหมาะกั บ กาลเทศะ
2) การสื่อสาร ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา สามารถใช้ภาษาทางเทคโนโลยี
(Technology literacy) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ 3) พลัง แรงขับ
47สมชาย

เทพแสง และอรจิรา เทพแสง, ผู้นำยุคใหม่ หัวใจของการปฏิรูป, พิมพ์ครั้งที่ 1
(นนทบุรี: อัลฟ่า มิเล็นเนียม), 2549.
48สมเดช มุ งเมื อง, พฤติก รรมองค์การ (เชียงราย: คณะวิทยาการจัด การมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย, 2549), 246.
49เนตรพัณณา ยาวิร าช, การจัดการสมัยใหม่: Modern Management, พิมพ์ครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส, 2549), 93.

25
และความกระตือรือร้น ที่พร้อมจะทำงานอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นในการทำงานช่วยให้บรรยากาศ
การทำงานในองค์ก รมี ค วามตื่น ตัวอยู่ตลอดเวลา ผู้ ใต้ บัง คับ บั ญ ชาไม่ เกี ยจคร้านและเบื่ อหน่ าย
4) ทั ศนคติเชิงบวก ไม่ จมอยู่กับ ปัญ หาหรืออุปสรรคที่ ท ำให้เกิ ดความท้ อแท้ หมดแรงและสิ้นหวัง
การมีทัศนคติในเชิงบวกจะทำให้เกิดขวัญ กำลังใจในการทำงาน 5) ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น
ผู้บริหารที่ขาดความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นไม่สามารถบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับความ
ไว้ใจจากผู้ใต้บังคับบัญชานำไปสู่การทุ่มเทกำลังความสามารถในการทำงาน 6) ภาวะผู้นำ ผู้นำมักจะมี
ลักษณะผู้นำที่ เกิดจากนิสัยและนำมาใช้ได้ในทุก สถานการณ์ 7) อารมณ์ขันช่วยลดความตึงเครียด
ภายในองค์การและช่วยสร้างความสัมพันธ์กันดีกับบุคคลในองค์การ 8) เป็นผู้มีความรู้ที่หลากหลาย
เข้าใจวัฒ นธรรม เปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้าง รับ ชม รับฟังอ่านสิ่งใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งที่
ตนเองชื่นชอบ เข้าใจวัฒ นธรรมของฝ่ายตรงข้ามเพื่อความเข้าใจอันดีที่จะพัฒ นาไปสู่สัม พันธ์ภาพ
ที่รวดเร็ว 9) มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
แต่ต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสม 10) ศีลธรรม ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร
ต้องรักษาศีลธรรมและจริยธรรมให้มาก50
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ความสามารถในเชิงวิชาการ
เป็นที่ยอมรับของคนในวงการบริหาร 2) เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม 3) การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
เห็นการณ์ไกล มองอนาคตขององค์การและวางแผนสำหรับวันข้างหน้าเป็นหลัก 4) ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 5) ความสามารถในการบริหารจัดการ 6) ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
ศาสตร์ก ารสอน รูป แบบการเรี ยนการสอน ความก้ า วหน้ าทางวิท ยาการที่ เกี่ ย วกั บ การเรี ยนรู้
7) ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีในระดั บ ที่ เพี ยงพอ 8) ความสามารถในการแสวงหาทุ น
แหล่งทุนงบประมาณการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 9) การเป็นผู้มีจิตสำนึก
ที่ดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย51
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารการศึกษาวิชาชีพจะต้องมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานของคุรุส ภา พอสรุป ได้ ดัง นี้ 1) เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลง ผู้บ ริห ารจะต้องมี
คุณลักษณะทั้งการเป็นผู้บริหารและเป็นผู้นำด้วยการทำงานจึงจะประสบผลสำเร็จ กล้าคิด กล้าทำ
การเปลี่ยนแปลง ต้องมีวุฒิภาวะในการคิดนอกกรอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มากด้วยประสบการณ์และ
มีคุณธรรม 2) เป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารต้องมีความรอบรู้ การพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการเรียน
50ชัยเสฎฐ์

พรหมศรี, การบริหารจัดการแบบมืออาชี พ (กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงค์. 2548),

38 – 42.
51อุทัย

บุญประเสริฐ, เอกสารการประกอบสัมมนาวิชาการบริหารการศึกษา: โรงเรียน
นิติบุคคล (นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547), 46.
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การสอน การประเมินผล ฯลฯ สามารถนิเทศ พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้สอนทำวิจัย
เพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรู้ 3) เป็ น ผู้มี ความสามารถในการบริห ารสามารถวางแผนและนำแผนไปสู่
การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี บริห ารแบบมีส่วนร่วม สร้างที มงานในองค์ก ารได้ด้วยดี 4) เป็นผู้นำทาง
เทคโนโลยี ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
มีอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 5) ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
ขององค์กร คณะบุคคลในรูปของกรรมการหรือในลักษณะใดก็ตามจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะ
เป็ นการระดมความคิด ทรัพ ยากร ตลอดจนมีก ารตัดสินใจร่วมกั นโอกาสที่ จ ะผิดพลาดจึง มี น้อย
นอกจากนี้ยังเกิดผลในด้านความภูมิใจร่วมกัน มีความผูกพันกับกิจกรรมที่ทำร่วมกันซึ่งจะเป็นผลให้
การพั ฒ นามี ความเข้ม แข็ง และยั่ง ยืน 6) การพั ฒ นาองค์ก ารและบุค ลากรองค์ก ารและบุ คลากร
จำเป็นต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาให้ทั นต่อ วิท ยาการใหม่ ๆ ที่ มี ม าอย่างรวดเร็ว ผู้บ ริห ารต้องส่งเสริม และ
สนับสนุนด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมหรือสัมมนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 52
กรีนเบิ ร กและบารอน (Greenberg and Baron) สรุป คุณ ลั ก ษณะของผู้นำที่ ป ระสบ
ผลสำเร็จ ดังนี้ 1) แรงขับ (drive) คือ ความต้องการที่จ ะประสบความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน
มีพลังความคิดริเริ่มและการกระทำที่ทุ่มเทแบบกัดไม่ปล่อย 2) ความซื่อสัตยและมั่นคง (honesty
and integrity) เชื่ อ ถือ ได้ เปิ ดกว้ างและมี ค วามไว้วางใจน่ าเชื่ อถื อ 3) แรงจู ง ใจในการเป็ น ผู้ น ำ
(leadership motivation) ความต้ อ งการที่ จ ะมี อิ ท ธิพ ลเหนื อ ผู้ อื่ น และใช้ อิ ท ธิพ ลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) คือ ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ
ที่ตนเองมี อยู่ 5) ความสามารถทางสติปัญ ญา (cognitive ability) มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ
ปฏิภาณ มีความสามารถในการอธิบายและตีความข้อมูลจำนวนมาก สามารถมองภาพรวมจากข้อมูล
จำนวนมากเข้าด้วยกัน 6) มีความรู้ในงาน (knowledge of the business) ควรมีความรู้ในธุรกิจหรือ
กิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ ความรู เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของหน่ ว ยงานโดยเฉพาะความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
ในการทำงาน 7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม สิ่ ง ใหม่ ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในการทำงาน 8) ความยื ด หยุ น (flexibility) ผู้ น ำจะต้ อ งมี
ความสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ต าม
และสอดคลองกับสถานการณต่าง ๆ 53

52เมตต์

เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์,

2547), 174-175.
53J. Greenberg and R. A. Baron, Behavior in Organizations, 8th ed. (New Jersey:
Prentice-Hall, 2003), 473.
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จันทรา สงวนนาม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์
ดังนี้ 1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 2) เป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะ
ผู้ น ำผู้ ต ามที่ ดี มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ มี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ มี ค วามคิ ด เป็ น
ประชาธิปไตยในการทำงานเป็นทีม 3) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษา ได้แก่
ความรู้ทั่ วไปในการจัด การที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การศึก ษา และความรู้เฉพาะตำแหน่ ง ตามภารกิ จ ของ
สถานศึกษา 4) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน
และสร้างความมุ่งหวังในอนาคตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแนวทางพัฒนาการศึกษา54
พรนพ พุ ก กะพั น ธ์ กล่ า วไว้ ว่ าผู้ น ำที่ ดี ค วรมี ลั ก ษณะดั ง นี้ 1) มี ค วามเฉลี ย วฉลาด
2) มี ก ารศึ ก ษาอบรมดี 3) มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตั ว เอง 4)เป็ น คนมี เ หตุ ผ ลดี 5) มี ป ระสบการณ์
ในการปกครองบังคับบัญชาเป็นอย่างดี 6) มีเชื่อเสียงเกียรติคุณดี 7) สามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับ
8) มี สุขภาพอนามัยดี 9) มีความสามารถเหนือบุคคลธรรมดา 10) มี ความรู้เกี่ยวกับ งานทั่วไปของ
องค์กร 11) มีความสามารถเผชิญปัญหา 12) มีความสามารถคาดการณ์55
ฮอยและมิ ส เกล (Hoy and Miskel) ได้แบ่งคุณลัก ษณะผู้นำ ออกเป็น 3 ลัก ษณะ คือ
1) ผู้ที่ มีความสามารถ (capacity) ประกอบด้วย มี ไหวพริบ ตื่นตัวทั นต่อสถานการณ์ การใช้เวลา
และภาษาในการสื่อสาร เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ตัดสิ้นปัญหาที่ดี 2) เป็นผู้ที่มีความสำเร็จ (achievement)
ประกอบด้ ว ย ความสำเร็ จ ทางวิ ช าการและการแสวงหาความรู้ 3) เป็ น ผู้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(responsibility) ได้แก่ การเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ มีความสม่ำเสมอ มั่นคง อดทน กล้าพูดกล้าทำ
เชื่ อมั่ น ในตนเอง และมี ความทะเยอะทะยาน 4) เป็ น ผู้ น ำที่ มี ส่ว นร่วม (participation) ในด้า น
กิจกรรม ในด้านสังคม การให้ความร่วมมือ รู้จักปรับตัว และมีอารมณ์ขัน 5) เป็นผู้มีฐานะทางสังคม
(status) มีตำแหน่งฐานะทางสังคม เป็นที่รู้จักทั่วไป56
กิ ติ ตยั คคานนท์ สรุป ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารว่าควรมี ลั ก ษณะดั ง นี้ มี สุ ขภาพแข็ง แรง
มีความรู้ดี มีบุคลิกดี มีความคิดริเริ่ม มีการตัดสินใจกับการใช้ดุลยพินิจดี มีความกล้าหาญ มีศิลปะ
54จัน ทรานี

สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:

บุ๊คพอยท์, 2545), 137.
55พรนพ พุ ก กะพั น ธ์ , ภาวะผู้ น ำและการจู งใจ (กรุ งเทพฯ: โรงพิ ม พิ์ จ ามจุ รีโปรดั กท์ ,
2544), 22-23.
56Wayne K. Hoy and Cecil G Miskle, Educational Administration, 6th ed.
(Singapore: McGraw-Hill, 2001), 396 - 397.
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ในการทำงาน เสียสละไม่ใช้อภิสิทธิ์ในทางที่ผิด ยกย่อง ให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจผู้ใต้ บังคับบัญชา
มี ความสงบเสงี่ยม มี ความจงรัก ภัก ดีต่ อหน่วยงาน มี ก ารสัง คมดี มี ความตื่ นตัวทั นต่อเหตุก ารณ์
มีการวางแผนงาน และดำเนินงานตามแผน นอกจากนี้ยังต้องมี ศีล สมาธิ ปัญญา อีกด้วย57
กฤตยา อารยะศิริ กล่าวถึง คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริห ารองค์ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ได้แ ก่
1) มี สติปัญ ญาค่อ นข้างสูง 2) มีก ารศึกษาและใฝ่หาความรู้ 3) มี ความสนใจวงกว้าง4) มี วิสัยทัศน์
5) มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) มีความฉลาดทางอารมณ์ 7) มีความเฉลียวฉลาดในการ
เผชิญและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ทุกข์ยากลำบาก 8) มีความฉลาดทางคุณธรรม 9) มีคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลที่เหมาะสม58
เบนนิ ส (Bennis) ได้ ส รุ ป แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น ำว่ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ น ำนั้ น
ต้องมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพพิเศษกว่าคนทั่ว ๆ ไป ได้แก่ มีความเฉลียวฉลาด มีความกล้าหาญ
มี ความกระตือ รือ ร้น มี ลัก ษณะท่ าทางดี สง่า น่าเลื่อมใส มี ความยุติธรรม ฯลฯ ทั้ งนี้ผู้นำจะต้อง
มีลักษณะพื้นฐานทั่วไป เช่นเดียวกับผู้อื่น ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ การอุทิศตน ความไม่พยาบาทมาร้าย
มีความถ่อมตน ใจกว้าง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์59
ศิ ริ พ ร พงศ์ ศ รี โ รจน์ กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บ ริ ห ารที่ ดี ได้ แ ก่
1) คุณสมบัติด้านวิชาการ 1.1) มีความรู้ด้านวิชาชีพเป็นอย่างดี 1.2) มีความรู้ด้านความรู้ทั่ว ๆ ไปดี
1.3) มีประสบการณ์ในการบริหารและการนำองค์กร 2) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 2.1) มีบุคลิกภาพ
ด้านร่างกายดีบุคลิกลักษณะดี แต่งกายดี มีชีวิตชีวา วาจาดี วางตนเหมาะสม 2.2) มีบุคลิกภาพด้าน
จิตใจดี มีความเชื่อมั่น ศรัทธาผู้อื่น มีความอดทน กล้าหาญ มีเมตตาจิต มีวินัย มีใจเป็นธรรม และมี
อารมณ์ขัน 2.3) มีบุคลิกด้านสังคมดีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวม
เหนื อ ประโยชน์ ส่ วนตน 3) คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน สติ ปั ญ ญาฉลาด
(Intelligence) รู้บทบาทตนรับผิดชอบ (Responsibility) มีความกล้า (Courage) แนบเนียน (Tact)
เด็ ด ขาด (Decisiveness) กระตื อ รื อ ร้ น (Enthusiasms) บั งคั บ ใจตน เองได้ (Self-Control)
การประสานงาน (Co-ordination) มีผลงานที่ประสบความสำเร็จ60
57กิติ

ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ (กรุงเทพ: เปลวอักษร, 2543), 27-28.
58กฤตยา อารยะศิริ , จิตวิทยาประยุกต์เพื่อองค์กร (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม, 2543), 50-51.
59Warren G. Bennis, Managing the dream: reflections on leadership and
change (Cambridge, Ma: Perseus, 2000), 23.
60ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ , องค์กรและการจัดการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุร กิจ บัณฑิตย์ ,
2540), 198.
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ฮาลปิน (Halpin) ได้เสนอว่า ผู้นำเป็นผู้ที่ มีลัก ษณะ 5 ประการดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้ที่มี
อิทธิพลหรือมีบทบาทต่อบุคคลในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่นในหน่วยงาน 2) บทบาทเหนือกว่าบุคคลอื่น
3) เป็นผู้มีบทบาททีส่ ำคัญทีส่ ุดในการทำงานสามารถดำเนินงาน นำหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
4) เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากผู้อื่นให้เป็นผู้นำ 5) เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำในหน่วยงานหรือตำแหน่ง
หัวหน้า61
เซอร์จิโ อวานนี (Sergiovanni) กล่าวว่า ผู้บ ริห ารที่ มี คุณ ภาพจะต้อ งมี ลัก ษณะ ดัง นี้
1) สิ่งที่ ต้องรู้ม าก่อ น (prerequisites) 2) มองการณ์ไกล (perspective) 3) มีหลักการ (principle)
4) มีหลักในการทำงาน (platform) 5) มีหลักการปกครอง (politics) 6) มีความมุ่งประสงค์ (purposing)
7) มี ก ารวางแผน (planning) 8) มี ค วามยื ด หยุ่ น (persisting) 9) การบริ ห ารคน (people)
10) รักองค์กร (patriotism)62
ยูค (Yukl) ได้ทำการวิจัยและสรุปคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) คุณลักษณะ
ของภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย การปรับตัวเข้าสถานการณ์ (adaptable) มีความ
ฉับไวต่อสภาพแวดล้อ มทางสังคม (alert) ทำงานในเชิงรุก (assertive) เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมื อกั บ
ผู้ อื่ น ได้ (cooperative) มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ (decisive) เป็ น ที่ พึ่ ง พิ ง ของผู้ อื่ น ได้
(dependable) มีอิทธิพลต่อผู้อื่น (dominant) สุขภาพร่างกายแข็งแรง (energetic) เป็นผู้ที่ยืนหยัด
ในการทำงาน (persistent) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confident) อดทนต่อแรงกดดัน (tolerant
of stress) เต็ม ใจที่จ ะรับ ผิดชอบ (willing to assume responsibility) 2) ทั กษะของภาวะผู้นำที่
ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย มีความฉลาด (clever) มีทักษะในการคิด (conceptually skilled)
มี ค วามคิ ด ริเริ่ ม สร้า งสรรค์ (creative) มี ทั ก ษะทางการทู ต (diplomatic) และยุท ธวิ ธี (tactful)
มีความสามารถในการพูด (fluent in speaking) มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มงาน (Knowledgeable about
the group task) มี ทั ก ษะทางการบริห าร (organized) มี ทั ก ษะการจูง ใจ (persuasive) มี ทั ก ษะ
ทางสังคม (socially skilled)63

61Andrew

W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York:
Macmillan, 1996), 27 - 28.
62Tom J. Sergiovanni, Leadership for the schoolhouse: how is it
different?: Why is it important? (New York: McGraw-Hill, 1996), 16.
63G. A. Yukl, Leadership in Organization, 3rd ed. (Eagle Wood Cliffs:
Prentice Hall, 1994), 114.
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เคลมเมนท์ และริชาร์ด (Clement and Richard) ได้เสนอแนะว่าปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความ
เป็ น ผู้ น ำที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพได้ แ ก่ การมี ทั ศ นคติ ที่ ดีข องผู้ น ำในงานต้ อ งมี คุณ ธรรมซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต
เฉลียวฉลาดมีความพร้อมและเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน มีทักษะ มีความยืดหยุ่นและเชื่อมั่นในตนเอง64
โควี่ (Covey) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และแนวทางการพัฒ นาความเป็นผู้นำ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นจริยธรรมและการฝึกอุปนิสัยพื้นฐานภายในของตนเอง
ที่จะส่งผลให้บุคคลสามารถพึ่งตนเองและสามารถนำผู้อื่นได้ ตามแนวคิดของผู้นำที่มีหลัก การเป็น
ศูนย์กลาง (Principle Centered Leadership) หลักการ ดังกล่าวคือ การสร้างความสมดุลในชีวิต
8 ประการ ดังนี้ 1) มีการใฝ่ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) มีจิตสำนึกในการบริการ 3) มีทัศนะคติต่อ
โลกชีวิตในแง่ดี 4) มี ความเชื่อ ในศัก ยภาพของผู้อื่น 5) ใฝ่ห าความสมดุล ในด้านต่ าง ๆ ของชีวิต
6) มองประสบการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตให้เป็นการเรียนรู้ 7) เปิดใจรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในแง่มุมทั้งบวกและลบ
ตามความเป็นจริง และ 8) ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี65
การ์ ดเนอร์ (Gardner) ได้เ สนอแนวคิด ผู้ บ ริห ารไว้ว่า คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริห ารควร
ประกอบไปด้วย การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีความเฉลียวฉลาด สามารถตัดสินในใจบทบาทของ
ตนเองได้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น มีความพร้อมที่จะ
รับผิดชอบงาน มีสมรรถภาพในการทำงาน เข้าใจผู้ร่วมงาน และเข้าใจความต้องการของผู้ร่วมงานมี
ทักษะในการสื่อสาร จูงใจ และมีความต้องการความสำเร็จของงาน66
เทรวาทา และนิวพอร์ท (Trewatha and Newport) ได้แบ่งลักษณะของผู้นำออกเป็น
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะทางกายที่ประกอบด้วย ความสูง น้ำหนัก รูปร่าง หน้าตาความมี
พลัง ความทนทานของร่างกาย 2) ลัก ษณะทางบุคลิก ภาพ มี ความทะเยอทะยานมี ความเชื่อมั่ น
ในตนเอง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ มานะอดทน ไม่ ดื้ อ รั้ น และมี จิ ต นาการ 3) คุ ณ ลั ก ษณะทางสั ง คม
ประกอบด้ว ย การมี ความเห็ น อกเห็ น ใจผู้อื่ น มี ค วามแนบเนี ย น มี ความเชื่ อถื อ ได้ มี ฐ านะและ
มีความสามารถในการทำงานกั บ ผู้อื่น 4) คุณลัก ษณะส่วนบุคคล เป็นผู้มี ความสามารถในการพูด

64L.

M. Clement and S. T. Rickard, Effective Leadership in Student
Services (SanFrancisco: Jossey-Bass Publishers, 1992), 24.
65Stephen A. Covey, Principle – Centered Leadership (New York: Simon &
Schuster, 1991), 33-39.
66John W. Gardner, On Leadership (New York: A Divison of Macmillan,
1990), 46.
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มีความรอบรู้มีความสามารถในการวินิจฉัย มีสติปัญญา และมีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ
ด้วยความรับผิดชอบ67
ควิเ บิ้ ล (Quible) ได้ ก ล่ าวถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องผู้ น ำนั้ น ไว้ว่ า ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย
สิ่งดังต่อไปนี้ 1) มีศิลปะในการทำงาน 2) ฉลาด รอบรู้ กล้าตัดสินใจ 3) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและ
ใส่ใจปรับปรุงงาน 4) มีความซื่อสัตย์ ขยันและมีความคิดริเริ่ม 5) มีความยุติธรรม 6) สุขภาพแข็งแรง
และ 7) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้68
ซาเลส (Sayles) ได้ก ล่าวว่า ผู้บ ริห ารโดยทั่ วไปควรมีลัก ษณะดังนี้ 1) มี ความสามารถ
เหนือผู้อื่น 2) เป็นผู้ที่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ 3) มีความกระตือรือร้น69
แคมป์เบล (Campbell) กล่าวถึงผู้นำที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีความฉลาด
มีความรับผิดชอบ รอบรู้ในเรื่องที่ตนได้ทำ สุขภาพทางกายสมบูรณ์ สื่อสารได้ดี มีอารมณ์ขัน70
คอร์แมน (Korman) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพควรมี ดังนี้ มีความฉลาด
มี ความคิดสร้างสรรค์ มี ความสามารถในการนิ เทศผู้อื่นได้ มี จิตใจมั่ นคง เชื่อมั่ นในตนเอง มี ก าร
ตัดสินใจที่ดี และมีวุฒิภาวะ71
คุณลักษณะผู้นำตามแนวคิดของสเตดท์ (Stedt) มีดังนี้ 1) ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน
2) พึ่งพาได้และช่วยเหลือผู้อื่น 3) กล้าคิด กล้าทำ 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถในการแบ่ง
งานให้กับผู้ร่วมงาน 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีความคิดรวบยอด 8) มีมนุษยสัมพันธ์ 9) มีความสามารถ
ในการสื่อสาร 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มีสติปัญญาดี 12) มีความสามารถในการจัดระบบงาน
13) มีความสามารถในการตัดสินใจ72
67L.
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ดอลล (Doll) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารดังนี้ 1) ควรเป็นคนที่มีลักษณะ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ผู้นำควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกไวต่อความต้องการหรืออารมณ์ของสมาชิกของ
กลุ่ม 2) ควรเป็นคนมีชีวิตจิ ตใจ มีความต้องการส่วนตัว เป็นคนมี ความกระตือรือร้น มีความตื่นตัว
อยู่เสมอ ร่าเริงแจ่มใส 3) ควรได้รับการยอมรับจากสมาชิกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม และพฤติกรรมของ
ผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์เฉลี่ย (Norms) ของกลุ่ม มีความคิดไม่ต่างหรือห่างจากความคิด
ของกลุ่มมากนัก 4) ควรเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ 5) สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 6) เป็นผู้มี
สติปัญญา 7) สนใจและรู้ในบทบาทของการเป็นผู้บริหารเป็นอย่างดี 8) มีความรับผิดชอบสูง73
บาร์นาด (Barnard) ได้ให้ความเห็ นว่าผู้นำที่ ดีควรมี ลัก ษณะดังนี้ 1) ความมี ชีวิตและ
ความทนทาน (vilality and unduration) ความมีชีวิตชีวา หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัว
อยู่เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตัวได้ ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ความทนทานคือ ความสามารถ
ในการทำงานอย่างต่อเนื่องกันได้ โดยไม่ต้องหยุดพัก ส่วนความมีชีวิตชีวา ความคล่องตัวว่องไว ร่าเริง
แจ่มใส ทำให้ผู้นำมีเสน่ห์ถูกใจคน ความทนทาน ทำให้ผู้นำมีโอกาสหาประสบการณ์ได้มาก เรียนรู้
ได้ตลอดเวลาไม่หยุดยั้ง ทำให้เป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ์และทำให้ได้รับความสำเร็จได้ง่ายเพราะ
งานบางอย่างไม่อาจหยุดชะงักหรือทิ้งระยะเวลาพักผ่อนได้ ความร่วมมือของบุคลากรอื่นขึ้นอยู่กับ
ความจริงของผู้นำในการทำงานเหมือนกัน 2) ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) ผู้นำที่ดี
ต้องตัดสินใจได้เร็ว และเต็มใจเสมอที่จะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น การรู้จัก
ตัดสินใจเป็นลักษณะหนึ่งของความเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะตัดสินใจได้ดี
การตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กระทำได้ทันท่วงที ความล่าช้าไม่ว่าในเชิง
ตอบรับเห็นด้วย หรือปฏิเสธไม่เห็นด้วย อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่งาน และอาจทำให้ผู้ปฏิบัติ
หรือผู้ใต้บังคับบัญชายุ่งยากใจ 3) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความสามารถในการ
จูงใจนี้ถ้าผู้นำขาดความสามารถในการจูงใจแล้ว แม้จะเก่งมากเพียงใดก็ตาม ยากที่จะนำคนจำนวน
มาก ๆ ได้ยากที่จะทำงานได้สำเร็จ เพราะการดำเนินงานนั้นต้องได้รับความร่วมมื อจากคนหมู่มาก
ผู้นำที่มีการจูงใจที่ดี หมายถึง มีความสามรถในการสนทนา ความสามารถในการเป็นนักพูด สามารถ
แสดงปาฐกถาในที่ ส าธารณะ ความสามารถในการเขี ย นบทความ การวางตั ว ให้ ผู้ อื่ น เลื่ อ มใส
ความสามารถในการจับจุดสนใจคนอื่นได้ รู้จักเอาใจคนถูกจังหวะโดยไม่เลี่ยงงานและรู้จักขัดแย้งในที่
อันสมควร นอกจากนี้ ยังต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ตรงไปตรงมา
แสดงความสุ จ ริต ใจของตนออกมาเพื่ อ ให้ ผู้ อื่น เห็ น ได้ ชัด 4) ความรับ ผิ ดชอบ (Responsibility)
หมายถึง สภาพของอารมณ์ของบุคคลที่มีความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจ เมื่อไม่ได้ทำในสิ่งอันควรทำ หรือไม่ได้
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ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นเป็นความรู้สึกด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควร ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรม
ตามสภาพสังคมที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ผู้นำที่ดีย่อมยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับ ขณะเดียวกันเมื่อรับ
หน้าที่ได้มาแล้วจะบากบั่นทำหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยไม่ทอดทิ้ งแม้จะมีอุปสรรคบางประการมาเกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบเป็นลักษณะที่จำเป็นต่อทุกคน 5) ความฉลาด มีไหวพริบ (intellectual capacity)
สมองเฉี ยบแหลม เต็ ม ไปด้วยความรอบรู้ ทั น โลกทั นเหตุ ก ารณ์ เป็ นสิ่ ง จำเป็น ที่ สุด สำหรับ ผู้ น ำ
คนจำนวนมาก ๆ ไม่มีใครอยากได้ผู้นำที่เสียทีผู้อื่นเสมอ ความฉลาด มีไหวพริบ จำเป็นที่สุดสำหรับ
ผู้นำทุกประเภท ความฉลาด มีไหวพริบจะมีได้ก็ต่อเมื่อผู้นำเป็นคนมีความรู้ดี รู้งาน รู้นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของงานชัดเจน รู้กระบวนการวิธีการบริหารงาน มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ
เป็นคนพหูสูต คือรอบรู้และสนใจเรื่องต่าง ๆ รอบด้าน มีความคิดริเริ่ม และที่สำคัญที่สุดคือ ร่างกาย
จิตใจ และอารมณ์สมบูรณ์ เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ อารมณ์ไม่มั่นคง ไม่ว่าจะมีระดับ
สมองหรือเชาว์ปัญญาสูงเพียงใดการใช้สมองและเชาว์ปัญญาย่อมบกพร่องผิดพลาดได้เสมอ 74
เครทอน (Kreitton) ได้แยกแยะคุณ ลัก ษณะผู้บ ริหาร โดยเน้นว่าลัก ษณะผู้บ ริห ารที่ ดี
ต้องประกอบด้วยบัญญัติ 21 ประการ คือ 1) ต้องมีความรู้ดี 2) มีลักษณะจูงใจผู้พบเห็น 3) มีใจเยือกเย็น
เมื่ อ ประสบปั ญ หา4) นอบน้ อ ม 5) ตั ด สิ น ปั ญ หาทั น ท่ ว งที 6) เป็ น กลางโดยไม่ เ อนเอี ย ง 7)
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ 8) มีความกล้าหาญ 9) เป็นผู้ร่าเริงมองโลกในแง่ดี 10) เตรียมใจที่จะรับงาน
หนัก 11) มีอารมณ์มั่นคง 12) มีเมตตาจิต 13) เป็นผู้มีความกระตือรือร้น 14) เสมอต้นเสมอปลาย
15) สามารถคุ ม การประชุ ม และแนะนำความคิ ด 16) รั ก งานที่ ท ำ 17) ไม่ ห มดกำลั ง ใจง่ าย ๆ
18) มี ค วามสามารถทำงานที่ ดี ม ากกว่ าหนึ่ ง สิ่ ง 19) มี พ ลั ง แห่ ง ความคิ ดคำนึ ง 20) ซื่ อ สั ตย์ แ ละ
ตรงไปตรงมา 21) ต้องมีศีลธรรม75
ดรัคเกอร์ (Drucker) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะผู้บริหาร ดังนี้ 1) มีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สมอง (wealthy) 2) มีความชำนาญพิเศษ (skills) 3) มีอำนาจในตังเอง (power) 4) รอบรู้ทุกอย่าง
ที่สามารถทำได้ (enlightenment) 5) แสวงหาสิ่งที่ดี (well belong) 6) ตรงต่อระเบียบ (rectitude)
7) รู้จักให้ความเคารพ (respect) 8) การแสดงท่าทางที่ไม่ขัดตา (affection)76
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องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหาร
ธีระ รุญเจริญ กล่าวว่า ลักษณะของนักบริหารการศึกษาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการ
บริห ารและการจัดการศึก ษา จะต้องประกอบไปด้วย 1) มี ลัก ษณะพื้นฐานธรรมชาติเดิมเป็ นทุ น
ซึ่งหมายถึง มีความถนัด (aptitude) ในการเป็นผู้นำตามธรรมชาติ และมีลักษณะนิสัยที่ดีในการร่วม
กิจกรรมกับผูอ้ ื่น 2) มีการศึกษาที่ดี หมายถึง มีความรู้ทางการบริหารการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป 3) มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ หมายถึง มีน้ำเสียงการพูดน่าฟัง อารมณ์มั่นคง เข้มแข็งแต่ถ่อมตน
กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 4) มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชี พ หมายถึง การมี วิสัยทั ศน์ ที่ ก้ าวหน้ าทั น ต่อ การเปลี่ยนแปลง ยึด ระบบ
คุ ณ ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง ซื่ อ สั ต ย์ อดทน อดกลั้ น รั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละ และเป็ น คนดี ข องสั ง คม
5) มีความสามารถและความชำนาญการ เช่น บริหารจัดการการศึกษาตามหลักวิชาและการปฏิบัติ
นำองค์การไปสู่เป้าหมายโดยยึดองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ประสานงาน
เพื่อผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรับ เปลี่ยนเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
6) มีความรู้สึกและรู้ รอบ หมายถึง มีความรู้เกี่ยวกั บการบริห ารจัดการ การจัดการศึกษา ระเบียบ
กฎหมาย บริบททางสังคม การวิจัย จิตวิท ยาการบริหาร 7) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้าน
การบริหาร เพื่อเป็นหลักประกันการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ77
พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กล่าวว่า องค์ประกอบของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีอย่างน้อย
3 ประการ ได้แก่ 1) มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทำ รู้หลักวิชา รู้เหตุ รู้ผล ที่ไปที่มาของเรื่องที่ทำ
อย่ างรอบด้ าน และสามารถคาดคะเนเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขได้ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น
2) ความสามารถในการประยุก ต์ ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถนี้จ ะเกิ ดขึ้นได้จาก
ประสบการณ์ ไหวพริบปฏิภาณ จนกลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษที่คนทั่วไปไม่มี 3) มีความสามารถ
ในการประสานสัม พั นธ์ที่ ดีกั บ ผู้รับ บริก าร สื่อสารทำความเข้าใจได้ดี มี ก ารสนทนาที่ ส ร้างสรรค์
รู้จักอดทน อดกลั้น เพื่อจะได้ทำผลงานที่ตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง นอกจากองค์ประกอบ
3 ประการแล้ว ผู้บริหารยังต้องมีสมรรถนะ (competency) หรือมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
3 เรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลีย่ นไปสูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้และบทบาทที่เปลี่ยนไปของ
ภาครัฐได้แก่ 1) สมรรถนะในการใช้อุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้เบ็ดเสร็จด้วย
ตนเอง เช่น รู้จัก การใช้งานของโทรศัพ ท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
เพื่ อการติดต่อ สื่อ สารและนำเสนอผลงานได้เอง 2) มี ทั ก ษะการใช้ภ าษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
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ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ง เป็นภาษากลางในการสื่อสาร และเป็ นสื่อนำไปสู่แหล่ง ความรู้ที่ ส ำคัญ ของโลก
ในปัจจุบัน 3) มี ทั ก ษะการคิดวิเคราะห์จ ากการรับ ข่าวสารข้อมู ล ความเคลื่อนไหวทั่ วโลกในเวลา
อันรวดเร็ว เพื่อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป78
คุณลักษณะที่ดีของผูบ้ ริหาร
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาทำหน้าที่ บริหารจัดการสถานศึก ษาตามขอบข่ายภารกิ จงานของ
สถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ งานวิช าการ งานบริ ห ารบุ คคล งานงบประมาณ งานบริ ห ารทั่ ว ไป รวมถึ ง
การขับ เคลื่อ นนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตัวชี้วัดข้อตกลงใน
การปฏิ บั ติ ง านตามที่ ได้ ท ำไว้ กั บ สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาเป็ นเป้ าหมายการพั ฒ นา โดยใช้
การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษา ตั้งแต่การวางแผน การนำแผน
ไปสู่ป ฏิบัติ และการประเมิ นผล โดยใช้ความรู้ ทั กษะ คุณลักษณะตามที่ ได้พัฒ นามา ประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ดังนั้นคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร
สถานศึกษามีดังต่อไปนี้
1) ความมี อุ ดมการณ์ อุดมการณ์ อยากเป็นผู้บ ริห ารที่ ดี ใช้โอกาสบทบาทหน้าที่ ส ร้าง
คุณ ประโยชน์ต่อ การศึก ษาพั ฒ นาชาติ มุ่ ง มั่ นพัฒ นางานที่ ส่งผลต่อผู้เรียน ต่อโรงเรียน ต่อสัง คม
ความมีอุดมการณ์จะเป็นแรงจูงใจ แรงผลักดันให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น
2) ความมุ่งมั่นเอาใจใส่คุณภาพ มีความตั้งใจ จริงใจ เสียสละ มุ่งจัดการให้งานดำเนินการ
อย่างเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว เป็นระบบ มีแบบแผน มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นไม่ย่ อท้อ
ต่ออุปสรรคเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่คาดหวัง
3) ความมีคุณธรรมและเมตตาธรรม เป็นผู้ให้อภัย ไม่ตัดสินความถูกผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพียงเขาเล่าให้ฟัง ไม่อาฆาตในเรื่องที่ เกิดขึ้นแล้ว มีความลำเอียงน้อยที่ สุด มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม
เสมอภาค มีความจริงใจกับเพื่อร่วมงาน รวมถึงการมีจิตอาสาที่ดีงาม
4) ความเป็นผู้มีอารมณ์ จิตใจดี เป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ มีความสุภาพทั้ง
การแต่งกาย การพู ด ที่ มี ความเข้ม แข็ง ชัดเจน มั่ นคง รู้จัก กาลเทศะ ไม่ เห็ นแก่ ตัว ไม่ ท ำให้ ผู้อื่น
เดือดร้อนและเสียผลประโยชน์ ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความช่วยเหลือตามสมควร

78พลสั ณ ห์

โพธิ์ศ รี ท อง, สำนั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา, “ภาวะผู้ น ำทางการศึ ก ษา,”
ใน ชุดวิชาบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 11-12.
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5) ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน ให้เกียรติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง ผู้ปกครอง ชุมชนฉันญาติ
มิตรและพี่น้องที่เสมอเหมือนครอบครัวเดียวกัน
6) รักความก้าวหน้าใฝ่ใจเรียนรู้ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้จริง รวมถึงการรอบรู้ในหลักการบริหาร
ระเบียบแบบแผนปฏิบัติ รู้ที่ถูกต้องชัดเจน79
สรุป ได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับ คุณลักษณะผู้บริห าร เป็นลัก ษณะพฤติก รรมการแสดงออก
ที่มีมาตั้งแต่กำเนิดหรือได้รับการอบรม ฝึกฝน คุณลักษณะของผู้บริหารตามทฤษฎีของลูเนนเบอร์ก
และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ซึ่ง ประกอบด้วย 8 คุณ ลัก ษณะ ที่ ได้ก ล่ าวมาแล้ ว
ในข้างต้น เป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องมีประจำตัวเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชาและผู้ร่วมงาน ผู้นำหรือผู้บ ริหารมีคุณลักษณะที่ดีและ
มี ความพร้อ มทั้ ง ทางด้ านร่ายกาย จิตใจ และสติปั ญ ญาย่อมนำพาองค์ก รและหน่ วยงานของตน
ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ประสิทธิผลของโรงเรียน
ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชัย กี่สุขพันธและคณะ ประสิทธิผล หมายถึง การได้ ผลผลิตตรงตาม ความต้องการ
หรือตรงตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ในการบริห ารการศึกษา นั่นคือ การดำเนินงานที่ทำใหเกิดผล
ในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นสิ่งดีงามของการพัฒนา (Get The Right Things Done) ประสิทธิผล
จึง เป็นการดำเนินการให้ส ามารถบรรลุผ ลตามจุดมุ่ งหมายที่ ต้องการได้อย่างครบถ้วน เห มาะสม
และดีงามอย่างที่สุดแล้ว80
อุทุมพร จามรมานและคณะ ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงคที่พึงปรารถนา81
79บวร

เทศารินทร์, ผู้บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา, เข้าถึงเมื่อ
30 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://sobkroo.com/hello-world/.
80เอกชั ย กี่ สุ ข พั น ธ์ และคณะ, การนำองค์ การและเทคโนโลยี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 27.
81อุทุมพร จามรมาน และคณะ, การควบคุม การวัดประเมินผลและการจัดการความรู้
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 29.
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ฮอยและมิ ส เกล (Hoy and Miskel) ได้รวบรวมความคิดของนัก การศึกษาหลายท่ าน
ที่ ให้ ค วามหมายประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นในแง่มุ ม ต่าง ๆ ว่าประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น หมายถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการทำงานของครูและขวัญของสมาชิกโรงเรียนที่ดี 82
สันติ บุญภิรมย ประสิท ธิผลองค์ก ร หมายถึง เป้าหมายขององค์การได้บรรลุผลสำเร็จ
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ทั้ ง ทางฝ่ายบริห ารและฝ่ายปฏิบัติงานให้บัง เกิดผลงานตามที่ ได้
กำหนดไว้83
จันทรานี สงวนนาม ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ พฤติกรรมที่จะก่อให้ เกิดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ84
ภารดี อนันต์นาวี ให้ความหมายของ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การที่องค์ก าร
ได้ดำเนินงานใด ๆ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์การ
ตั้งไว้85
รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสำเร็จ
ของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร86
ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ ประสิทธิผล หมายถึง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น87
วอลซ์ (Walsh) กล่าวว่า โรงเรียนที่ มี ป ระสิท ธิผ ล หมายถึง โรงเรียนมี ร ะบบการดูแล
ที่ ป รากฏออกมาโดยพิ จ ารณาจากผลการเรียนรู้ ผลการเรียนการสอน การบริห ารจั ดการ และ
การจัดการของโรงเรียน88
82Wayne

K. Hoy and Ceccil G. Miskel, Educational Administration: Theory
Research and Practice, 6th ed. (New York: McGraw – Hill, 2011), 289.
83สัน ติ บุ ญ ภิ ร มย, หลั กการบริ หารการศึ ก ษา (กรุง เทพฯ: บริษั ท ไทยร่ม เกล้ า จํ ากั ด ,
2552), 81.
84จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2551), 186.
85ภารดี อนั น ต์ น าวี , หลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา (กรุ ง เทพฯ:
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 203.
86รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร, “แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผ ลและประสิทธิผ ล
ขององค์กร” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหน่วยที่ 9-12,
พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2550), 169.
87ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุ งเทพฯ:
นานมีบุ๊คพลับบริเคชั่น จำกัด, 2546), 667.
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แว็ฟพู (Vappu) ให้ความหมายประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง เป็นโครงสร้างที่สำคัญ
ประการหนึ่งในทางสังคมวิทยา โดยทั่วไปหมายถึง ระดับ (degree) ซึ่งองค์การประสบความสำเร็จ
ในการดำเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์การกำหนดขึ้น89
ฮอยและมิส เกล (Hoy and Miskel) กล่าวว่า ประสิท ธิผ ลองค์ก ร หมายถึง ผลสำเร็จ
ที่บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ90
กลิคแมน (Glickman) กล่าวว่า ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน คือ โรงเรียนที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ทดสอบ91
กอร์ดอนและคณะ (Gordon and Others) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง
ขีดความสามารถขององค์การที่จะดำเนินการผลิตเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตสำเร็จตามเป้าหมายต่าง ๆ
ที่องค์การกำหนดขึ้น92
นอร์ท คราฟและแนด์ นีล (Northcraff and Neal ) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ
หมายถึงความสนใจที่ก่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายขององค์การเท่านั้น โดยไม่ให้ความสำคัญของ
ระดับความสำเร็จ93
เรดและคณะ (Reid and others) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่สมาชิก 94

88Mike

Walsh, Building a Successful School (London: Dogan Page Ltd,

1999),
56.
89Tysk

L. Vappu, “ insiders and Outsiders: Women’s Movement and
Organizational Effectiveness,” Canadian Review of Sociology and Anthropology
33, 3 (November 1998): 391-410.
90Hoy and Miskel, Educational Administration: Theory Research and
Practice, 4th ed. (Singapore: McGraw-Hill Inc., 1991), 373.
91Carl D. Glickman, Supervision of Instruction A Development Approach,
2nd ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1990), 155.
92Judith R. Gordon and others, Management and Organization (Boston:
Allyn and Bacon, 1990), 14.
93Gregory B. Northcraff and Margaret A. Neal, Organization Behavior:
A Management Challenge (Chicago: The Dryden Press, 1990) 14.
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เดสเลอร์ (Dessler) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถ
ในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และความสามารถ
ในการประสานสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนเพื่อรวมพลังให้เป็นเอกภาพในการปฏิบัติภารกิจของ
โรงเรียน95
สเตียร์ส (Streers) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์กร คือ การที่กลุ่มสามารถทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์96
มอท (Mott) กล่ าวว่า ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร หมายถึ ง ความสามารถในการผลิ ต
ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุ่น97
ชายน์ (Schein) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง สมรรถนะขององค์การในการที่จะอยู่รอด
ปรับตัว รักษาสภาพและเจริญเติบโต ไม่ว่าองค์ก ารนั้นจะมี หน้าที่อะไร การดำเนินงานก็จะดำเนิน
ในทำนองเดียวกัน98
อาจีรีส (Argyris) กล่าวว่า ประสิท ธิผ ล หมายถึง สภาวะที่ องค์กรสามารถเพิ่ม ผลผลิต
มากขึ้นในขณะที่ปัจจัยการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงที่99
จากความหมายของประสิทธิผลที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง
ความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานที่บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
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Reid, David Hopkins and Prefer Holly, Towards the Effective School
(Oxford: Basic Blackwell Ltd., 1988), 5.
95Gary Dessler, Organizational Theory: Intragating Structure and
Behavior,
2nd ed. (Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall, 1986), 68-69.
96R. M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View (California:
Goodyear Publishing, 1977) 112.
97Paul E. Mott, The Characteristics of Efficient Organization (New York:
Harper & Row Publishers, 1973), 188.
98Edar H. Schein, Organization Psychology (Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice-Hall Inc., 1970), 177.
99Chris Argyris, Intergration the Individual and Organization (New York:
John Wiley and Sons, 1964), 123.
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ความสำคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน
ประสิ ท ธิผ ลมี ค วามสำคั ญ อย่างยิ่ง ในศาสตร์ท างการบริห ารและองค์ก ารนับ ว่าเป็ น
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า การบริหารองค์การประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด องค์การจะอยู่รอด
และมี ความมั่ น คงจะขึ้นอยู่กั บ ประสิ ท ธิผ ลขององค์ก าร ถ้าองค์ ก ารสามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์
จะสามารถดำรงอยู่ ต่อ ไปได้ ถ้า ไม่ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ องค์ ก ารจะล่ม สลายในที่ สุ ด ประสิ ท ธิผ ล
เป็นเครื่อ งมื อ หรือตัวบ่ง ชี้ในการตัดสินใจว่าการบริห ารของหน่วยงานหรือองค์ก ารใดองค์กรหนึ่ง
สามารถดำเนินจนบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลที่
ได้รับ และผลสำเร็จของงาน มี ความเกี่ ยวพันกั บ ผลงานที่องค์การพึงประสงค์ จึงมี ความสำคัญ ต่อ
องค์ ก าร ดัง นี้ 1) ช่วยตรวจสอบวัตถุ ป ระสงค์ก ารจัดตั้ง องค์ก าร การจัดตั้ง องค์ก ารย่อมกำหนด
วัตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายไว้อ ย่ างชัด เจน เพื่ อดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามความต้ องการหรือ ไม่
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายชั ด เจน เพื่ อ ดำเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการหรื อ ไม่
3) ประเมิ นผลการดาเนินงานกั บ แผนงานที่ ก ำหนด การดำเนินงานในแต่ ล ะกิ จ กรรมย่อมต้องมี
การวางแผน กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรการใช้อำนาจหน้าที่การบริห าร
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 4) ประเมินผลสำเร็จกับวัตถุประสงค์
เปรียบเทียบผลงานที่ดาเนินการไว้ได้ตามแผนงานกับวัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลของ
งานบรรลุ ต ามวัต ถุป ระสงค์แ ละความคาดหวัง ขององค์ ก าร แสดงว่ าองค์ก ารนั้ น มี ป ระสิ ท ธิผ ล
ประสิท ธิ ผ ลอาจแบ่ ง เป็ น 2 ระดั บ ดั ง นี้ 1) ประสิ ท ธิผ ลของบุ คคล คื อ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี
ความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลสำเร็จ ทำให้บังเกิดผลโดยตรง
และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง มีคุณค่าเหมาะสมดี
กับงาน ตรงตามความคาดหวังและความต้องการของสังคม และผู้จะนำผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จาก
การปฏิบัติอย่างมีป ระสิท ธิภาพ 2) ประสิทธิผลขององค์การ คือ การเน้นไปที่ ผลรวมขององค์การ
ซึ่งกิ๊ บ สันและคณะ (Gibson and others) อธิบ ายถึงเกณฑ์ ของความมี ป ระสิท ธิผลขององค์ก รว่า
ประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้ 5 ประการ คือ 1) การผลิต (Production) 2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ความพึ งพ อใจ (Satisfaction) 4) ก ารป รั บ เป ลี่ ย น (Adaptiveness) และ 5) ก ารพั ฒ น า
(Development)100
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หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่าประสิทธิผลขององค์การที่วัดคุณภาพ
โดยทั่วไปสามารถวัดได้จาก 1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) ได้แก่ ความสามารถของ
องค์การที่จ ะสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์ก าร รวมถึงความสามารถของ
ฝ่ายบริหารที่ จะรับ รู้ถึง การเปลี่ ยนแปลงซึ่ง เกิ ดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและภายใน
องค์ก รเองด้ วย เพื่ อ ให้อ งค์ก รสามารถทำหน้าที่ และดำเนินการต่อไปอย่างมี คุณ ภาพ ความไม่ มี
ประสิทธิภาพในด้านการผลิตหรือการขาดประสิทธิภาพหรือความพอใจของบุคลากร ประเด็นต่าง ๆ
เหล่านี้เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าองค์ก ารจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อความอยู่รอดขององค์การ 2) ความสามารถในการผสมผสาน (Integration) เป็นลักษณะทางสังคม
ขององค์ ก าร และบุ ค ลากรที่ แ สดงถึ ง ความมี ป ระสิท ธิผ ล กล่า วคือ บุ ค ลากรจะมี เ จตคติที่ ดี ต่ อ
การทำงาน เป็นความพึงพอใจในการทำงานซึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ความสำเร็จ
การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า ความมั่นคง ได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตของผู้ป ฏิบัติงาน จนทำให้เกิ ดความรู้สึก พอใจในงาน และ 3) ความสามารถในการพัฒ นา
ศัก ยภาพ (Latency) เป็นเครื่องบ่ ง ชี้ความมี ป ระสิท ธิผ ลขององค์ก ารอีก ตัวหนึ่ง คือการที่ องค์ก ร
สามารถดำรงอยู่ต่อ ไปได้ในสภาพแวดล้อมขององค์ก ารนั้น สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงโรงเรียน
จะต้ อ งพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาโรงเรี ย น ( adaptation and
development) และ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้น (solving schools
problem) เพราะประสิ ท ธิผ ลองค์ ก รขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมของการแก้ ปั ญ หาที่ ส นองตอบ
ทั้งทางด้านเจตคติและด้านพฤติกรรมที่มีต่อปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 101
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้ 5 ประการ ดังนี้
1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (achievement) หมายถึ ง ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย น
การพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ศีลธรรมของนักเรียน โรงเรียน
สามารถผลิตนักเรียนให้มีระดับผลการเรียนสูง และนักเรีย นได้รับรางวัลด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงได้จำนวนมาก
2) ความพึงพอใจในการทำงาน (job satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่องาน/
ภาระงาน ผลตอบแทนของงาน ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน เจ้ านาย ลูกน้อง
นโยบายแผนงาน มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ความพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้
การพั ฒ นาวิชาชีพ การลาออก การอุทิ ศตน ความอิส ระในการปฏิบัติง าน โอกาสในการรับ ข้อมู ล
ข่าวสาร การใช้ทักษะที่หลากหลาย มีมุมมองว่างานสำคัญ ความพึงพอใจต่อโอกาสการเลื่ อนตำแหน่ง
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3) การขาดงาน (absenteeism) หมายถึง อัตราการขาดงานของบุคลากร ภาวะผู้นำของ
ผู้บริห าร บรรยากาศขององค์กร ทัศนคติของบุคลากรที่มี ต่องาน เจตคติต่องาน เช่น ความเครียด
ปริมาณงาน ภาระงาน บรรยากาศ การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการทำงาน
4) อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate) หมายถึง จำนวนนักเรียนที่วัดได้
จากการจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน และนักเรียน
ในโรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ
5) คุณภาพโดยรวม (overall quality) หมายถึง การตอบสนองต่อชุมชนและการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ความสามารถในการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับและปรับเปลี่ยนการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ใหม่ ๆ ความสามารถในการผสมผสาน ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
แก้ปัญหาในโรงเรียน102
ลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) กล่าวว่า เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่นั้นจำเป็นต้องใช้ การทำงานในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาซึ่ง
ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในวงกว้างรวมถึงในเรื่องของความเป็นสถาบั นของโรงเรียนและการวิเคราะห์
ในบั้นปลายและบริบทจารีตของพื้นที่ ๆ ตั้งของโรงเรียนรวมทั้งสภาพแวดล้อมในโรงเรียนประสิทธิภาพ
โดยรวมนั้ น สามารถนำมาประเมิ นว่ าเกิ ด อะไรขึ้ นบ้ า งในชั้ น เรี ยนในมุ ม มองของผู้ สั ง เกตการณ์
“ประสิท ธิภาพของโรงเรียนนั้น ไม่ ได้ขึ้นอยู่กั บ การวัดผลหรือชุดของการวัดผลที่ แสดงให้เห็ นถึง
ความเป็นสถาบันของโรงเรียน” โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ
“ปกครองโดยกฎที่สร้างขึ้นมาอย่างมั่นคง และ จารีตในการประพฤติตน และการปรับตัวให้เข้าสูค่ วาม
มีเสถียรภาพ” เงินดูเหมือนไม่ใช่ กุญแจ หรือ สูตรลับเพื่อสร้างประสิทธิภาพมากไปกว่า สิ่งหลาย ๆ
อย่างที่จับต้องไม่ได้ที่กลับสร้างผลผลิตที่ดีต่อโรงเรียน เช่น จารีต หรือวัฒนธรรม หรือ ประเพณีนิยม
ที่ เป็นอยู่ การวิจัยส่วนใหญ่ ล่าสุด ในส่วนของ โรงเรี ยนที่ มี ป ระสิท ธิภาพ นั้น ได้เจาะลึก ลงไปยัง
โรงเรียนประถมศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนประกอบไปด้วย 7 ข้อ 1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ
และปลอดภั ย (A safe and orderly environment) 2) พั น ธกิ จ ของโรงเรี ย นมี ค วามชั ด เจน
(A clear school mission) 3) มีภาวะผู้นำทางวิชาการ (Instructional leadership) 4) บรรยากาศ
ของความคาดหวังที่สูง (A climate of high expectations) 5) ทุ่มเทเวลาในการทำงาน (High time
on task) 6) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 7) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผู้ปกครอง (Positive home – school relations)
102Wayne
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1. สภาพแวดล้อ มเป็ นระเบี ย บและปลอดภัย (A safe and orderly environment)
ความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ ซึ่งไม่เป็นการปกครองแบบกดขี่ข่มเหงสร้างความ
เป็นทุกข์ให้กับนักเรียน โดยมีผลกระทบไปจนถึงการเรียนการสอน
2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A clear school mission) โรงเรียนต้องมีทิศทาง
และเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งบุคลากรทั้งหมดต้องเข้าใจในเป้าหมายและ มีส่วนร่วมในการสร้าง สิ่งที่ต้อง
ทำก่อนหลัง จุดหมาย ขั้นตอนที่สำคัญต่าง ๆ และความน่าเชื่อถือของโรงเรียน
3. มี ภาวะผู้นำทางวิชาการ (Instructional leadership) ผู้นำที่ เป็นผู้ก ำหนดแนวทาง
ได้ โ ดย ครูใหญ่ ต้ อ งเข้ า ใจและสามารถ นำคุ ณ สมบั ติ พิ เศษของโรงเรี ย นมาสร้ า งให้ ส ถาบั น นี้
มีประสิทธิภาพได้ สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของ การจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
จำเป็นต้องเป็นผูน้ ำทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น การบริหาร การจัดหลักสูตร โปรแกรมการเรียนการสอน
การร่วมกับสมาคมวิชาชีพ และความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่มี การเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์
ทางการศึกษา
4. บรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (A climate of high expectations) ภาพแวดล้อม
ที่มีการคาดหวังสูง โดยทีมงานจะร่วมกันสร้างให้เด็กสามารถยกระดับมาตรฐานให้สูงกว่า เสมือนเป็น
เรื่องปกติของโรงเรียน
5. ทุ่ ม เทเวลาในการทำงาน (High time on task) เมื่ อ มี ภารกิ จ ต้ องทำให้ ส ำเร็ จ เร็ ว
โดยสร้างมาตรฐานให้เ ป็ นในลั ก ษณะที่ เ ด็ก ส่วนใหญ่ จะมี ส่ ว นร่วมในการวางแผนกิ จ กรรมต่ าง
เพื่อบรรลุภารกิจ โดยจะเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญพื้นฐานให้กับเด็ก
6. มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ (Frequent monitoring of
student progress) การเฝ้ามองและติดตามผลความสำเร็จของเด็กอย่างสม่ำเสมอ เป็นการใช้ผลลัพธ์
ในการสร้างความสำเร็จ โดยสร้างประสิทธิภาพให้กับเด็ก โดยผ่าน ระบบการให้คำแนะนำและติดตามผล
7. มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ผู้ ป กครอง (Positive home – school relations)
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเรียนที่บ้านโดยให้ผู้ปกครอง สนับสนุนกิจกรรม และ ภารกิจ รวมไปถึง
การเล่น ต่าง ๆ ร่วมกั บ โรงเรียน โดยกิ จ กรรมนั้น ต้อ งอาศัยทั้ ง สองฝ่ ายเพื่ อบรรลุเป้ าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 103
สมิทธ์และเพอร์คี (Smith and Purkey) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผล
ผลการศึกษา พบว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นผู้บริหารจะต้องมีสมรรถนะที่ประกอบไปด้วย ปัจจัย
ดังต่อ ไปนี้ คือ 1) ภาวะผู้นำในการจัดการศึกษา (instructional leadership) 2) การวางแผนและ
103Fred

C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts & Practices, 5th ed. (America: Newgen-Austin, Inc., 2008), 345.
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (planned and purposeful curriculum) 3) การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
และการตั้งความคาดหวัง สูง (clear goal and high) 4) เวลางานและภาระงาน (time on task)
5) การแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จด้านวิชาการ (recognition of high academic success)
6) การดำเนินงานตามแนวโน้มทั่วไปของสังคม (orderly climate) 7) ไหวพริบในการติดต่อสื่อสาร
(sense of community) 8) การสนับสนุนและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง (parental support
and involvement) 9) การบริ ห ารจั ด การสถานที่ ใ นโรงเรี ย น (school site management)
10) การพัฒนาบุคลากร (staff development) 11) การสร้างความมั่นคงของบุคลากร (staff stability)
12) การวางแผนเกี่ยวกับโรงเรียนและความร่วมมือ (collegial and collaborative) 13) การสนับสนุน
การทำงาน (direct support)104
กิ๊บสัน และคณะ (Gibson and others) ได้อธิบายคำว่า ประสิท ธิผลในระดับ องค์การ
(organizational effectiveness) ว่าเป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่มปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิ ด ประสิท ธิผ ลระดับ องค์ก าร ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 3) กลยุท ธ์ 4)
โครงสร้าง 5) กระบวนการต่าง ๆ 6) วัฒนธรรม105
คลิกแมน กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Grodon) ได้นำเสนอ
เพิ่มเติมว่าแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือเมื่อปรับปรุงการบริหารงานแล้ว
โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จต้องมีลักษณะ 12 ประการดังต่อไปนี้
1. ภาวะการนำของผู้บริหารที่หลากหลายและภาวะผู้นำของครู
2. ความตระหนักเรื่องสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมภายในโรงเรียน
3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ได้รับการสนับสนุนเรือ่ งเวลาเรียน การจัดกิจกรรม งานด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม
จริยธรรมจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
7. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
104S.
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8. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี
9. ครูมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
10. มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อมูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน
11. มีความกลมเกลียวสามัคคีกันในการพัฒนาโรงเรียน
12. มีการใช้แนวทางอย่างหลากหลายวิธีในการพัฒนาโรงเรียน106
แฮนสัน (Hanson) กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้ คือ 1) มีการปรับปรุง
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของผู้เรียน 2) มี บ รรยากาศสนับ สนุ นการเรีย น 3) มี ก ารติดตามกำกั บ
กระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) ส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน 6) มีการจัด
สภาพแวดล้อมและสวัสดิการการทำงาน107
ออนสไตน์ (Ornstein) กล่าวว่า ความมี ประสิท ธิผลของสถานศึกษา มี 12 ประการคือ
1) ผลคะแนนจากผลสอบอ้างอิ ง ปกติ 2) คะแนนจากการ เที ยบกั บ เกณฑ์ อ้างอิง 3) คะแนนจาก
แบบทดสอบที่ ครู ส ร้ างขึ้น เช่ น การเขี ยน หรือการวั ดอย่ างอื่น ที่ ไม่ ได้ก ำหนดในวัต ถุ ป ระสงค์
4) คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนักเรียน 5) ความเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับ
การบรรลุเป้าหมายของนักเรียน 6) ความคิดของผู้ปกครองและชุมชน 7) การมีส่วนร่วมของนักเรียน
ในกิ จ กรรมเสริม หลัก สูต ร 8) รางวัล ที่ นั ก เรีย นได้รับ 9) อั ตราการมาเรียน 10) จำนวนวัส ดุ สื่ อ
ที่นักเรียนยืมจากห้องสมุด 11) คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอื่น ๆ เช่น งานศิลปะ การดนตรี
และการแสดง 12) การให้การสนับสนุนของชุมชนต่อสถานศึกษา108
เพี ยซ์ (Pierce) ศึก ษาและวิเคราะห์ลั ก ษณะการบริห ารโรงเรียนที่ มี ป ระสิท ธิผ ลแล้ ว
นำเสนอ ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้
1. การให้ความเคารพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ครูทชี่ ่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความแตกต่าง
3. หลักสูตรที่เน้นการบูรณาการและพัฒนาทักษะ
4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการวางแผนกับครูผู้สอน
106Carl
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5. การมีส่วนร่วมระหว่างครูกับผู้ปกครองในการร่วมมือกันดูแลนักเรียน109
ซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) สรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล มีองค์ประกอบ
ดังนี้ คือ 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียน การสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบ รรยากาศสถานศึก ษาทางบวก 5) ส่งเสริม ความมี ปฏิสัม พันธ์ต่อกั น
แบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒ นาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะผู้น ำแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม110
ออสตินและเรย์โนลด์ (Austin and Raynolds) ได้ศึกษาวิจัยและรายงานว่าการบริหาร
สถานศึกษา ที่มีประสิทธิผลจะต้องมี ลักษณะที่แสดงถึงความสำเร็จ คือ 1) การจัดการอาคารสถานที่
2) ภาวะผู้นำ 3) ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 4) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน
5) การพั ฒ นาบุคลากร 6) การจัดเวลาเรียน ที่ เกิ ดประโยชน์สูงสุด 7) ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ที่ ได้รับ การยอมรับ 8) การมี ส่วนร่วมและการ สนับ สนุนจากผู้ ป กครอง 9) การวางแผนร่วมกั น
10) ความรู้ สึ ก เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น 11) มี เ ป้ า หมาย และความคาดหวั ง ร่ ว มกั น ที่ ชั ด เจน
12) มีระเบียบวินัย111
บอสเสิร์ท (Bossert) ได้ก ล่าวว่า การศึ ก ษาถึ ง เรื่องประสิท ธิผ ลของสถานศึก ษาต้อ ง
พิจารณาจาก 1) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2) การนิเทศงานอย่างใกล้ชิด 3) การประเมินกิจกรรม
ทางวิชาการ 4) การเพิ่มความเชี่ยวชาญในการสอนของอาจารย์ 5) การเพิ่มอิสระในห้องเรียน112
เอ็ดมอนด์ (Edmonds) ได้นำเสนอแนวคิดที่นำไปสู่ความเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น
ต้องประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการดังนี้
1. ภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งของผู้บริหาร
2. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านทักษะพื้นฐาน
3. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สะอาดเรียบร้อยและมีมาตรการในความปลอดภัย
109Lorraine
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4. ความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียนในระดับสูง
5. การเฝ้าติดตามประเมินความห้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง113
มอทท์ (Mott) ซึ่งได้ก ล่าวถึงประสิท ธิผ ลของโรงเรียน ซึ่ง ประกอบด้วยความสามารถ
4 ประการ คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการ
พัฒนาทัศนคติทางบวก ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน และความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการโรงเรียนสูง หมายถึง ปริมาณ
และคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สร้างความเชื่อมั่นสูง โดยวั ดความนิยมจากชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียน ประการหนึ่งได้แก่ โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเข้าเรียนมีปริมาณมาก และคุณภาพ
การเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ สูง โดยวัดจากผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก เรียน ความสามารถ
ในการศึกษาต่อในสถาบันศึกษาชั้นสูงได้เป็นจำนวนมาก นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการดีเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ สูง นอกจากนี้
ยังมี การพัฒ นาความรู้ความสามารถ ทั กษะเจตคติค่านิยม และคุณธรรมต่าง ๆ ที่พึงปรารถนาให้
เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งลั กษณะต่าง ๆ ดังกล่าว นั้นเป็นลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่สังคมมีความคาดหวัง และมีความต้องการอย่างมาก
2. ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก หมายถึง มีความเห็นท่าที ความรู้สึกหรือ
พฤติก รรมที่ แสดงออกในทางที่ ดีง าม สมเหตุส มผล และสอดคล้ องกั บ ความต้องการของสังคม
การศึ ก ษาสร้างความเจริญ ให้ บุคคลใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย มี ความสมบู รณ์ แข็ง แรง พัฒ นา
ส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับวัย ด้านสติปัญญา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านสังคมสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะอันจำเป็นไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข และด้านจิตใจรู้จักเหตุผลมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสม
และดีงาม
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน การที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลนั้น ปัจจัย
ที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน เพราะในโรงเรียนประกอบด้วย
คนหลายกลุ่ม หลายฝ่ายมาทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะบุคคลแต่ละบุคคลมี
ความเป็นอั ตตาของแต่ล ะคนแตกต่างกั น มี ความคิดค่านิยมความต้องการ และเป้าหมายต่างกั น
ซึ่งที่ จ ริง ความขัดแย้ง เป็น สิ่ง ที่ ดี ทำให้ เกิ ด ความคิดสร้างสรรค์ แต่ผู้บ ริห ารโรงเรียนต้องบริห าร
ความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะมีผลต่อการพัฒนางาน เพราะถ้ามีความขัดแย้งมากเกินไป
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จะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ขาดความร่วมมือในการทำงาน ทำลายความสมานฉันท์สร้างความเป็นศัตรู
และนำไปสู่การลดประสิทธิภาพในการทำงานและการออกจากงานได้ ซึ่งย่อมมีผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาการบริหาร
โรงเรียนต้ อ งคำนึง วิ สัย ทั ศ น์ เป้ าหมาย ผู้บ ริห ารและครู จ ะต้ องมี บ ทบาทสำคั ญ ต่ อการปรับ ตั ว
อย่างไม่หยุดนิ่ง ต้องพยายามปรับปรุงองค์การ รูปแบบการบริหารงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มี
ความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็น
นักพัฒ นา ริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้
เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น ต้องมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูต้อง
สร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทั้งเนื้อหาวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม เพราะ
วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นวิธีการที่ติดตัว สามารถนำไปปรับปรุงใช้ในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม114
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้บริหาร
และประสิทธิผลของโรงเรียนดังที่กล่าวมาแล้ว จึงกล่าวได้ว่า คุณลักษณะผู้บริหารมีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่งสำหรับการบริหารงานของผู้บริหาร เพราะความสำเร็จของผู้บริหารสามารถวัดได้จากประสิทธิผล
ของการปฏิบั ติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของเกี่ ยวกั บ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน
ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) โดยได้เสนอแนวคิดว่าโรงเรียนจะมีประสิทธิผล
5 ด้ า น คื อ 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (achievement) 2) ความพึ ง พอใจในการทำงาน (job
satisfaction) 3) การขาดงาน (absenteeism) 4) อัตราการออกกลางคันของนั ก เรียน (dropout
rate) และ 5) คุณภาพโดยรวม (overall quality) มาเป็นทฤษฎีในการวิจัยในครั้งนี้
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุรี เขต 1 ตั้ ง อยู่ที่ 8/6 หมู่ ที่ 12
ถนนแม่ น้ำกลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีภารกิ จหลักในการ
ประสาน ส่งเสริม และสนับ สนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ คือ ระดับ ก่อนประถมศึก ษา
ระดับประถมศึก ษา และระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้น ให้กับ ประชากรวัยเรียนอายุ 3-18 ปี ในพื้นที่
4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอศรีสวัสดิ์
โดยมีจำนวนสถานศึกษาดังนี้
จำนวนสถานศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 142 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61) แยกเป็น
สถานศึก ษาของรัฐ จำนวน 139 โรงเรีย น การจั ดการศึ ก ษาโดยครอบครัว จำนวน 3 โรงเรีย น
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 โรงเรียนสัง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 ของรัฐ
139 โรงเรียน แบ่งตามอำเภอ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 52 โรงเรียน
1 บ้านวังสารภี
27 วัดเขาน้อย
2 บ้านหัวนา
28 บ้านท่าทุ่ม
3 วัดท่ามะขาม
29 บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
4 บ้านหัวหิน
30 บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
5 วัดบ้านยาง
31 บ้านทับศิลา
6 อนุบาลกาญจนบุรี
32 วัดไทยวิวัฒนาราม
7 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
33 บ้านเขาปูน
8 วัดท่าน้ำตื้น
34 บ้านวังปลาหมู
9 ท่าพะเนียดกุญชร
35 บ้านทุ่งนาคราช
10 บ้านหนองสองตอน
36 บ้านวังลาน
11 วัดศรีอุปลาราม
37 บ้านแก่งหลวง
12 บ้านหนองบัว
38 บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"
13 บ้านพุเลียบ
39 วัดถ้ำมังกรทอง
14 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
40 บ้านดงยาง
15 บ้านพุประดู่
41 บ้านนากาญจน์
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ตารางที่ 4 โรงเรียนสัง กั ด สำนัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 ของรัฐ
139 โรงเรียน แบ่งตามอำเภอ (ต่อ)
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 52 โรงเรียน (ต่อ)
16 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"
42 บ้านหนองกลางพง
17 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 43 บ้านวังตะเคียน
18 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 44 ลุ่มโป่งเสี้ยว
19 บ้านท่าหวี
45 วัดบ้านเก่า
20 บ้านจันอุย
46 บ้านห้วยน้ำขาว
21 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)
47 พัฒน์พงศ์
22 บ้านวังด้ง
48 บ้านทุ่งศาลา
23 บ้านท่ามะนาว
49 หนองบ้านเก่าสามัคคี
24 บ้านท่าโป่ง
50 บ้านตะเคียนงาม
25 บ้านหนองหอย
51 วัดพุน้อย
26 บ้านหนองสามพราน
52 ตชด.บ้านประตูด่าน
อำเภอท่าม่วง 42 โรงเรียน
1 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
22 บ้านหนองตาบ่ง
2 บ้านห้วยตลุง
23 วัดวังศาลา
3 บ้านรางจิก
24 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
4 วัดท่าล้อ
25 บ้านหนองสะแก
5 เขาดินวิทยาคาร
26 วัดหนองเสือ
6 วัดชุกพี้
27 วัดหนองพังตรุ
7 วัดม่วงชุม
28 ตลาดสำรอง
8 วัดลำสำรอง
29 บ้านรางสะเดา
9 บ้านสระเศรษฐี
30 บ้านหนองเป็ด
10 บ้านหนองน้ำขุ่น
31 บ้านห้วยไร่
11 บ้านหนองมงคล
32 วัดท่าตะคร้อ
12 บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)
33 ดิศกุล
13 บ้านถ้ำ
34 วัดหนองตะครอง
14 บ้านห้วยน้ำโจน
35 บ้านหนองอีเห็น

51
ตารางที่ 4 โรงเรียนสัง กั ด สำนัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 ของรัฐ
139 โรงเรียน แบ่งตามอำเภอ (ต่อ)
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
อำเภอท่าม่วง 42 โรงเรียน (ต่อ)
15 บ้านดอนคราม
36 บ้านหนองสองห้อง
16 วัดหนองตะโก
37 บ้านโกรกตารอด
17 วัดขุนไทยธาราราม
38 จำรูญเนติศาสตร์
18 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
39 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
19 บ้านรางสาลี่
40 วัดศรีสุวรรณาราม
20 วัดวังขนายทายิการาม
41 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
21 บ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา)
42 อนุบาลท่าม่วง
อำเภอด่านมะขามเตีย้ 26 โรงเรียน
1 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
14 วัดยางเกาะ
2 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
15 วัดหนองบัว
3 บ้านเนินไพร
16 บ้านท่าเสด็จ
4 บ้านหนองปล้อง
17 วัดจรเข้เผือก
5 บ้านท่าแย้
18 บ้านท่ามะเฟือง
6 บ้านหนองหิน
19 วัดถ้ำอ่างหิน
7 บ้านท่าพุ
20 บ้านท่ามะไฟ
8 บ้านหนองไผ่
21 บ้านไทรทอง
9 บ้านหนองปากดง
22 บ้านโป่งโก
10 บ้านหินแด้น
23 บ้านหนองโสน
11 บ้านกลอนโด
24 บ้านหนองหญ้าปล้อง
12 บ้านแหลมทอง
25 บ้านหนองกวาง
13 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า
26 บ้านทุ่งยาว
อำเภอศรีสวัสดิ์ 19 โรงเรียน
1 ชุมชนบ้านท่ากระดาน
11 บ้านนาสวน
2 บ้านบนเขาแก่งเรียง
12 วัดถ้ำองจุ
3 บ้านเจ้าเณร
13 บ้านปากนาสวน
4 บ้านหม่องกระแทะ
14 บ้านองหลุ
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ตารางที่ 4 โรงเรียนสัง กั ด สำนัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 ของรัฐ
139 โรงเรียน แบ่งตามอำเภอ (ต่อ)
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
อำเภอศรีสวัสดิ์ 19 โรงเรียน (ต่อ)
5 บ้านพุน้ำเปรี้ยว
15 บ้านองสิต
6 บ้านท่าสนุ่น
16 บ้านน้ำพุ
7 บ้านโป่งหวาย
17 บ้านสามหลัง
8 บ้านดงเสลา
18 อนุบาลศรีสวัสดิ์
9 บ้านน้ำมุด
19 บ้านทุ่งนา
10 บ้านต้นมะพร้าว
ตารางที่ 5 โรงเรียนสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว มีดังนี้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 3 โรงเรียน แบ่งตามอำเภอ
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 3 โรงเรียน
1 บ้านเรียนริมรั้ว
2 บ้านเรียนลาภลิขิตกุล
3 บ้านเรียนน้องส้มโอ
ที่มา: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562” (ประถมศึกษา เขต 1: กลุ่มนโยบายและแผน, 2562), 3.
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สำหรั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริห ารและประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย น
มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
เจริญ ภูวิจิตร ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน (Principals
Characteristics in ASEAN) พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น
ควรมี คุณ ลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ 1) มี บุ ค ลิก ลัก ษณะที่ เ ป็น ตั วของตัวเอง แสดงออกชั ดเจนเปิ ด เผย
และมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรม
จริยธรรมเพื่ อ การเปลี่ ยนแปลง 3) มี ความซื่อ สัตย์แ ละคุณ ธรรมสูง รัก และเอาใจใส่ต่อ นัก เรีย น
อย่างแท้จริง 4) มีความสามารถในการสื่อสาร คล่องแคล่วในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ
5) สามารถบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ระเบี ยบ สร้ างความรับ ผิ ด ชอบในการทำงานด้ว ยความยุติ ธรรม
6) มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการและด้านสังคม 7) มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ทางการศึกษา 8) มีความสามารถในการกำหนดระบบการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 9) สามารถเข้าถึงความต้องการของครูผู้สอนเพื่อช่วยให้นักเรียน
ประสบความสำเร็จ ในการเรียน 10) มี ความเป็นผู้นำ มุ่ ง มั่ นสร้างโอกาสในการมี ส่วนร่วมของครู
บุคลากร นักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและพันธมิตรของสถานศึกษา ได้อย่างกลมเกลียวเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการ ดำเนินงานของสถานศึกษา 11) มีความเป็นผู้นำในการให้
ความรู้ ต้อ งรู้ว่าอะไรดีและส่งผลต่อประสิท ธิภาพการสอน และสร้าง กิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการนิเทศในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 12) มีศักยภาพในการจัดตั้งเครือข่ายและการวางแผน
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบภายใต้โครงข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคม
อาเซียน จึง เป็นควรเป็ นบุคคลที่ มี คุณ ลักษณะ 12 ประการดัง กล่าว ที่ เต็ม เปี่ยมไปด้วยศัก ยภาพ
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการผู้นำสถานศึก ษาสู่เป้าหมาย วิสัยทั ศน์ที่ ได้วางไว้ด้วยการ
ศูน ย์ก ลางของครู บุ ค ลากร นั ก เรี ยน ชุ ม ชน ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และพั น ธมิ ต รของสถานศึก ษา
เป็ นผู้ ป ระสานความร่ว มมื อ สร้างเครือข่ ายเพื่ อ การบริห ารสถานศึก ษาได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภ าพ
และเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งการจะเป็น
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาในอาเซียน ได้นั้น ฐานรากแห่งหลัก ปรัชญาทางการศึกษาจะเป็นปัจจัยหลัก
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พื้นฐานในการเกื้ อหนุนนำพาให้ได้เป็นผู้บ ริห าร สถานศึก ษาที่ มี คุณลัก ษณะครบทั้ ง 12 ประการ
ของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียนอย่างแน่นอน115
สนุก สิงห์มาตร, พิกุล มีมาน และดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ศึกษาเรื่องคุณลักษณะภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21 พบว่า ในการบริหารองค์การโดยทั่วไปแล้ว “ผู้นำ” เป็นบุคคล
ที่ ส ำคัญ ในองค์ ก ารเพราะต้ อ งมี บ ทบาทที่ จ ะดำเนิ นไปภายใต้เงื่อนไขปัจ จัย ของสภาวะโดยรอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในทุกวันนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้นำเองก็จำเป็นต้องมีความรู้
ในเรื่อง “ภาวะผู้นำ” ด้วย เพราะภาวะผู้นำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำทุกองค์การในกระแส
โลกยุคใหม่ หรือ ที่เรียกกันเสมอว่ายุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความเจริญ ทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุ บันอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น ผู้นำ (Leader) และ ภาวะผู้นำ
(Leadership) จึงเป็นปัจจัยคู่สำคัญที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดวิกฤตภาวะผู้นำขึ้นได้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำในการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 นี้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอ
การพัฒนาองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ผู้นำที่จะสามารถพัฒนา
ภาวะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ การรอบรู้ (Knowing) อุดมการณ์
(Ideology) เท่าทัน (In time knowing) กล้าตัดสินใจ (Discussion Courage) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
(Strategy of Vision) สร้างทีม (Team Work) และใฝ่บริการ (Service Mind) หากผู้นำสามารถพัฒนา
ตนเองในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ย่อมจะสามารถเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่างแน่นอน116
ศุภมาส วิสัชนาม ศึก ษาเรื่องคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริห ารสถานศึก ษา สังกั ด
สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาจันทบุ รี การวิจัยครั้ง นี้มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึก ษาแล ะ
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำนวน 333 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเปรียบเทียบ
หากลุ่ม ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และการสุ่ม แบบแบ่งชั้นภูมิ ตาม
115เจริ ญ

ภู่ วิ จิ ต ร, คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอาเซี ย น (Principals
Characteristics in ASEAN), เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ 16 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2562, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://www.nidtep.go.th.
116สนุก สิงห์มาตร, พิกุล มีมาน และดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์, “คุณลักษณะภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21” (การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560), 121.
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สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ
คุณ ลัก ษณะที่พึ ง ประสงค์ของผู้บ ริห ารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ วุฒิก ารศึกษา ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา จำแนกตามขนาดสถานศึก ษา โดยรวมแตกต่า งกั นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01117
สุดารัตน์ สุริเย ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปะถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็น
ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและครู สังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาบุรีรัมย์ เขต 2
โดยจำแนกตามสภาพตำแหน่ง และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่มีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 148 คน และครู จำนวน 335 คน รวม 483 คน ปีการศึก ษา 2558 ซึ่งได้จาก
ตารางกำหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน แล้วทำการสุ่ม ตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.9934 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ
เมื่อพบความแตกต่างจะทำการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ โดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที่ .05 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ 2.การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า 2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีสถานภาพตำแหน่ง ที่ต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
ไม่ แตกต่างกัน 2.2 คุณลักษณะชองผู้บ ริหารของผู้บ ริหารมื ออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึก ษาและครู ที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนที่ มีขนาดต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่ อ
117ศุภมาส

วิสัชนาม, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี” (วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2560), ง.
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประสานสัมพันธ์ และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน118
ฤทัยรัตน์ บุญอินทร์ ศึกษาเรื่องปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของโรงเรียน การวิจัยในชันเรียนของครู พฤติก รรมของครูและพฤติก รรมของผู้บ ริห ารโรงเรียน
และแบบบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการทำงาน
ขนาดของโรงเรียน การวิจัยในชันเรียนของครู พฤติกรรมของครูและพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน ศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน ขนาดของโรงเรียน การวิจัย
ในชันเรียนของครู พฤติกรรมของครูและพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนและเพือ่ ศึกษาตัวแปรด้านประสบการณ์ในการทำงาน ขนาดของโรงเรียน การวิจัยในชันเรียน
ของครู พฤติกรรมของครูและพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน สามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผลของ
โรงเรียน กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ ครูที ป ฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที การศึก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1จำนวน 296 คน เครื่องมือที ใช้ในการรวบรวมข้อมู ล เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยคะแนนเฉลี่ย ( 𝑋̅)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment
correlation coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression analysis) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน (Stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัย
พบว่าประสิท ธิผ ลของโรงเรียน การวิจัยในชันเรียนของครู พฤติก รรมของครูและพฤติก รรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับ มาก และบรรยากาศองค์การของโรงเรียนเป็นแบบแจ่มใส ประสบการณ์ในการทำงาน
ขนาดของโรงเรียน การวิจัยในชันเรียนของครูพฤติกรรมของครูและพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่
มีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .053. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ทำงาน ขนาดของโรงเรียน การวิจัยในชันเรียนของครู พฤติกรรมของครูและพฤติกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .05 4. ปัจจัยด้านมิติความสนิทสนม (X414) ด้านการวิเคราะห์
ปัญ หาการเรียนรู้ (X31) ด้านมิ ติขาดความสามั คคี (X411) และด้านมิ ติความกรุณาปรานี (X424)
สามารถพยากรณ์ ป ระสิท ธิผ ลของโรงเรียน ได้ ร้อยละ 10.60 สมการพยากรณ์ ในรูป คะแนนดิ บ
118สุดารัตน์ สุริเย, “คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปะถมศึ ก ษาบุ รีรัม ย์ เขต 2” (วิท ยานิ พนธ์ป ริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559), ง.
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โดยสามารถเขียนเป็นสมการณ์ได้ดังนี้ Yˆ =2.582 +0.192(X414)+0.180(X31) -0.106(X411)+0.126
(X424) หรื อ สมการพยากรณ์ ในรู ป คะแนนมาตรฐาน Zˆ = 0.175(Z414)+0.137(Z31) -0.140
(Z411)+0.130(Z424)119
จตุรภัทร ประทุม ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นำการเปลี่ย นแปลง ปัจ จัยด้ านการบริห ารงานวิชาการ และปัจ จัย ด้านแรงจูงใจของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการ
บริหารงานวิชาการ และปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
และ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานวิชาการ และแรงจูงใจของผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 341 คน ดำ เนินการโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (𝑋̅) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการศึกษาพบว่า1. ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. ระดับ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานวิชาการ และแรงจูงใจของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลีย่ นแปลง ปัจจัยด้าน
การบริหารงานวิชาการ และปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาทั้ง 6 ตัวแปร ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
และการนำ หลักสูตรไปใช้ (X5) การได้รับความยอมรับนับถือ (X14) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน (X10) ความรับผิดชอบต่องาน (X17) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (X12) และการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (X1) มี ค่าสัมประสิท ธิ์ส หสัม พันธ์พหุคูณเท่ ากั บ 0.82 ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
การพยากรณ์เท่ ากับ 0.26 และสามารถทำ นายประสิท ธิผ ลของสถานศึกษาได้ 67.7 เปอร์เซ็นต์
สมการพยากรณ์ ในรู ป ของคะแนนดิ บ และคะแนนมาตรฐาน ดั ง นี้ Y^=0.959+0.213(X5)+

119ฤทัยรัตน์

บุญอินทร์, “ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), ง.

58
0.143(X14)+0.098(X10)+0.129(X17)+0.090(X12)+0.103(X1) Z^=0.213(Z5)+0.143(Z14)+
0.098(Z10)+0.129(Z17)+0.090(Z12)+0.103(Z1)120

120จตุรภัทร

ประทุม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 27” (วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), ง.
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อุไรรัตน์ ดอกพิกุล ศึกษาเรื่องคุณลัก ษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บ ริหารสถานศึกษาสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาบุรีรัมย์ เขต 4 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครู เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำแนกตามสถานภาพตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้บ ริหาร 132 คน และครู 322 คน ซึ่งได้ม าโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน และทำการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน เครื่องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมร 3 ลักษณะได้แก่ แบบสำรวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ และแบบปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐ าน โดยการทดสอบค่ าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธีของ
เชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริ หาร
และครูเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามสภาพตำแหน่ง โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นองผู้บริหารและครูเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่ างกัน
อย่างมี นั ยสำคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .01 4. ความคิ ดเห็ นและข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ คุณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีจำนวนมากที่สุด ได้แก่
ควรพัฒนางานของตนเองเพื่อสังคมอย่างเต็มศักยภาพเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการศึ กษา ให้ความ
เสมอภาคต่อผู้ใต้บังคับบัญ ชาและเพื่อนร่วมงาน ไม่ควรปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นแก่เครือญาติและพวก
พ้องของตนเอง121
ธุมากร เจดีย์คำ ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรกี ารวิจยั ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาจันทบุรี และศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
121อุไรรัตน์ ดอกพิกุล, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559), ง.
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ผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา และครู
ผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 331 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ ค่าความเชื่อมั่ น
ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ เท่ ากั บ 0.96 สถิติที่ ใช้ในการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาสัง กั ดสำนัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาจัน ทบุรี
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับ มาก 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01122
นวลอนงค์ อุ ชุ ภ าพ ศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ
การดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่าการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย โดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้เป็นที่ ยอมรับ ของผู้บ ริโภค ดังนโยบายการจัดการศึก ษาของอาชีวศึก ษาที่ ให้ความสำคัญ ไว้ว่า
ต้อ งพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ เ ป็ น แรงงานที่ มี คุ ณ ภาพสามารถไปประกอบอาชีพ ในประเทศอาเซีย นได้
เช่นเดียวกับแรงงานจากประเทศอาเซียนอื่น ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงานให้สถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสบผลสำเร็จประการหนึ่ง คือ คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ ด้านภาวะผู้นำ และด้านบุคลิกภาพ123

122ธุม ากร

เจดีย์คำ, “การศึกษาความสัม พันธ์ร ะหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบั ณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2559), ง.
123นวลอนงค์ อุชุภาพ, “คุณลักษณะของผู้บริห ารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สัง กัดสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา,” วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559): 99-117.
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บุษบา คำนนท์ ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริหาร ในทัศนะของครูโรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การวิจัย ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ส อนในโรงเรียนสุรศักดิ์ม นตรี สังกั ด
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 2 จำนวน 140 คน โดยใช้วิธีก ารสุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น
(Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .27-.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้ ง
ฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บ ริห าร
ในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวม
และรายด้ านอยู่ในระดั บ มากเรีย งลำดั บ ค่ าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อย ได้ แ ก่ ด้ านความเป็ น ผู้ น ำ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านบุคลิกภาพ ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ124
นฤมล เจริญพรสกุล ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและเพื่อสร้างรูปแบบพหุระดับของปัจจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึ กษาสังกัด
สำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษาเอกชน โดยกำหนดกลุ่ม ตัวอย่าง ครูโรงเรียนเอกชน
420 คน จากโรงเรียน 38 โรง ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม และแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้รับเครื่องมือกลับคืนมาจากครูโรงเรียน เอกชน
420 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
การ กระจาย และการวิเคราะห์พ หุระดับ ด้วยสมการถดถอย ผลการวิจัยพบว่า ประสิท ธิผลของ
โรงเรียนประถมศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม การศึก ษาเอกชน ประกอบด้ว ย
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 3.ความพึง พอใจในงานของครู
4.ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และ 5.ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผล
124บุษ บา

คำนนท์ , “คุณลัก ษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บ ริห าร ในทั ศนะของครูโ รงเรียน
สุรศักดิ์มนตรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), ง.
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ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประ กอบด้วย
ปัจจัย 4 ด้านคือปัจจัยด้านโรงเรียนได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และการบริหารงานในโรงเรียน
ปัจจัยด้าน ผู้บริหารได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหาร และภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ปัจจัยด้านครูได้แก่ คุณลักษณะของครูความพึงพอใจในงานของครูพฤติกรรมการสอนของครูปัจจัย
ด้านนักเรียนได้แก่ พฤติกรรม ด้านการเรียนของนักเรียน การส่งเสริมการเรียนรูข้ องผู้ปกครอง เจตคติ
ของผู้เรียน ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ เสนอการวิเคราะห์รูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึก ษาสังกั ดสำนัก งาน คณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน พร้อมทั้ งให้
ข้อเสนอแนะบางประการ สำหรับการกำหนดนโยบาย การ นำไปสู่การปฏิบัติ และการวิจัยต่อไปใน
อนาคต ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้านคือ ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู
ปัจจัยด้านนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและ
การบริหารจัดการภายในโรงเรียนปัจจัยด้านผู้บริหาร ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมของ
ผู้บริหาร และภาวะผู้นำ ของผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ได้แก่ คุณลักษณะของครูความพึงพอใจในงาน
ของครูและพฤติกรรมการสอนของครู ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองและเจตคติ ของผู้เรียน จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนประถมศึก ษาสังกั ดสำนัก งาน คณะกรรมการส่ง เสริม การศึก ษาเอกชน
มากที่สุดคือ ปัจ จัยด้านครู โดยเฉพาะด้านความพึงพอใจในการทำงาน ของครูมีอิทธิพลมากที่ สุด
รองลงมาคือคุณลักษณะของครู และพฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลใกล้เคียงกัน ครูเป็นตัวแปร
ในระดับ ห้อ งเรียนเป็น ตัวแปรที่ วัดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปฏิสัม พันธ์ใน ห้องเรียน
เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่เป็นสภาพ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของครู
และนักเรียน พบว่าคุณลักษณะทางชีวสังคมของครู การสนับสนุนทางสังคมของครู แรงจูงใจในการ
ทำงานของครู ความผูกพันต่อโรงเรียนของครู พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศการเรียนการสอน
มีอิทธิพลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ความพึงพอใจในการ
ทำงานของครู หมายถึง พลังหรือ แรงจูงใจใฝ่สัม ฤทธิ์ที่กระตุ้นบุคคลให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความก้าวหน้า
ในการทำงาน และได้รับ ผลตอบแทนจากการทำงาน ความพึงพอใจของครูได้แก่ ความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมการทำงาน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความ ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
ความพึงพอใจต่อเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ครู ความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของครูและโรงเรียน ความพึงพอใจในการบริห ารจัดการภายในของ โรงเรียน
และความพึ งพอใจต่อ ภารกิ จ ที่ ได้รับ มอบหมาย คุณ ลัก ษณะของผู้บ ริ ห าร จากผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียนได้แก่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบาย
ชัดเจน เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
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มีความรู้ ความสามารถและทัก ษะในวิชาชีพครูที่ดี มี ความรู้ ทั กษะและ เทคนิควิธีการทางบริหาร
จัดการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ทักษะในการบริหารเชิง ธุรกิจที่ดี
ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีความศรัทธาในอาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี125
สุธ ารัต น์ ทองเหลือ ศึ ก ษาเรื่ องคุ ณ ลั ก ษณะและพฤติก รรมการบริห ารของผู้ บ ริห าร
สถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่อ วัฒ นธรรมคุ ณ ภาพของสถานศึก ษา สัง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณลักษณะและพฤติกรรม
การบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 2) ระดับวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา และ 3) คุณลักษณะ
และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริห ารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยคือ ครูผู้สอน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อ ยดั งนี้ ด้านบุคลิ ก ภาพ ด้านวิสั ยทั ศ น์ ด้ านความคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์ ด้านการ
ตัดสินใจและด้านความสามารถในการบริหารและพฤติกรรมการบริห ารของผู้บ ริห าร สถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำด้านการกำหนดเป้าหมาย ด้านการควบคุมบังคับบัญ ชา ด้านการติดต่อ สื่อสาร
และด้านการจูงใจ ตามลำดับ 2. วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ขั้นการจัดทำและ
วางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นติดตามประเมินผล และขั้นการปรับปรุงพิจารณา ตามลำดับ 3.
คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริห ารของผู้บ ริหารสถานศึก ษาที่ ส่งผลต่อวัฒ นธรรมคุ ณภาพของ
สถานศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมการบริหาร (X2) และคุณลักษณะของผู้บริหาร (X1) มีประสิทธิภาพใน
ก า ร ท ำ น า ย (R2) ร้ อ ย ล ะ 66.30 แ ล ะ ส ม ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ใ น รู ป ค ะ แ น น ดิ บ ดั ง นี้
Y = 0.797+0.622(X2)+0.203(X1)126

125นฤมล

เจริญพรสกุล, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนั ก งานคณะกรรมการ ส่งเสริม การศึ ก ษาเอกชน,” วารสารวิจัย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11, 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559):
107-118.
126สุธารัตน์ ทองเหลือ, “คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
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กรชนก แย้ม อุ ทั ย ศึก ษาเรื่องประสิท ธิผ ลสถานศึก ษาตามทรรศนะของบุ คลากรทาง
การศึก ษา การวิจัยครั้ง นี้มี วัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อทราบประสิท ธิผ ลสถานศึก ษาตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษาสถานศึก ษา 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิท ธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา เมื่ อจำแนกตามสถานภาพ 3) เพื่อทราบ แนวทางการพัฒ นาประสิท ธิผ ล
สถานศึก ษา ประชากรในการวิจัยครั้ง นี้ได้แก่ บุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษา สัง กั ดสำนั ก
การศึกษาเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ แบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
ค่าความถี่ค่าร้อ ยละ ค่ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษาสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย คือ พั ฒ นาการของการประกั นคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกั ด
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการพัฒนาตาม จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ต่อมาผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ต่อมาผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบว่าไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านประสบการณ์
การทำงานในตำแหน่งปัจจุบนั พบว่า ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำคัญ ที่ .05 โดยประสบการณ์ ไม่ เกิ น 5 ปี แตกต่างกั บ ประสบการณ์ 16 – 20 ปี 3. แนวทาง
การพั ฒ นาประสิทธิผลสถานศึกษา พบว่า 1) ควรให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและให้แสดงออก
ทั้งด้านความคิดและการกระทำ ครูต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน การระดมทรัพยากร นำเอา
ข้อสรุปนั้นนำกลับไปพัฒนา เป็นแนวทางการสอนที่มีคุณภาพ 2) ควรให้ผู้เรียน เป็นคนที่ใฝ่รู้มีนิสัยรัก
การอ่านและใช้เทคโนโลยีเพื่อการหาความรู้เพิ่มเติม ให้กับตนเอง ประกอบด้วย การมอบหมายภาระ
งาน การสร้ า งนั ก เรี ย นให้ มี นิ สั ย รั ก การอ่ านจากสิ่ ง ที่ ส นใจ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น เรี ย นรู้ จ าก
เขต 2” (วิทยานิพ นธ์ป ริญ ญาครุศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึก ษา มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี, 2559), ง.
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แหล่ งเรียนรู้ 3) ควรมี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนให้ ผู้ เรียนใช้ ความรู้ท างด้ านหลัก ภาษา
การพัฒนาการสร้างกระบวนการคิดรวบยอด การให้ผู้เรียนทำโครงงานของนักเรียน การฝึกกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการทำงานโดย ให้ปฏิบัติในสภาพจริงการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์127
สุชญา ศรีอริยะกุล ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำกับ คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เ ขต 1 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) คุณภาพชีวิตการทางานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรีประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 กลุ่ม ตั วอย่ างที่ ใช้ในการวิจั ยครั้ง นี้ ได้ แก่ ส ถานศึก ษาสัง กั ดสำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 123 โรงผู้ให้ข้อมู ลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บ ริหาร
สถานศึกษาและครู รวมทั้งสิ้น 246 คนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ ได้แ ก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกั ดสำนัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้
ดังนี้ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางภูมิ
หลังและสังคม คุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะทางสติปัญญา 2) คุณภาพชีวิตการทำงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ บทบาทที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม การกำหนดระเบียบ ข้อ บังคับ ความเป็นสิทธิบุคคลในองค์ก าร การยอมรับในสังคมทาง
องค์การ ความสมดุล อันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล โอกาสในการใช้
ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคง
ในหน้าที่การงาน ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม และสภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย
และส่งเสริมสุขอนามัย 3) คุณลักษณะผู้นำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
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แย้มอุทัย, “ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา,”
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 5, 2 (มกราคม - มิถุนายน 2558): 1-5.
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01128
เอกสิงห์ ปากแก้ว ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บุ คลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุด รธานี เขต 4 จำนวน 319 คนเครื่อ งมื อ ที่ ใช้เ ป็ น แบบสอบถามแบบมาตราส่ว นประมาณค่ า
มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ .93 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test ผลการศึก ษาพบว่า 1. คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
จากมากไปหาน้อ ย คือด้านความสามารถในการบริห าร ด้านความเป็นผู้นำ และด้านบุคลิก ภาพ
ตามลำดั บ ส่ ว นด้ า นที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นความรู้ ท างวิ ช าการ
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น
ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อน ในภาพรวมแตกต่ างกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ที่ ร ะดั บ .01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้นำและด้านความสามารถ
ในการบริห าร มี ความคิดเห็นแตกต่างกั นอย่างมี นั ยสำคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .01 ส่วนคุณ ลัก ษณะ
ด้านความรู้ทางวิชาการ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน129
ฮาฟิซ ขานุรักษ์ ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบ
คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของผู้บ ริหารตามทั ศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดพัทลุง 2) ศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุ งระหว่าง เพศ อายุ
ระดับ การศึกษา ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้เป็นครูผู้สอนโรงเรียน
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ศรี อ ริย ะกุ ล , “คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น ำกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1” (วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญา
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), ง.
129เอกสิงห์ ปากแก้ว, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา, 2558), ง.
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เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจังหวัดพัท ลุง จำนวน 447 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ 1
จำนวน 225 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ กลุ่มที่ 2 จำนวน 222 คน
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึก ษาและเปรียบระดับ คุณ ลัก ษณะ เครื่องมื อที่ ใช้เป็นแบบสอบถาม
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิส ลามจังหวัดพั ท ลุง วิเคราะห์ข้อมู ล โดยการวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิงสำรวจ การหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัด พั ท ลุง ประกอบด้ วย องค์ป ระกอบด้านการปฏิสัม พัน ธ์กั บ ผู้ร่วมงาน
ด้านการปฏิบัติงานแบบมี เป้าหมาย และด้านความรับ ผิดชอบและการอุทิ ศตนต่องาน ส่วนระดับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบ
ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ทั ศนะของครูผู้สอนที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทัศนะ
ของครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ130
นายถาวร โสมณวัฒน์ ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรครูวิท ยาลัยเทคนิคปทุ ม ธานี จัง หวัดปทุ ม ธานีก ารวิจัย ครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ด้านวิสัยทัศน์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อ
เปรียบเที ยบคุณ ลัก ษณะของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ พึงประสงค์ ของบุคลากรครูวิท ยาลัยเทคนิค
ปทุ ม ธานี จั ง หวัด ปทุ ม ธานี ตามความคิด เห็ น ของบุ ค ลากรครู จำแนกตาม วุฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 132 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมี ลัก ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ ากั บ 0.85 วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวผลการวิจัย
พบว่า 1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิสัยทัศน์ และ
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ขานุรัก ษ์, “คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ของผู้บ ริห ารตามทั ศนะของครูผู้ ส อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจัง หวัดพัท ลุง ” (วิท ยานิพ นธ์ป ริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558), ง.
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ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึง ประสงค์
ของบุคลากรครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน ปรากฏผลดังนี้ 2.1 บุคลากรครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ พึ งประสงค์ วิท ยาลัยเทคนิคปทุ ม ธานี จัง หวั ดปทุ ม ธานี โดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 2.2 บุคลากรครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน131
ปัท มา โสภิชาติ ศึกษาเรื่อง ทั ก ษะผู้บ ริห ารที่ ส่งผลต่อประสิท ธิผลของโรงเรียนสัง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทั กษะผู้บริห ารของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ทักษะด้านมโนภาพ ทักษะด้านความรู้ความคิด
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษย์ตามลำดับ 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 9 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ อัตราการลาออกจากการเรียน
กลางคัน คุณ ภาพโดยทั่ วไปการขาดงาน ความพึงพอใจในการทำงาน และผลสัม ฤทธิ์ตามลำดับ
3) ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านโนภาพ และทักษะด้านมนุษยส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05132
อมรา เมฆฉาย ศึก ษาเรื่อง พฤติก รรมผู้นำของผู้บ ริห ารกั บ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย น
ในสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้ ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกั ดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุง ธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านมีภาวะผู้ นำทางวิชาการและด้านพันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน อยู่ ในระดับ
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โสมณวัฒน์, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครู
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2558), ง.
132ปัทมา โสภิชาติ, “ทักษะผู้บริห ารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), ง.
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มากที่สุด นอกนั้น 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 3) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้มีความสัมพันธกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01133

133อมรา

เมฆฉาย,“ พฤติก รรมผู้นำของผู้บ ริห ารกับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนในสังกั ด
กรุง เทพมหานครกลุ่ม กรุงธนใต้ ” (วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญาศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), ง.

70
อรพรรณ ตู้จินดา ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนวัดปทุมวนารามโดยใช้
อรพรรณโมเดล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ประสิท ธิภาพในสถานศึก ษา สัง กั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2) ศึก ษากระบวนการบริห ารที่ ส่งผลต่อประสิท ธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสถานศึก ษา สัง กั ด
สำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุพรรณบุรีเขต 2 3) ทดลองใช้รูป แบบอรพรรณโมเดล
ในการพั ฒ นาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสถานศึก ษา สัง กั ดสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
สุพรรณบุรีเขต 2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม คือ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานสอน ในอำเภออู่ทอง จำนวน 306 คน 2) กลุ่มที่ตอบแบบสัมภาษณ์
จำนวน 6 คน 3) สนทนากลุ่ม จำนวน 10 คน และ 4) กลุ่มทดลองโมเดลและพัฒนาเต็มรูปแบบ คือ
นัก เรียน ครู ผู้ป กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุ ม วนาราม จำนวน 210 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานการวิ เคราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบหลายขั้นตอน และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช้อรพรรณโมเดลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ มากโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการบริหาร อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการประเมินเพื่อพัฒนา ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการบริหารความ
เสี่ยงด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และด้านการนิเทศบุคลากรในสถานศึ กษาตามลำดับ
2) ประสิทธิผ ลของโรงเรียนโดยใช้อรพรรณโมเดลภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก เรีย นกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้วิ ชาภาษาไทย
รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ตามลำดับ
3) กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช้อรพรรณโมเดล ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรี ยน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 46134
กนก ศิ ริ มี ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห ารกั บ สมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริห ารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ความสามารถในการสื่อสาร และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ (2) สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บ ริห าร
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการ
134อรพรรณ

ตู้ จิน ดา, “ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริห ารโรงเรียนวัด ปทุ ม วนารามโดยใช้
อรพรรณโมเดล,” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 7, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558): 42 - 56.
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เรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษา และด้ า นส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ และ
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมั ธยมศึ ก ษา ในจัง หวั ด นครศรีธรรมราช กลุ่ม ตั วอย่าง ได้แ ก่ ผู้ อำนวยการสถานศึก ษา
รองผู้อำนวยการสถานศึก ษา หัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนมัธยมศึก ษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556 จำนวน 260 คน เครื่องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวม
ข้อ มู ล เป็ น แบบสอบถาม มี ค่ าความเชื่ อ มั่ น ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริห าร และด้ า นสมรรถนะ
การบริห ารงานวิชาการของผู้บ ริหาร เท่ากับ .934 และ .830 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร และสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี (3.99,0.39) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกั บ
สมรรถนะการบริห ารงานวิชาการของผู้บริห าร โดยภาพรวมมี ความสัมพันธ์กั นทางบวกและอยู่ใน
ระดับสูง (r=.712) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001135
ขวัญ กมล พลเยี่ ย มศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ตามทั ศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนมั ธยมศึก ษา สหวิท ยา
เขตแก่ นนครราชพฤกษ์ สังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษามัธยมศึกษา เขต 25 จำแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียน
มัธยมศึก ษา ในสหวิท ยาเขตแก่ นนครราชพฤกษ์ สัง กัดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึกษา
เขต 25 ปีก ารศึก ษา 2556 จำนวน 260 คนเครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ
คุณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตัวเลือ ก 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุป ระสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับ เท่ากับ 0.87
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และค่าสถิติในการแจกแจงค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
135กนก

ศิริมี, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้นครศรีธรรมราช, 2557), ง.
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็น
ผู้นำ ด้านความรู้ทางวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำแนก เพศ
วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน136
ชัยวุฒิ วรพินธุ์ ศึกษาเรื่องคุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบ
มืออาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลาง การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยการศึก ษากลุ่ม ตัวอย่าง 535 คน ตามตารางของเครซีมอร์แกน โดยการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี จำนวน 60 คน และพนักงานเทศบาลในเขตจังหวัดภาคกลาง 19 จังหวัด
จำนวน 475 คน เครื่อ งมื อที่ใช้ในการเก็บข้อมู ล คื อ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 ราย โดย
เลือกแบบเจาะจง จากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลการศึกษา
พบว่า1) สมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า นพบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะสู ง สุ ด คื อ ด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า รองลงมา ได้ แ ก่
ด้ า นการผลั ก ดั น การเปลี่ ย นแปลง ด้ า นความมี วิ สั ย ทั ศน์ ก ว้ า งไกลและด้ า นการบริ ห ารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามลำดับ 2) ระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับสมรรถนะ
การบริหารงานแบบมืออาชีพ ของปลัดเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยคุณลักษณะภาวะผู้นำ
ด้านความรับผิดชอบความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างเครือข่าย การจัด การความสัมพันธ์ และทักษะ
การสื่อสารมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาล อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบายสมรรถนะการบริหารงานโดยรวม ได้ร้อยละ 56.10 3) พบว่า
ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 และพนักงาน
เทศบาลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 ตามลำดับจึงไม่มีความแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน137
136ขวัญ กมล

พลเยี่ยม, “คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของครูผู้ ส อนโรงเรี ยนมั ธยมศึ ก ษา สหวิท ยาเขตแก่ นนครราชพฤกษ์ สั ง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25” (วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557), ง.
137ชัยวุฒิ วรพิ นธุ์, “คุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับสมรรถนะการบริห ารงานแบบมื อ
อาชีพ ของปลัดเทศบาลในภาคกลาง” (วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญาดุษฎีบั ณฑิ ต คณะรัฐศาสนศาสตร์ฤ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557), ง.
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นิตยา ทองไทย ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความ คิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงห์บุรี และ
อ่างทอง ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความ
เป็นผู้นำ และด้านทักษะการบริหารงาน138
จีรภา แสงแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะขอผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานแนะ
แนวในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 8 ผลการวิจั ย พบว่ า
1) คุณ ลัก ษณะของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 8
โดยภาพรวมและรายด้านอยู ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับ ค่ามั ชฌิม เลขคณิ ตจากมากไปน้อย คือ
ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลิกภาพ และด้านสติปัญ ญา 2) การดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสัง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัด
กิจกรรมแนะแนว ด้านการให้บริการแนะแนว และอยู่ ในระดับปานกลาง 1 ด้านคือ ด้านการบริหาร
การจัด การแนะแนว 3) คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริห ารด้ านบุ ค ลิ ก ภาพและสติ ปั ญ ญาส่ ง ผลต่ อ การ
ดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อย่างมี
นัยสำคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยคุณลักษณะด้านสติปัญ ญาส่งผลต่อการดำเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม คุณลักษณะบุคลิกภาพ
และด้านสติ ปัญ ญาส่ งผลต่ อการดำเนิ นงานแนะแนว ในสถานศึ กษาด้านการจั ดกิ จกรรมแนะแนว
คุณลักษณะด้านสติปัญญาส่งผลต่อการผลต่อการดำเนินงานแนะแนว ในสถานศึกษาด้านการให้บริการ
แนะแนว คุ ณ ลั ก ษณะด้ านบุ ค ลิก ภาพและด้า นสติ ปั ญ ญาส่ ง ผลต่ อ การดำเนิ น งาน แนะแนวใน
สถานศึกษาด้านการบริหารการจัดการแนะแนว139
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ทองไทย, “คุณลัก ษณะผู้บ ริห ารสถานศึก ษามืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงห์บุรี และ
อ่างทอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี, 2557), 116-119.
139จี ร ภา แสงแก้ ว , “คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารส่ ง ผลต่ อ การดำเนิ น งานแนะแนวใน
สถานศึกษา สัง กัดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึกษา เขต 8” (วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญาศึก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง.
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ปนัดดา ปิ่นทัศน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึก ษา สัง กั ดสำนัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
1) คุณลัก ษณะของผู้บริห ารสถานศึกษา สังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก เรียงลำดับ ค่ามัชฌิม เลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ความรับ ผิดชอบ ความสามารถในการตั ดสินใจ ความมีชีวิตชีวาและความอดทน ความฉลาด
มีไหวพริบ และความสามารถในการจูงใจ 2) บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่า
มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อย ดั ง นี้ ความอิ ส ระ ความร่วมมื อ ความเปิ ดเผย การทดลอง
การเผชิญความจริง การไว้วางใจ ความจริงใจ และการดำเนินงานเชิงรุก 3) คุณลักษณะของผู้บริหาร
กับบรรยากาศองค์การสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01140
ปาริชาต สมใจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง อิท ธิพลของภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บ ริหาร
สถานศึก ษาต่อประสิท ธิผ ลของสถานศึกษา สังกั ดสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้นำที่มุ่งความสัมพันธ์ 2) ผู้นำที่มุ่งให้
การสนับสนุน 3) ผู้นำที่มุ่งความสำเร็จ 4) ผู้นำที่มุ่งการสั่งการ 5) ผู้นำที่มุ่งให้บริการ 6) ผู้นำที่มุ่งบุคคล
7) ผู้นำที่มุ่งขายความคิด และ 8) ผู้นำที่มุ่งมอบหมายงาน 2) องค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในการ
ทำงาน 2) การขาดงาน 3) คุณภาพโดยทั่วไป 4) อัตราการออกกลางคัน และ 5) ผลสัมฤทธิ์ 3) ภาวะผู้นำ
ตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และเมื่ อพิจารณาในรายองค์ประกอบ พบว่า
องค์ป ระกอบด้านผู้นำที่ มุ่งความสัมพันธ์ ด้า นผู้นำที่มุ่ งให้ก ารสนับสนุน ด้านผู้นำที่ มุ่งความสำเร็จ
ด้านผู้นำที่มุ่งการสั่งการ ด้านผู้นำที่มุ่งให้บริการ ด้านผู้นำที่มุ่งบุคคล ด้านผู้นำที่มุ่งขายความคิด และ
ด้านผู้นำที่มุ่งมอบหมายงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ภาวะผู้นำตามสถานการณ์
ด้านผู้นำที่มุ่ งสั่งการ และด้านผู้นำที่มุ่งความสำเร็จ มี อิทธิพลต่อ ด้านผลสัม ฤทธิ์ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ด้านผู้นำที่มุ่งความสำเร็จ ด้านผู้น ำที่มุ่งสังการ และ
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ปิ่นทัศน์, “คุณลัก ษณะของผู้บริหารกั บบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา
สัง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 1” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง.
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ด้านผู้นำที่มุ่งความสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อด้านความพึงพอใจในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ด้านผู้นำที่มุ่งให้บริการและด้านผู้นำที่มุ่งสั่งการ มีอิทธิผลต่อ
ด้านการขาดงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ด้านผู้นำที่มุ่งให้บริการ
และด้านผู้นำที่มุ่งสั่งการ มีอิทธิพลต่อด้านอัตราการออกกลางคัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ด้านผู้นำที่มุ่งให้บ ริการ และด้านผู้นำที่มุ่งสั่งการ มีอิท ธิพลต่อ
ด้านคุณภาพโดยทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01141
สาวิตรี ง้วนหอม ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้อ งถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ปัจจัยความเสี่ยง
ด้านวัสดุทรัพยากร ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพทาง
การเงิน ปัจจัยความเสี่ยงด้านปัญ หาเศรษฐกิ จ ปัจ จัยความเสี่ยงต่อผลผลิตและการบริ การ ปัจจัย
ความเสี่ยงด้านบุคลากร ปัจจัยความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยความเสี่ยงด้านสังคมและวัฒนธรรม
และปัจ จัยความเสี่ยงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา ยกเว้นปัจ จัยความเสี่ยงด้านการเมืองและ
กฎหมายมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตได้ ดังนี้ คุณภาพโดยทั่วไป ความพึงพอใจในการ
ทำงาน และผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก เรียน ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการขาดงาน และ
การออกกลางคันของนักเรียน อยู่ในระดับ น้อย 3) ปัจจัยความเสี่ยงกั บประสิท ธิผ ล โดยภาพรวม
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01142
ศุภกร อินทร์คล้า ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทั กษะภาวะผู้นำของผู้บ ริห ารกับ ประสิท ธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาสั ง กั ดเทศบาล กลุ่ม การศึ ก ษาท้ องถิ่น 1 โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดั บ มาก
2) ประสิท ธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
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สมใจ, “อิทธิพลของภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึ กษาต่อ
ประสิท ธิผลของสถานศึก ษา สัง กัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิท ยานิพนธ์
ปริญ ญาศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2556), ง.
142สาวิตรี ง้วนหอม, “ปัจ จั ยความเสี่ ยงกับ ประสิทธิผ ลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึก ษาท้ อ งถิ่นที่ 1” (วิท ยานิพนธ์ปริญ ญาศึก ษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง.
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อยู่ในระดับ มาก 3) ทั ก ษะภาวะผู้นำของผู้บ ริห ารกั บ ประสิท ธิผ ลของสถานศึก ษาสังกั ดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01143
อนุศรา โกงเหลง ได้ศึก ษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บ ริหารกับ ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร โรงเรี ยนสาธิ ต สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณ ลัก ษณะของผู้ บ ริห ารโรงเรียนสาธิต สังกั ดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน และมาก 1 ด้าน เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อยดังนี้ ภูมิหลังทางสังคม คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางกาย บุคลิกภาพ สติปัญญา
และความสามารถ และคุณ ลัก ษณะทางสัง คม 2) ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติง านของบุ คลากร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายด้านยู ในระดับ มาก เรียงลำดับ ตามค่ามั ชฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปน้อยคือ ลั ก ษณะงาน
เพื่อนร่วมงาน การได้รับการยอมรับนับถือ การนิเทศงาน หน่วยงานและการจัดการ สภาพการทำงาน
การเลื่อ นตำแหน่ง เงินเดือ น ผลประโยชนเกื้อกู ล 3) คุณลัก ษณะของผู้ บ ริห ารกั บ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร มี ความสัมพั นธ์กั นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .01 โดยภาพรวมในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน144
สุพิชฌาย์ เหลืองนวล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บ ริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1) คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ อยู่ในระบบที่ 4 ระบบความร่วมมือ 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

143ศุภกร

อินทร์คล้า, “ทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่ม การศึกษาท้องถิ่น 1” (วิท ยานิพนธ์ปริญ ญาศึก ษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง.
144อนุศรา โกงเหลง, “คุณ ลักษณะของผู้บ ริห ารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกั ดสำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ในเขตกรุง เทพมหานคร”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), ง
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มาก 3) คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01145
ณัฐยากรณ์ เล็ก สิงโต ที่ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ พึงประสงค์ตาม
การรับ รู้ ข องผู้ ป กครองนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ านหนองบอน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาระยอง เขต 1 ผลการวิจั ย พบว่า โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
โดยเรียงลำดับตามค่ามั ชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณธรรม ด้านความเป็นผู้นำ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้และความสามารถ ด้านเทคนิคการประชุม ส่วนด้าน
บุคลิกภาพโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ มีความ
อ่อ นโยน กิ ริ ยามารยาทสุภ าพนุ่ ม นวลเรี ยบร้อ ย มี อ ารมณ์ ร่ าเริง แจ่ม ใส แต่ ง กายสะอาดสุ ภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง 146
ประไพ อุดมผล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
1) การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับ มาก 2) ประสิท ธิผลของสถานศึกษา สังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 3) การปฏิบัติงานของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05147
พรสวรรค์ โฆษิตจินดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับ
การจั ด การเรี ย นการสอนคละชั้ น ในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลัก ษณะผู้บ ริห ารสถานศึกษามื ออาชีพในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
145สุพิชฌาย์

เหลืองนวล, “คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), ง.
146ณัฐยากรณ์ เล็กสิงโต, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามการรับรู้
ของผู้ป กครองนัก เรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
ระยอง เขต 1” (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 67-68.
147ประไพ อุดมผล, “การปฏิบัติงานของผู้บริห ารที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของสถานศึกษา
สัง กัดสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญาศึก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการเรียน
การสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยเฉพาะ
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก 3) คุณลัก ษณะผู้บริห ารสถานศึกษามืออาชีพกับ การจัดการ
เรี ยนการสอนคละชั้ น ในโรงเรีย นขนาดเล็ ก สัง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มีความสัมพันธ์กันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01148
ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) การวางแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ขั้นตอนพบว่ามี 3 ขั้นตอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้
การกำหนดปรัชญาความเชื่อ ขององค์กร การกำหนดวิสัยทั ศน์ขององค์กรและการกำหนดพันธกิ จ
ส่วนอี ก 6 ขั้น ตอนมี ก ารปฏิบั ติ อ ยู่ ในระดับ มากเรี ยงตามลำดับ ค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ยดั ง นี้
การกำหนดแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมภายนอก การกำหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก และการกำหนดนโยบาย 2) ประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามี 2 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ ยจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ การขาดงานและคุณภาพโดยรวม ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ความพึงพอใจในงาน อัตราการออกกลางคันของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า การวางแผนกลยุทธ์
ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนทุกด้านอย่างมีนัยสำคั ญทางสถิติที่ระดับ .01
ยกเว้นด้านอัตราการออกกลางคันของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนกลยุทธ์149

148พรสวรรค์

โฆษิตจินดา, “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการจัดการเรียน
การสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัยศิลปากร,
2554), ง.
149ลัดดาวัล ย์ บุญเลิศ, “การวางแผนกลยุทธ์กับ ประสิทธิผ ลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 4” (วิท ยานิ พนธ์ป ริญ ญาศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.
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ศรัญ ญู พงศ์ป ระเสริฐสิน ได้ศึก ษาวิจัยเรื่อง พฤติก รรมการตัดสินใจของผู้บ ริห ารกั บ
ประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรม
การตัดสินใจของผู้บริห ารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก 3) พฤติก รรมการตัดสินใจของผู้บ ริห ารกั บ ประสิท ธิผ ลโรงเรียนคาทอลิก สัง กั ด
อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05150
โสภา วงษ์ นาคเพ็ ชร์ ได้ ศึก ษาวิจัย เรื่อง การบริห ารงานวิชาการกั บ ประสิท ธิผ ลของ
สถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน สั ง กั ดสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาสุพ รรณบุ รี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
การพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ การพัฒ นาหลัก สูตรและสถานศึก ษา การพัฒ นาระบบการประกั น
คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา การวัด ผลประเมิ น ผลและเที ยบโอนผลการเรีย นรู้ การพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ การศึก ษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒ นา
แหล่ ง เรีย นรู้ การวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างวิ ชาการแก่ ชุ ม ชน
การส่งเสริม และสนับ สนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์ก ร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ
ที่จัดการศึกษา และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ
ตามลำดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากโดยเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ยดังนี้
อัตราการลาออกกลางคันของนักเรียนคุณภาพโดยทั่วไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการทำงาน
และผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน ตามลำดับ 3) การบริห ารงานวิชาการผู้บ ริห ารกั บ ประสิท ธิผ ลของ
สถานศึกษา เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
มีความสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01151
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พงศ์ประเสริฐสิน, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.
151โสภา วงษ์ น าคเพ็ ช ร์ , “การบริ ห ารงานวิ ช าการกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้ นฐาน สั งกั ดสำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาสุ พรรณบุรี เขต 2” (วิท ยานิพ นธ์ป ริญ ญาศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง.

80
ปรารภ หลงสมบุญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของชุม ชนในสถานศึก ษา สังกั ดสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึก ษา สังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม และแยกพิจารณาในแต่ละด้าน 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกรายด้าน
3) คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวม ได้แก่ คุณลักษณะของ
ผู้บริหารโดยภาพรวม คุณลักษณะทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05152
อาทิ ตยา ศกุ นะสิงห์ ได้ศึก ษาวิจัยเรื่องบทบาทผู้บ ริห ารที่ สัม พันธ์กั บ ประสิท ธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01153
งานวิจัยต่างประเทศ
กริน (Green) ได้ศึกษาการรับรู้ของครู นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบว่า คุณลักษณะของธรรมนูญโรงเรียน
ที่มีประสิทธิผล ตามที่ครู นักเรียน ผู้ปกครองเห็นว่า การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและ
มีความเรียบร้อย บรรยากาศดี กำหนดความคาดหวังที่สูง และติดตามตรวจสอบความสำเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง ครูและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต้องเป็นโรงเรียนที่ครูมีภาวะผู้นำ
และกำหนดพันธกิจที่ชัดเจน มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนเรียนรู้มากขึ้น ส่วนนักเรียนไม่มั่นใจถึง
โอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นด้วยที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับ
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หลงสมบุญ , “คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในสถานศึก ษา สังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษานครปฐม เขต 2” (วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญาศึก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง.
153อาทิตยา ศกุนะสิงห์, “บทบาทผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง.
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โรงเรียน ครูมั่นใจที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน แต่ไม่มั่นใจว่าโรงเรียน
จัดให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างจริงจัง และให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 154
มาเรคโล (Marcelo) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโรงเรียนกับบทบาทการนำของ
ครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในซานตาเฟ ประเทศอาร์เจนตินา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
ในการให้ ค วามช่ วยเหลือ ของครู ใหญ่ ที่ พ บบ่ อยที่ สุ ด ในความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยน ได้ แ ก่
การจัด แบ่ งสถานที่ อ ย่ างเป็ น สัดส่ วน ซึ่ง เป็ น การแสดงออกถึ งภาวะผู้ นำทางการบริห ารจั ดการ
การจัดสรรอย่างเป็นส่วน ๆ ชี้ให้เห็นความสัม พันธ์มี ระเบียบวินัยในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหาร และการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 155
ไอบูกั น และคณะ (Ibukun and others) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลัก ษณะส่วนบุคคลและ
ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลในรัฐเอกิติ ไนจีเรีย วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้คือศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ
และความเป็น ผู้นำใน Ekiti State, Nigeria โดยใช้แบบสอบถามเชิง สำรวจเพื่ อใช้ในการศึก ษานี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน Ekiti State,
Nigeria นั ก วิ จั ย ใช้ ชุ ด เครื่ อ งมื อ วิ จั ย 2 ชุ ด เพื่ อ กำหนด Inventory Demographics (PDI) ของ
(ผู้อำนวยการหรือครูใหญ่) Principles และ Inventory (ประสิทธิผล) Effectiveness (PLEI) สำหรับ
ครู ใหญ่ โ รงเรี ย นและครูต ามลำดั บ ผลการวิจั ย พบว่า ความแตกต่ า งอย่ างมี นั ย สำคั ญ ระหว่า ง
ประสบการณ์ของผู้บริหารและความเป็นผู้นำของพวกเขา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอายุ
ของผู้ ว่าจ้างกั บ ประสิท ธิผ ลในการเป็ น ผู้น ำและไม่ มี ค วามแตกต่างกั นอย่างมี นัย สำคั ญ ระหว่า ง
ประสิท ธิผลการเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชาชายและหญิง จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าคณะกรรมการ
บริการการเรียนการสอน Ekiti State สามารถให้ความสำคัญกับการใช้ประสบการณ์ในการแต่งตั้ง
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Albert-Green, “Teacher’, Parents’ and Students’ Perception of
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Charter School” (A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Texas A&M
University, 2018), iii-iv.
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ผู้บ ริหารส่วนปัจจัยด้านเพศอาจไม่ได้รับ การเน้นย้ำเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ระหว่างชายและหญิง156
เฮอเรรา เสนองาน ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำและประสิทธิผลของโรงเรียน: มุมมองจาก
ครูใหญ่และครูความเป็นผู้นำหลักและผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดีบันทึกไว้
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของผู้บริหารการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและโรงเรียนของพวกเขามี คุ ณสมบัติรับ ผิดชอบหรือไม่วัดยังไม่ ได้สำรวจ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 4 เรื่องคำถามเกี่ยวกับ (ก) ขอบเขตของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงานด้านความเป็นผู้นำ 7 ประการที่ระบุว่าเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวรรณกรรม
ว่าระดับการมี ส่วนร่วมเกี่ ยวข้องกั บความสำเร็จของโรงเรียนในการตอบสนองความรับผิดชอบวัด
การศึกษาใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติและถูกนำมาใช้ในการสำรวจโรงเรียนและ
พนั ก งาน (SASS) ปี 2542-2543 ข้ อ มู ล จาก 4,842 แห่ ง รวม 9,893 คนและครู 56,354 คน
การสำรวจได้รวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับมุมมองของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ในการปฏิบัติตนเป็นผู้นำต่าง ๆ วัดความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บ ริหารเห็นว่าตนมี ระดับ
การศึกษาสูงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่เป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทรัพยากรและข้อมูล
และระดับ การมี ส่วนร่วมในด้านวัฒ นธรรมการมุ่ ง เน้นและการกระตุ้นทางสติปัญ ญาในระดับ ต่ ำ
และครูเห็นว่าผู้บริหารของพวกเขามีส่วนร่วมในการกระตุ้นทางสติปัญญาในระดับสูงและการป้อน
ข้อมู ลและระดับการมี ส่วนร่วมในด้านวัฒ นธรรมการสั่งการระเบียบวินัยทรัพยากรและการโฟกั ส
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักการของลัทธิโลจิสติกส์ความรับผิดชอบ
ในการเป็นผู้นำทั้งจากมุมมองของครูและครูสามารถทำได้ใช้ในการทำนายความเป็นไปได้ที่โรงเรียนจะ
ได้รับการวัดความรับผิดชอบจากมุมมองของผู้บริหารทรัพยากรการโฟกัสและวัฒนธรรมมี นัยสำคัญ
ทางสถิติท ำนายความสำเร็จของโรงเรียน จากมุม มองของครูทรัพยากรและวัฒ นธรรมตัวบ่ง ชี้ที่ มี
นัยสำคัญทางสถิติสำหรับความสำเร็จของโรงเรียน157

156W.

O. Ibukun, Babatope Kolade Oyewole and Thomas Olabode Abe,
“Personality Characteristics and Principal Leadership Effectiveness In Ekiti State,
Nigeria,” International Journal of Leadership Studies 6, 2 (2011): 247-262.
157Robert Herrera, “Principal Leadership and School Effectiveness:
Perspectives from Principals and Teachers” (Dissertations, 2010), 568.
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สรุป
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้บริหาร
และประสิทธิผลของโรงเรียนดังที่กล่าวมาแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณลักษณะผู้บริหารมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง สำหรับ การบริห ารงานของผู้บ ริห าร เพราะความสำเร็จ ของผู้ บ ริห ารสามารถวัดได้ จ าก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์
(Lunenburg and Ornstein) ก ล่ าวว่ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ขอ งผู้ น ำ มี ดั งนี้ 1. แ ร งขั บ (Drive)
2. ความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity) 3. แรงจู ง ใจในการนำ (Leadership motivation) 4. ความเชื่อ มั่ น
ในตนเอง (Self-confidence) 5. ความเฉลี ย วฉลาด (Intelligence) 6. ความรู้ ในงาน (Taskrelevant knowledge) 7. ความมั่ น คงทางอารมณ์ (Emotional maturity) 8. ความยื ด หยุ่ น
(Flexibility) ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของฮอยแลมิสเกล (Hoy and
Miskel) มีดังนี้ 1. ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน (achievement) 2. ความพึง พอใจในการทำงาน (job
satisfaction) 3. การขาดงาน (absenteeism) 4. อัตราการออกกลางคันของนัก เรียน (dropout
rate) 5. คุณภาพโดยรวม (overall quality) มาเป็นทฤษฎีในการวิจัยในครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน สังกั ดสำนัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 3) ความสัมพันธ์คุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive research) โดยใช้ โ รงเรีย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กำหนดผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ
3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครู จำนวน 1 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามแนวคิดของ
ลูเนนเบอร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) และประสิท ธิผ ลของโรงเรียน สั ง กั ด
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุ รี เขต 1 ตามแนวคิ ดของ ฮอยและมิ ส เกล
(Hoy and Miskel) เพื่อให้การดำเนินการวิจยั เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
เพื่ อให้ก ารดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมี ระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย
ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด งานมีป ระสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล ผู้วิจัยจึงได้กำหนดรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการ ตามระบบของการดำเนินการตามโครงการด้วย
การศึกษาจากปัญหา เอกสาร ตำรา ข้อมูล สถิติ วรรณกรรม งานวิจัยและรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เสนอโครงการต่อภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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ข้นตอนที่ 2 การดำเนินงานตามโครงการวิจัย
เป็ น ขั้น ตอนที่ ผู้ วิจั ยใช้ เครื่อ งมื อ ที่ ส ร้างขึ้ น ในขั้ น ตอนที่ 1 ไปทดสอบปรับ ปรุ ง แก้ ไข
ข้อบกพร่องและนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
เป็ น ขั้ น ตอนการเสนอรายงานผลการวิจั ย ต่ อ คณะกรรมการผู้ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไขข้ อบกพร่อ ง ตามที่ ค ณะกรรมการผู้ ควบคุ ม วิท ยานิพ นธ์
เสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอโครงการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ ขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรและขอจบการศึกษา
ต่อไป
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมู ล สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชแผนแบบการวิจัย
แบบกลุ่ม ตัวอย่างเดียว ศึก ษาสภาวการณ์ ไม่มี ก ารทดลอง (the one-shot, non-experimental
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้
O
R
เมื่อ

R
X
O

X

หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุม่
หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
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ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้ง นี้ ได้ แ ก่ โรงเรีย นสัง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 139 โรงเรียน จำแนกเป็นโรงเรียนในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
52 โรงเรียน อำเภอท่าม่วง 42 โรงเรียน อำเภอด่านมะขามเตี้ย 26 โรงเรียน และอำเภอศรีส วัสดิ์
19 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 103 โรงเรียน ซึ่งได้จากการเปิดตารางประมาณการกำหนดขนาดตัวอย่าง
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)158 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่ ง
ประเภท (Stratified random sampling) จำแนกตามอำเภอ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยกำหนดผู้ให้ ข้อ มู ล โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้ วย ผู้อ ำนวยการโรงเรีย นหรือ
รองผู้อ ำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครู จำนวน 1 คน และคณะกรรมการสถานศึก ษา 1 คน
รวมทั้งสิ้น 309 คน ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนสังกัด
กลุ่ม
สำนักงานเขต
ประชากร
อำเภอ
ตัวอย่าง
พื้นที่การศึกษา
(โรงเรียน)
ผู้บริหาร
(โรงเรียน)
ประถมศึกษา
เมืองกาญจนบุรี
52
39
39
ท่าม่วง
42
31
31
กาญจนบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
26
19
19
เขต 1
ศรีสวัสดิ์
19
14
14
รวม
139
103
103
รวมทั้งสิ้น
158Robert

ผู้ให้ข้อมูล
ครู
39
31
19
14
103
309

คณะกรรมกา
รสถานศึกษา
39
31
19
14
103

V. Krejicie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for
Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement
3, (November, 1970): 608.
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ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ดังรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ในการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้
2. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียน (Xtot) ตามแนวคิดของ
ลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ซึ่งประกอบด้วย 8 คุณลักษณะ คือ
2.1 แรงขับ (Drive) (X1) หมายถึง การสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อให้บ รรลุเป้าหมาย
ของตนเองและองค์ก ร รวมทั้ง ส่ง เสริม สนับสนุนให้ก ำลังใจแก่ ผู้ใต้บังคับ บัญ ชา (บุคลากร) บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.2 ความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity) (X2) หมายถึ ง มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะแสดงออกหรื อ
แสดงพฤติกรรมเพื่อให้บุคลากรเห็นถึงความจริงใจมีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจผู้บริหารในการ
นำพาองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
2.3 แรงจูงใจในการนำ (Leadership motivation) (X3) หมายถึง มีความมุ่งมั่นที่จะ
ใช้ทักษะและความสามารถในการนำหรือการใช้ภาวะผู้นำเพือ่ ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของทีมงานและองค์กรร่วมกัน
2.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) (X4) หมายถึง มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ในการใช้ทักษะและความสามารถในการนำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2.5 ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) (X5) หมายถึง มีความรอบรู้สูง รับรู้จุดอ่อน
จุดแข็ง ของตนสามารถบูรณาการและตีความข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจนถูกต้อง และสามารถนำ
ข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างชาญฉลาด
2.6 ความรู้ในงาน (Task-relevant knowledge) (X6) หมายถึง มีความรู้ความชำนาญ
และประสบการณ์เกี่ยวกับความสามารถ วิธีการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ประสบการณ์หรือทางเลือก
ที่เหมาะสมให้กับองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์กร
2.7 ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional maturity) (X7) หมายถึง สามารถควบคุม
อารมณ์และความรู้สึกของตน รวมทั้งยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์
2.8 ความยืดหยุ่น (Flexibility) (X8) หมายถึง มีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อคุณสภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
และนำความต้องการนั้นมาใช้ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
3. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ตามแนวคิดของฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel) โดยได้เสนอแนวคิดว่าโรงเรียนจะมีประสิทธิผลควรวัดจาก 5 ด้าน คือ
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3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) (Y1) หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียน
การพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ศีลธรรมของนักเรียน โรงเรียน
สามารถผลิตนักเรียนให้มีระดับผลการเรียนสูง และนักเรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงได้จำนวนมาก
3.2 ความพึงพอใจในการทำงาน (job satisfaction) (Y2) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ
ต่องาน/ภาระงาน ผลตอบแทนของงาน ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย
ลูกน้อง นโยบายแผนงาน มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ความพึงพอใจต่อโอกาส
ในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การลาออก การอุทิศตน ความอิสระในการปฏิบัติงาน โอกาสในการ
รับข้อมูลข่าวสาร การใช้ทักษะที่หลากหลาย มีมุมมองว่างานสำคัญ ความพึงพอใจต่อโอกาสการเลื่อน
ตำแหน่ง
3.3 การขาดงาน (absenteeism) (Y3) หมายถึ ง อั ตราการขาดงานของบุ คลากร
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร บรรยากาศขององค์กร ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่องาน เจตคติต่องาน เช่น
ความเครียด ปริมาณงาน ภาระงาน บรรยากาศ การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการทำงาน
3.4 อั ต ราการออกกลางคั น ของนั ก เรี ยน (dropout rate) (Y4) หมายถึ ง จำนวน
นักเรียนที่วัดได้จากการจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน
และนักเรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ
3.5 คุณภาพโดยรวม (overall quality) (Y5) หมายถึง การตอบสนองต่อชุมชนและ
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ ความสามารถในการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับและปรับเปลี่ยนการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายใหม่ ๆ ความสามารถในการผสมผสาน ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาในโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ในการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้
มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กำหนดคำตอบไว้ให้ (forced choice)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น เกี่ ยวกั บ คุณ ลัก ษณะผู้บ ริห าร ตามแนวคิดของลูเนน
เบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein)
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel)
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แบบสอบถามในตอนที่ 1 มี ลั ก ษณะเป็ น เลื อ กตอบตามที่ ก ำหนดคำตอบไว้ ให้
ส่วนแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มี ลัก ษณะเป็ นแบบจัด ลำดั บ คุ ณ ภาพ
5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)159 โดยผู้วิจัยกำหนดค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น
5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
ให้มีน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน
ระดั บ 4 หมายถึง คุณ ลั ก ษณะผู้ บ ริห าร/ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น อยู่ในระดั บ มาก
ให้มีน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
ให้มีน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง คุณ ลั ก ษณะผู้ บ ริห าร/ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน อยู่ในระดั บ น้ อ ย
ให้มีน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ให้มีน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์
การวิจัยที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และนำผลการศึกษามาสร้างเครื่องมือโดยการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม
โดยนำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item
Objective Congruence) แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.60-1.00
ขั้นตอนที่ 3 นำแบบสอบถามที่ป รับปรุงแก้ไขแล้วมาทดลองใช้ (try out) กั บโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ที่ไม่ใช่โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
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10 โรงเรี ยน ๆ ละ 3 คน ได้ แ ก่ ผู้ อ ำนวยการโรงเรีย นหรื อ รองผู้ อ ำนวยการโรงเรีย น ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
ตามวิ ธี ข องครอนบาค (Cronbach)160 โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟ่ า (𝛼 - coefficient) ได้ ค่ า
สัมประสิทธิ์ครอนบาค .990
ขั้นตอนที่ 5 จั ด ทำเครื่ อ งมื อ ฉบั บ สมบู ร ณ์ แล้ ว นำไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
103 โรงเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนที่วางไว้ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยทำหนัง สือ ถึง คณบดี บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยศิล ปากร เพื่ อทำหนั งสื อ
ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เพื่อออกหนัง สือ ขอความร่วมมื อจากผู้อำนวยการโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อให้ความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถาม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งกลับ
มาให้ผู้วิจัยโดยตรงทั้งนี้ผู้วิจัยได้เขียนชื่อ ที่ อยู่ พร้อมติดแสตมป์ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงเรียน
บางแห่งผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ตัวแทนช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ใช้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) จำนวน 103 โรงเรียน ๆ ละ
3 คน ได้แก่ ผู้อ ำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึก ษา
รวมทั้งสิ้น 309 คน นำข้อมูลที่ได้รับกลับคืนมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่ อให้ก ารวิเคราะห์ข้อมู ล ตรงตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจัยที่ ศึก ษา ผู้วิจัยได้ใช้ส ถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ
ความถี่ (frequency: f) และร้อยละ (percentage: %)
2. การวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นและประสิ ท ธิผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 ใช้ค่ามั ชฌิ ม เลขคณิต (arithmetic
mean: 𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) โดยพิจ ารณาค่ามั ชฌิม เลข
คณิตของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best)161 ดังนี้
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน
อยู่ในระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน
อยู่ในระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s product moment correlation-coefficient: rxy) โดยใช้
เกณฑ์ในการแปลผล 3 ระดับ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.70 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับมาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01 - 0.29 หมายถึง มีความสัมพันธ์กั น
อยู่ในระดับน้อย162
161John

W.Best, Research in Education (New York : Prentice,Inc., 1970), 87.
162 บุญใจ ศรีส ถิตนรากูร , ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ , พิมพค์รั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย, 2553, 377.
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สรุป
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ทราบ 1) คุณ ลั ก ษณะผู้ บ ริห ารโรงเรี ยน สั ง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 1 2) ประสิท ธิผลของโรงเรียน สัง กั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม คุณลักษณะผู้บริหาร ตามแนวคิดของ ลูเนนเบอร์ก
และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) และประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของฮอยและ
มิสเกล (Hoy and Miskel) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 103 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน/
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 309 คน ตัวแปรต้นที่ศึกษา
คือ คุณลักษณะผู้บริหาร ตัวแปรตามที่ศึกษา คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล คื อ ความถี่ (frequency : f) ร้ อ ยละ (percentage : %) มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (arithmetic
mean : 𝑋̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r xy)

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “ คุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรีย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1” ผู้ วิจั ยได้ ส่ ง
แบบสอบถามให้ ก ลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 309 ฉบับ ซึ่ง มี ผู้ให้ ข้อ มู ล คือ 1) ผู้อ ำนวยการโรงเรียน/
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2) ครู และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษา รวมผู้ให้ข้อมูล 309 คน จาก
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 103 โรงเรียน
ได้รับ การตอบกลับ คืนทุ ก ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 นำมาวิเคราะห์ข้อมู ล โดยใช้ตารางประกอบ
คำบรรยาย จำแนกได้เป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ คุ ณ ลัก ษณะผู้ บ ริ ห ารสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผ ลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง ได้ จ ากการตอบแบบสอบถามขอ ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมผู้ให้ข้อมูล
927 คน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน
309 โรงเรียน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการทำงาน
ที่โรงเรียนแห่งนี้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
ดังรายละเอียด ในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สถานภาพส่ วนตั วของผู้ ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ตำแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน (คน) ร้อยละ
เพศ
ชาย
189
61.17
หญิง
120
38.83
รวม
309
100.00
อายุ
อายุ 20 – 30 ปี
13
4.21
อายุ 31 - 40 ปี
51
16.50
อายุ 41 – 50 ปี
140
45.31
อายุ 51 ปีขึ้นไป
105
33.98
รวม
309
100.00
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
73
23.62
ระดับปริญญาตรี
111
35.92
ระดับปริญญาโท
121
39.16
ระดับปริญญาเอก
4
1.30
รวม
309
100.00
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
103
33.33
ครู
103
33.33
คณะกรรมการสถานศึกษา
103
33.34
รวม
309
100.00
ประสบการณ์ในการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้
ไม่เกิน 10 ปี
134
43.37
11 – 20 ปี
104
33.66
21 – 30 ปี
51
16.50
31 ปีขึ้นไป
20
6.47
รวม
309
100.00
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.17 รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.83 อายุ 41-50 ปีมากที่สุด
จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 45.31 รองลงมาอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ
33.98 และอายุ 31-40 ปี จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 น้อยที่สุดอายุ 20-30 ปี จำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.21 การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทมากที่ สุด จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 39.16
รองลงมาระดับ ปริญ ญาตรี จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 35.92 และระดับ ต่ำกว่าปริญ ญาตรี
จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62 น้อยที่สุดการศึกษาระดับปริญ ญาเอก จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.29 ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีจำนวนเท่ากัน กลุ่มละ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ประสบการณ์ในการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ ไม่เกิน 10 ปีมากที่สุด จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ
43.37 รองลงมา 11-20 ปี จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 33.66 และ 21-30 ปี จำนวน 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.50 น้อยที่สุด 31 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ คุ ณ ลั กษณะผู้ บ ริหารโรงเรีย นสั งกัด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จากการวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรียนสั ง กั ด สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์จากมัชฌิมเลขคณิต ( 𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง 309 โรงเรียน นำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ ลูเนนเบอร์กและ
ออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
(n=103)
ด้าน
คุณลักษณะผู้บริหาร(Xtot)
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 แรงขับ (X1)
4.70 0.38 มากที่สุด
2 ความซื่อสัตย์ (X2)
4.71 0.38 มากที่สุด
3 แรงจูงใจในการนำ (X3)
4.63 0.40 มากที่สุด
4 ความเชื่อมั่นในตนเอง (X4)
4.63 0.43 มากที่สุด
5 ความเฉลียวฉลาด (X5)
4.61 0.44 มากที่สุด
6 ความรู้ในงาน (X6)
4.61 0.45 มากที่สุด
7 ความมั่นคงทางอารมณ์ (X7)
4.65 0.43 มากที่สุด
8 ความยืดหยุ่น (X8)
4.69 0.44 มากที่สุด
โดยภาพรวม (Xtot)
4.65 0.31 มากที่สุด
จากตารางที่ 8 พบว่าคุณ ลัก ษณะของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาสังกั ดสำนั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅= 4.65) เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีการกระจายข้อมูลน้อย (S.D.=0.31 ) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่ สุดทุ ก ด้าน โดยเรียงค่ามั ชฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้อย ดั งนี้ ความซื่ อสัตย์ (𝑋̅= 4.71,
S.D.=0.38) แรงขับ (𝑋̅= 4.70, S.D.=0.38) ความยืดหยุ่น (𝑋̅= 4.69, S.D.=0.44) ความมั่นคงทาง
อารมณ์ (𝑋̅= 4.65, S.D.=0.43) แรงจูงใจในการนำ (𝑋̅= 4.63, S.D.=0.40) ความเชื่อมั่นในตนเอง
(𝑋̅= 4.63, S.D.=0.43) ความเฉลียวฉลาด (𝑋̅= 4.61, S.D.=0.44) และความรู้ในงาน มี ค่ามั ชฌิ ม
เลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.61, S.D.=0.45)
เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ในแต่ละด้านเป็นรายข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 16
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านแรงขับ
(n=103)
ด้าน
แรงขับ
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ
4.72 0.45 มากที่สุด
2 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการขจัดอุปสรรคในการทำงาน
4.65 0.52 มากที่สุด
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นมานะอดทนในการแก้ไขปัญ หาเพื่อ
3
4.71 0.47 มากที่สุด
บรรลุเป้าหมายขององค์กร (โรงเรียน)
ผู้บริหารเป็นผู้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานอย่างเต็ม
4
4.73 0.46 มากที่สุด
ศักยภาพ
5 ผู้บริหารเป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
4.66 0.49 มากที่สุด
ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานให้บรรลุ
6
4.70 0.48 มากที่สุด
เป้าหมายที่วางไว้
ผู้บริหารให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
7
4.70 0.46 มากที่สุด
ตนเอง
ผู้บ ริห ารส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ผู้ป ฏิบัติงาน พัฒ นาตนเอง
8
4.71 0.46 มากที่สุด
อย่างสม่ำเสมอ
รวม
4.70 0.38 มากที่สุด
จากตารางที่ 9 แรงขับ โดยภาพรวมอยู่ในระดั บ มากที่ สุด ( 𝑋̅= 4.70) เมื่ อพิ จ ารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย (S.D.=0.38) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเป็นผู้เสียสละและอุทิศตนในการทำงาน
อย่างเต็มศักยภาพ (𝑋̅= 4.73, S.D.=0.46) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ
(𝑋̅= 4.72, S.D.=0.45) ผู้บ ริห ารส่ง เสริม สนั บ สนุน ให้ ผู้ป ฏิ บัติ งาน พั ฒ นาตนเองอย่ างสม่ ำเสมอ
(𝑋̅= 4.71, S.D.=0.46) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นมานะอดทนในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร (โรงเรียน) (𝑋̅= 4.71, S.D.=0.47) ผู้บริหารให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ตนเอง (𝑋̅= 4.70, S.D.=0.46) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ ว างไว้ (𝑋̅= 4.70, S.D.=0.48) ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ ำเสมอ (𝑋̅= 4.66,
S.D.=0.49)และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการขจัดอุปสรรคในการทำงาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด
(𝑋̅= 4.65, S.D.=0.52)
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความซื่อสัตย์
(n=103)
ด้าน
ความซื่อสัตย์
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม
4.72 0.45 มากที่สุด
2 ผู้บริหารยึดมั่นในความยุติธรรมความถูกต้อง โปร่งใส
4.74 0.45 มากที่สุด
ผู้บริหารมีความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ และมุ่งมั่นปฏิบัติตน
3
4.72 0.45 มากที่สุด
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
4 บุคลากรให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้บริหาร
4.67 0.48 มากที่สุด
ผู้บริหารทุ่มเทเสียสละเวลาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5
4.71 0.45 มากที่สุด
ของโรงเรียน
6 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร และนักเรียน
4.72 0.46 มากที่สุด
ผู้บ ริห ารไม่ แ สวงหาผลประโยชน์จ ากผู้ร่วมงานหรือผู้ ที่
7
4.74 0.44 มากที่สุด
เกี่ยวข้อง
ผู้บ ริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญ ชา
8
4.72 0.45 มากที่สุด
ด้วยความเต็มใจ
รวม
4.71 0.38 มากที่สุด
จากตารางที่ 10 ความซื่อสัตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅= 4.71) เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย (S.D.=0.38) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ร่วมงาน
หรือผู้ที่ เกี่ ยวข้ อ ง (𝑋̅= 4.74, S.D.=0.44) ผู้บ ริห ารยึดมั่ นในความยุติ ธรรมความถูก ต้อ ง โปร่ง ใส
(𝑋̅= 4.74, S.D.=0.45) ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม (𝑋̅= 4.72, S.D.=0.45) ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และมุ่งมั่ นปฏิบัติตนเพื่ อบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ (𝑋̅= 4.72, S.D.=0.45) ผู้บริหารรับ ฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่ นและผู้ใต้บังคับ บัญ ชาด้วยความเต็มใจ (𝑋̅= 4.72, S.D.=0.45) ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร และนักเรียน (𝑋̅= 4.72, S.D.=0.46) ผู้บริหารทุ่ม เทเสียสละเวลาในการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรียน (𝑋̅= 4.71, S.D.=0.45) และบุคลากรให้ความเชื่อ มั่ นและ
ไว้วางใจในตัวผู้บริหาร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.67, S.D.=0.48)
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านแรงจูงใจในการนำ
(n=103)
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แรงจูงใจในการนำ
ผู้ บ ริ ห ารใช้ ทั กษะและความสามารถในการนำบุ ค ลากรให้
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน
ผู้บริหารมีการนิเทศการศึกษาให้แก่ครูอยู่เสมอ
ผู้ บ ริ ห ารมี วิธี ก ารสร้ า งแรงจูง ใจให้ ค รู ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมีศิลปะฝึกตนเป็นผู้นำที่ดี
ผู้บริหารยอมรับความแตกต่างในความสามารถของแต่ละบุคคล
ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานด้วยการสร้างความ
ร่วมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ผู้บริหารสามารถสร้างพลังกลุ่มและสร้างทีมงานได้ดี
ผู้บริหารมีความโอบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ผู้ บ ริ ห ารให้ ก ารยกย่ อ ง ชมเชย ให้ รางวั ล แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร
รวม

𝑋̅

S.D.

ระดับ

4.68

0.48

มากที่สุด

4.60

0.52

มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด

4.62
4.64

0.51
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.62

0.52

มากที่สุด

4.64
4.64

0.51
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.63

0.40

มากที่สุด

จากตารางที่ 11 แรงจู ง ใจในการนำ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ( 𝑋̅= 4.63)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล น้อย (S.D.=0.40) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ทุ ก ข้ อ โดยเรี ย งค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการนำบุ คลากรให้ ป ฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ ได้วางไว้ร่วมกัน (𝑋̅= 4.68,
S.D.=0.48) ผู้บริหารยอมรับความแตกต่างในความสามารถของแต่ละบุคคล (𝑋̅= 4.64, S.D.=0.48)
ผู้บ ริห ารมี ความโอบอ้ อ มอารีเ ห็น อกเห็ นใจผู้ อื่ น (𝑋̅= 4.64, S.D.=0.48) ผู้บ ริห ารมี วิธีก ารสร้าง
แรงจูงใจให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (𝑋̅= 4.64, S.D.=0.51) ผู้บริหารสามารถสร้างพลัง
กลุ่ ม และสร้ า งที ม งานได้ ดี (𝑋̅= 4.64, S.D.=0.51) ผู้ บ ริ ห ารให้ ก ารยกย่ อ ง ชมเชย ให้ ร างวั ล
แก่ ผู้ ป ฏิบั ติ ง าน ที่ เ ป็ นแบบอย่างที่ ดีข ององค์ก ร (𝑋̅= 4.62, S.D.=0.49) ผู้บ ริห ารมี ศิล ปะฝึก ตน
เป็นผู้นำที่ดี (𝑋̅= 4.62, S.D.=0.51) ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานด้วยการสร้างความ
ร่วมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (𝑋̅= 4.62, S.D.=0.52) และผู้บริหารมีการนิเทศ
การศึกษาให้แก่ครูอยู่เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.60, S.D.=0.52)
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
(n=103)
ด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเอง
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 ผู้บ ริห ารมีความเชื่อมั่ นในการนำบุคลากรและพัฒ นา ให้
4.63 0.49 มากที่สุด
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
2 ผู้บ ริห ารมี ความเชื่อ มั่ น ในความสามารถของตนเองที่ จ ะ
4.62 0.49 มากที่สุด
นำพาองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
3 ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในทักษะการเป็นผู้นำของตนเองใน
การนำพาที ม งานและองค์ ก รประสบความสำเร็ จ ตาม 4.61 0.50 มากที่สุด
เป้าหมายที่วางไว้
4 ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง
และเหมาะสมเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ เ ข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ 4.65 0.48 มากที่สุด
และเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน
5 ผู้บ ริห ารเป็นผู้ที่ มี ความมั่ นใจในตนเองกล้าตัดสินใจเพื่ อ
4.63 0.50 มากที่สุด
ประโยชน์ขององค์กร
รวม
4.63 0.43 มากที่สุด
จากตารางที่ 12 ความเชื่อมั่ นในตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑋̅= 4.63)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล น้อย (S.D.=0.43) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่ สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีความเชื่อ มั่นในการ
แสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจน (𝑋̅= 4.65, S.D.=0.48) ผู้บ ริห ารมีความเชื่อมั่ นในการนำบุคลากรและพัฒ นา
ให้บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ (𝑋̅= 4.63, S.D.=0.49) ผู้บ ริหารเป็นผู้ที่มี ความมั่ นใจในตนเองกล้า
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ขององค์กร (𝑋̅= 4.63, S.D.=0.50) ผู้บ ริหารมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองที่จะนำพาองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (𝑋̅= 4.62, S.D.=0.49) และ
ผู้บ ริห ารมี ความเชื่อ มั่ นในทั ก ษะการเป็นผู้นำของตนเองในการนำพาที มงานและองค์ก รประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.61, S.D.=0.50)
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความเฉลียวฉลาด
(n=103)
ด้าน
ความเฉลียวฉลาด
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญในการบริหารโรงเรียน
4.58 0.52 มากที่สุด
2 ผู้บริหารใช้ความรู้มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
4.61 0.51 มากที่สุด
3 ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
4.60 0.52 มากที่สุด
การพัฒนาโรงเรียน
4 ผู้บริห ารนำข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจ
4.60 0.52 มากที่สุด
เพื่อพัฒนาโรงเรียน
5 ผู้บ ริห ารมี ความสามารถในการถ่ ายทอดข้ อมู ล ข่าวสาร
4.62 0.52 มากที่สุด
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
6 ผู้บริหารรับรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
4.63 0.52 มากที่สุด
7 ผู้บ ริห ารสามารถนำข้อมู ล ข่าวสารมาใช้ในการแก้ ปัญ หา
4.65 0.49 มากที่สุด
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน
8 ผู้บ ริห ารสามารถวิเ คราะห์ ท างเลื อ กที่ เ หมาะสมในการ
4.61 0.51 มากที่สุด
บริหารจัดการโรงเรียน
รวม
4.61 0.44 มากที่สุด
จากตารางที่ 13 ความเฉลี ย วฉลาด โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( 𝑋̅= 4.61)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล น้อย (S.D.=0.44) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลข่าวสาร
มาใช้ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาโรงเรียน (𝑋̅= 4.65, S.D.=0.49) ผู้บริหารรับ รู้
จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง (𝑋̅= 4.63, S.D.=0.52) ผู้บริห ารมี ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมู ล
ข่าวสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย (𝑋̅= 4.62, S.D.=0.52) ผู้บริหารใช้ความรู้มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่ อง
(𝑋̅= 4.61, S.D.=0.51) ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโรงเรียน
(𝑋̅= 4.61, S.D.=0.51) ผู้บ ริห ารเป็น ผู้มี ค วามรู้ในด้ านต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาโรงเรีย น
(𝑋̅= 4.60, S.D.=0.52) ผู้บริหารนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(𝑋̅= 4.60, S.D.=0.52) และผู้ บ ริห ารมี ค วามรู้ ความชำนาญในการบริห ารโรงเรีย น มี ค่ ามั ช ฌิ ม
เลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.58, S.D.=0.52)
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความรู้ในงาน
(n=103)
ด้าน
ความรู้ในงาน
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการ
4.56 0.54 มากที่สุด
บริหารงาน
2 ผู้บ ริหารมีความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้าน
4.61 0.52 มากที่สุด
เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน
3 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน
4.61 0.52 มากที่สุด
4 ผู้บ ริห ารเป็นผู้มี ความสามารถในการนิเทศกำกั บ ติดตาม
4.62 0.51 มากที่สุด
ประเมินผลการดำเนินงาน
5 ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์โอกาส
4.66 0.49 มากที่สุด
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
6 ผู้บริหารใช้ความรู้เพื่อกำหนดทางเลือกในการพัฒนาองค์กร
4.61 0.50 มากที่สุด
ได้อย่างเหมาะสม
รวม
4.61 0.45 มากที่สุด
จากตารางที่ 14 ความรู้ในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅= 4.61) เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย (S.D.=0.45) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
โดยเรียงค่ ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อย ดัง นี้ ผู้บ ริห ารมี ความรู้แ ละประสบการณ์ ในการ
วิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย (𝑋̅= 4.66, S.D.=0.49) ผู้บริหาร
เป็นผู้มี ความสามารถในการนิเทศกำกั บติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (𝑋̅= 4.62, S.D.=0.51)
ผู้บริหารใช้ความรู้เพื่อกำหนดทางเลือกในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม (𝑋̅= 4.61, S.D.=0.50)
ผู้บ ริห ารมี ความรู้ความชำนาญและความเชี่ ยวชาญในด้ านเทคนิค วิธีก ารปฏิบั ติง าน (𝑋̅= 4.61,
S.D.=0.52) ผู้บ ริห ารมี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน (𝑋̅= 4.61, S.D.=0.52) และ
ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด
(𝑋̅= 4.56, S.D.=0.54)
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความมั่นคงทางอารมณ์
(n=103)
ด้าน
ความมั่นคงทางอารมณ์
S.D.
ระดับ
𝑋̅
ผู้บริหารมี ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
1
4.64 0.50 มากที่สุด
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
2 ผู้บริหารมีวิธีผ่อนคลายความกังวลและความเครียด
4.59 0.53 มากที่สุด
3 ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
4.64 0.49 มากที่สุด
4 ผู้บริหารมีความสุขุมรอบคอบ
4.67 0.48 มากที่สุด
5 ผู้บริหารยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ
4.69 0.48 มากที่สุด
6 ผู้บริหารยอมรับคำวิจารณ์และพร้อมนำมาปรับปรุงตนเอง 4.68 0.49 มากที่สุด
รวม
4.65 0.43 มากที่สุด
จากตารางที่ 15 ความมั่นคงทางอารมณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ( 𝑋̅= 4.65)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล น้อย (S.D.=0.43) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่ น เสมอ (𝑋̅= 4.69, S.D.=0.48) ผู้ บ ริห ารยอมรับ คำวิจ ารณ์ แ ละพร้อ มนำมาปรับ ปรุง ตนเอง
(𝑋̅= 4.68, S.D.=0.49) ผู้บริหารมีความสุขุมรอบคอบ (𝑋̅= 4.67, S.D.=0.48) บริหารแสดงพฤติกรรม
ที่ เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ (𝑋̅= 4.64, S.D.=0.49) ผู้บ ริห ารมี ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ของตนเองเมื่อ เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ต่าง ๆ (𝑋̅= 4.64, S.D.=0.50) และผู้บ ริห ารมี วิธีผ่อน
คลายความกังวลและความเครียด มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.59, S.D.=0.53)
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความยืดหยุ่น
(n=103)
ด้าน
ความยืดหยุ่น
S.D.
ระดับ
𝑋̅
ผู้บ ริห ารมี ค วามสามารถในการปรับ ตั วให้ เ หมาะสมกั บ
1
4.69 0.49 มากที่สุด
สถานการณ์ต่าง ๆ
2 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.69 0.48 มากที่สุด
ผู้บ ริห ารมี ค วามสามารถในการปรับ ตั วให้ เ หมาะสมกั บ
3
4.69 0.48 มากที่สุด
วัฒนธรรมองค์กร
ผู้บ ริห ารมี ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
4
4.68 0.48 มากที่สุด
ความต้องการของบุคลากรในบางสถานการณ์
ผู้บริหารสามารถปรับความต้องการของบุคลากรมาใช้ใน
5
4.68 0.49 มากที่สุด
การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
รวม
4.69 0.44 มากที่สุด
จากตารางที่ 16 ความยื ด หยุ่ น โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( 𝑋̅= 4.69)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล น้อย (S.D.=0.44) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (𝑋̅= 4.69, S.D.=0.48) ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสม
กับวัฒนธรรมองค์กร (𝑋̅= 4.69, S.D.=0.48) ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ (𝑋̅= 4.69, S.D.=0.49) ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ความต้อ งการของบุคลากรในบางสถานการณ์ (𝑋̅= 4.68, S.D.=0.48) และผู้บ ริห ารสามารถปรับ
ความต้อ งการของบุคลากรมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุป ระสงค์ขององค์ก ร มีค่ามัชฌิ ม
เลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.68, S.D.=0.49)
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์จากค่ามัชฌิม เลขคณิต (𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จากกลุ่ ม ตั วอย่ าง 309 โรงเรี ยน นำไปเปรี ยบเที ยบกั บ เกณฑ์ ต ามแนวคิ ด ของ ฮอยและมิ ส เกล
(Hoy and Miskel) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ค่ามั ชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
(n=103)
ด้าน
ประสิทธิผลของโรงเรียน
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1)
4.35 0.66
มาก
2 ความพึงพอใจในการทำงาน (Y2)
4.55 0.53 มากที่สุด
3 การขาดงาน (Y3)
4.55 0.54 มากที่สุด
4 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน (Y4)
4.66 0.47 มากที่สุด
5 คุณภาพโดยรวม (Y5)
4.59 0.49 มากที่สุด
โดยภาพรวม (Ytot)
4.54 0.45 มากที่สุด
จากตารางที่ 17 พบว่าประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นสั ง กั ดสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( 𝑋̅= 4.54) เมื่ อ พิ จ ารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีการกระจายข้อมูลน้อย (S.D.= 0.45) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อัตราการออกกลางคันของ
นัก เรียน (𝑋̅= 4.66, S.D.=0.47) คุณ ภาพโดยรวม (𝑋̅= 4.59, S.D.=0.49) ความพึ ง พอใจในการ
ทำงาน (𝑋̅= 4.55, S.D.=0.53) การขาดงาน (𝑋̅= 4.55, S.D.=0.54) และอยู่ในระดับ มาก 1 ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (𝑋̅= 4.35, S.D.=0.66)
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เมื่อวิเคราะห์ป ระสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ในแต่ละด้านเป็นรายข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 18 ถึงตารางที่ 22
ตารางที่ 18 ค่ามั ชฌิม เลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิท ธิผ ลของโรงเรียนสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(n=103)
ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
4.38 0.74
มาก
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่าง
2
4.38 0.67
มาก
เป็นระบบ
3 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย
4.52 0.59 มากที่สุด
4 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
4.29 0.80
มาก
นักเรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและ
5
4.25 0.83
มาก
เอกชน
นัก เรีย นสามารถสอบแข่ ง ขัน เข้าเรียนต่ อในระดับ สู งได้
6
4.29 0.82
มาก
จำนวนมาก
รวม
4.35 0.66
มาก
จากตารางที่ 18 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( 𝑋̅= 4.35)
เมื่ อพิจ ารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล มาก (S.D.=0.66) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด จำนวน 1 ข้ อ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมเหมาะสมกั บ วั ย (𝑋̅= 4.52,
S.D.=0.59) และอยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้
นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ก ระบวนการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ (𝑋̅= 4.38, S.D.=0.67)
ผลการเรียนของนัก เรียนอยู่ในเกณฑ์ ที่ โรงเรียนกำหนด (𝑋̅= 4.38, S.D.=0.74) นัก เรียนมี ร ะดับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง (𝑋̅= 4.29, S.D.=0.80) นั ก เรี ย นสามารถสอบแข่ ง ขั น เข้ าเรี ย นต่ อ
ในระดับสูงได้จำนวนมาก (𝑋̅= 4.29, S.D.=0.82) และนักเรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.25, S.D.=0.83)
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ตารางที่ 19 ค่ามั ชฌิม เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความพึงพอใจในการ
ทำงาน
(n=103)
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8

ความพึงพอใจในการทำงาน
บุค คลากรในโรงเรีย นมี ความพึงพอใจต่ องานและภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงาน
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน เพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้ใต้บงั คับบัญชา
บุ ค คลากรในโรงเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ นโยบายแผนงาน
มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
บุค คลากรในโรงเรี ยนมีค วามพึง พอใจต่ อโอกาสในการเรีย นรู้
การพัฒนาวิชาชีพ
บุค คลากรในโรงเรีย นมีค วามพึง พอใจต่อความมี อิส ระในการ
ปฏิบัติงาน
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อโอกาสเลื่อนตำแหน่ง
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการใช้ทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน
รวม

𝑋̅

S.D.

ระดับ

4.51

0.62

มากที่สุด

4.53

0.61

มากที่สุด

4.58

0.59

มากที่สุด

4.59

0.57

มากที่สุด

4.57

0.59

มากที่สุด

4.55

0.58

มากที่สุด

4.56

0.58

มากที่สุด

4.54

0.58

มากที่สุด

4.55

0.53

มากที่สุด

จากตารางที่ 19 ความพึ ง พอใจในการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑋̅= 4.55) เมื่ อ พิ จ ารณาส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มี ก ารกระจายข้อ มู ล น้อ ย (S.D.=0.53)
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับ มากที่ สุดทุ ก ข้อ โดยเรียงค่ามั ชฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อย ดังนี้ บุคลากร
ในโรงเรียนมี ความพึ ง พอใจต่อ นโยบายแผนงาน มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
(𝑋̅= 4.59, S.D.=0.57) บุ คคลากรในโรงเรีย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สถานที่ ท ำงาน เพื่ อ นร่ วมงาน
หัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญ ชา (𝑋̅= 4.58, S.D.=0.59) บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ (𝑋̅= 4.57, S.D.=0.59) บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อ โอกาสเลื่อ นตำแหน่ง (𝑋̅= 4.56, S.D.=0.58) บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อความมี
อิสระในการปฏิบัติงาน (𝑋̅= 4.55, S.D.=0.58) บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
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ข้อมู ล ข่าวสารและการใช้ทั ก ษะที่ ห ลากหลายในการปฏิบัติงาน (𝑋̅= 4.54, S.D.=0.58) บุคลากร
ในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงาน (𝑋̅= 4.53, S.D.=0.61) และบุคลากรในโรงเรียน
มีความพึ งพอใจต่อ งานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีค่ามัชฌิม เลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.51,
S.D.=0.62)
ตารางที่ 20 ค่ามั ชฌิม เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านการขาดงาน
(n=103)
ด้าน
1
2
3
4
5
6
7
8

การขาดงาน
อัตราการขาดงานของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
การสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ
มีการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการทำงาน
บุคลากรมีทัศนะคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีปริมาณงานและภาระงานที่เหมาะสม
ผู้ บ ริ ห ารมี การกระตุ้ นหรือ สร้ างแรงจูงใจให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวม

𝑋̅

4.42
4.60
4.58
4.54
4.56
4.52

S.D.
0.93
0.55
0.57
0.61
0.60
0.63

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.59

0.59

มากที่สุด

4.61
4.55

0.55
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 20 การขาดงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅= 4.55) เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูลน้อย (S.D.=0.54) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิ ศทางเดียวกัน เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ มากที่ สุด
จำนวน 7 ข้อ โดยเรียงค่ามั ชฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้อ ย ดั ง นี้ ผู้บ ริห ารมี ภ าวะผู้น ำในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (𝑋̅= 4.61, S.D.=0.55) การสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของผู้นำ (𝑋̅= 4.60, S.D.=0.55) ผู้บริหารมีการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็ม ศัก ยภาพ (𝑋̅= 4.59, S.D.=0.59) มี ก ารจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการทำงาน (𝑋̅= 4.58,
S.D.=0.57) บุคลากรมีเจตคติที่ ดีต่อการปฏิบัติงาน (𝑋̅= 4.56, S.D.=0.60) บุคลากรมี ทัศนะคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงาน (𝑋̅= 4.54, S.D.=0.61) บุคลากรมีปริมาณงานและภาระงานที่เหมาะสม (𝑋̅= 4.52,
S.D.=0.63) และอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ข้อ อัตราการขาดงานของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์
ที่กำหนด (𝑋̅= 4.42, S.D.=0.93)
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ตารางที่ 21 ค่ามั ชฌิม เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน
(n=103)
ด้าน
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
S.D.
ระดับ
𝑋̅
1 นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร
4.68 0.50 มากที่สุด
2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน
4.68 0.50 มากที่สุด
3 นักเรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ
4.63 0.52 มากที่สุด
รวม
4.66 0.47 มากที่สุด
จากตารางที่ 21 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
(𝑋̅= 4.66) เมื่ อ พิ จ ารณาส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มี ก ารกระจายข้อ มู ล น้อ ย (S.D.=0.47)
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ นักเรียนเรียน
จบตามเกณฑ์ของหลักสูตร (𝑋̅= 4.68, S.D.=0.50) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน
(𝑋̅= 4.68, S.D.=0.50) และนักเรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด
(𝑋̅= 4.63, S.D.=0.52)
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ตารางที่ 22 ค่ามั ชฌิม เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพโดยรวม
(n=103)
ด้าน
คุณภาพโดยรวม
S.D.
ระดับ
𝑋̅
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนตาม
1
4.57 0.53 มากที่สุด
ความต้องการของชุมชน
โรงเรี ย นสามารถจั ด ทรั พ ยากรอย่ า งพอเพี ย งต่ อ ความ
2
4.55 0.59 มากที่สุด
ต้องการของครูและนักเรียน
บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
3 เปลี่ยนแปลง ยอมรับและปรับเปลี่ยนการทำงานเมื่อมีการ 4.61 0.55 มากที่สุด
เปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ๆ
บุคลากรในโรงเรียนมี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
4
4.61 0.53 มากที่สุด
หน้าที่
บุค ลากรของโรงเรียนมี ค วามสามารถในการผสมผสาน
5 ความสามารถการพัฒ นาศัก ยภาพและความสามารถด้าน 4.62 0.53 มากที่สุด
การแก้ปัญหาในโรงเรียน
รวม
4.59 0.49 มากที่สุด
จากตารางที่ 22 คุ ณ ภาพโดยรวม โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( 𝑋̅= 4.59)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายข้อมูล น้อย (S.D.=0.49) แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ทุ ก ข้ อ โดยเรีย งค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ บุ ค ลากรของโรงเรีย นมี
ความสามารถในการผสมผสานความสามารถการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ในโรงเรียน (𝑋̅= 4.62, S.D.=0.53) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
(𝑋̅= 4.61, S.D.=0.53) บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับ ตัวให้เข้ากับ สถานการณ์ ที่ เปลี่ยนแปลง
ยอมรับ และปรับ เปลี่ยนการทำงานเมื่ อมี ก ารเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ๆ (𝑋̅= 4.61, S.D.=0.55)
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนัก เรียนตามความต้องการของชุม ชน (𝑋̅= 4.57,
S.D.=0.53) และโรงเรียนสามารถจัดทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อความต้องการของครูและนักเรียน
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด (𝑋̅= 4.55, S.D.=0.59)
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณ ลักษณะผู้บ ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรีย นสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ในการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s product moment correlation-coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 23
คุณลักษณะผู้บริหาร (Xtot)
X1 หมายถึง แรงขับ
X2 หมายถึง ความซื่อสัตย์
X3 หมายถึง แรงจูงใจในการนำ
X4 หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง
X5 หมายถึง ความเฉลียวฉลาด
X6 หมายถึง ความรู้ในงาน
X7 หมายถึง ความมั่นคงทางอารมณ์
X8 หมายถึง ความยืดหยุ่น
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)
Y1 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Y2 หมายถึง ความพึงพอใจในการทำงาน
Y3 หมายถึง การขาดงาน
Y4 หมายถึง อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
Y5 หมายถึง คุณภาพโดยรวม
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ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
(n=103)
ตัวแปร
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Ytot
X1
.167**
.296**
.256**
.194**
.269**
.281**
X2
.043
.175**
.165**
.216**
.242**
.192**
X3
.128*
.283**
.277**
.240**
.315**
.291**
X4
.111
.278**
.262**
.206**
.326**
.277**
X5
.201**
.378**
.370**
.277**
.370**
.377**
X6
.318**
.405**
.387**
.274**
.370**
.421**
X7
.345**
.422**
.395**
.255**
.345**
.426**
X8
.392**
.426**
.426**
.257**
.364**
.453**
Xtot
.294**
.453**
.433**
.325**
.441**
.463**
**มีนัยสำคัญทางสถิตท
ิ ี่ 0.01
*มีนัยสำคัญทางสถิตท
ิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 23 พบว่า คุณลัก ษณะผู้บริห าร (Xtot) กั บประสิท ธิผลของโรงเรียน (Ytot)
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง (rxy=0.463) และเป็นความสัมพันธ์กันในทางบวก
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า คุณลักษณะผู้บริหาร (X1-X8) กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน (Ytot) มี ค วามสัม พั น ธ์กั นอย่างมี นั ยสำคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.01 โดยเรีย งตามค่ า
สัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ 3 อันดับ แรก ได้แก่ ความยืดหยุ่น X8 (rxy=0.453) ความมั่นคงทางอารมณ์
X7 (rxy=0.426) และความรู้ในงาน X6 (rxy=0.421)
เมื่ อ พิ จ ารณาความสัม พั นธ์ร ะหว่างคุณลัก ษณะผู้บ ริห าร (X1-X8) กั บ ประสิท ธิผ ลของ
โรงเรียน (Y1-Y5) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรียงตามค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 3 อันดับแรก ได้แก่ ความยืดหยุ่น (X8) กับความพึงพอใจในการทำงาน (Y2)
และการขาดงาน (Y3) มีความสัม พันธ์ระดับ ปานกลาง (rxy=0.426) รองลงมา คือ ความมั่นคงทาง
อารมณ์ (X7) กับความพึงพอใจในการทำงาน (Y2) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (rxy=0.422) และ
ความรู้ในงาน (X6) กับความพึงพอใจในการทำงาน (Y2) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (rxy=0.405)
และพบว่า คุณลัก ษณะผู้บ ริห ารไม่ มี ความสัม พันธ์กั บ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน 2 คู่ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ (X2) กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) และ ความเชื่อมั่นในตนเอง (X4) กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Y1)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง“คุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1” มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ผู้บ ริห ารกับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนสังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 การวิจัย ครั้ง นี้ เป็ นการวิจัย เชิง พรรณนา (descriptive research) โดยมี ก ลุ่ม ตัวอย่าง คื อ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 103 โรงเรียน
โดยมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวน 1 คน ครู จำนวน 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น
309 คน เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน โดยตอนที่ 1
ข้อ มู ล ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บ คุณ ลัก ษณะ
ผู้บ ริห ารตามแนวคิดของลูเนนเบอร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) และตอนที่ 3
การสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรียน ตามแนวคิ ด ของ ฮอยและมิ ส เกล
(Hoy and Miskel) สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิจั ยคื อ ความถี่ (frequency) ร้อ ยละ (percentage) มั ชฌิ ม
เลขคณิ ต arithmetic mean ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน standard deviation และการวิเ คราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอจากการวิเคราะห์ข้อมู ลเกี่ยวกับ คุณลักษณะผู้บ ริห ารกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สรุปผล
เป็นประเด็นสำคัญได้ ดังนี้
1. คุณลักษณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มากที่ สุดทุ ก ด้าน
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความซื่อสัตย์ แรงขับ ความยืดหยุ่น ความมั่นคง
ทางอารมณ์ แรงจูงใจในการนำ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเฉลียวฉลาด และความรู้ในงาน
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุ ด
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4 ด้าน โดยเรียงค่ามั ชฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อัตราการออกกลางคันของนัก เรียน
ซึ่งวัดได้จากการจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร คุณภาพโดยรวม ความพึงพอใจในการทำงาน การขาดงาน
ซึ่งวัดได้จากการขาดงานอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดมีคุณสมบัติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในระดับมาก
1 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. คุณลักษณะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อย
ตามกัน
4. คุณลักษณะผู้บ ริห ารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความพึงพอใจในการทำงานมากที่สุด รองลงมา
ด้านคุณภาพโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน
การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมู ลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ที่ควรนำมาพิจ ารณาเพื่อให้
ทราบสภาพที่แท้จริงของคุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. คุณ ลัก ษณะผู้บ ริห าร สังกั ดสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี
เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับ
มาก ทั้ งนี้เนื่องจาก ผู้บ ริห ารมีความมุ่งมั่ นที่ จะทำงานให้ป ระสบความสำเร็จ ขจัดอุปสรรคในการ
ทำงาน มีความอดทน แก้ไขปัญหา เสียสละ อุทิศตนในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชญา ศรีอริยะกุล ที่ศึกษาคุณลักษณะผู้นำกับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อแยกพิจารณาคุณลักษณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านความซื่อสัตย์ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ
1 ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความยุติธรรมความถูกต้อง โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นปฏิบัติตนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
ทุ่ ม เทเสียสละเวลาในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรียน เป็น แบบอย่างที่ ดีแก่ บุคลากร
และนักเรียน ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา ทองไทย ที่ศึกษาคุณลักษณะ
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ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษาชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้บ ริหาร
สถานศึก ษามื อ อาชีพ ตามความคิ ดเห็ น ของ ผู้ บ ริห ารและครูโ ดยภาพรวมอยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.2 ด้านแรงขับ พบว่าอยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่ามั ชฌิ ม เลขคณิ ตเป็นอันดับ 2
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ ขจัดอุปสรรคในการทำงาน
มานะอดทนในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (โรงเรียน) เป็นผู้เสียสละและอุทิศตน
ในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ส่ งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชญา ศรีอริยะกุล
ที่ศึกษาคุณลักษณะผู้นำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน
คุณลักษณะทางกาย คุณลั กษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางภูมิหลังและสังคม คุณลักษณะทาง
สังคม และคุณลักษณะทางสติปัญญา
1.3 ด้านความยืดหยุ่น พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ
3 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ
มีความยืดหยุ่นยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ วัฒนธรรมองค์ก ร
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเพื่ อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในบางสถานการณ์ ปรับ ความ
ต้องการของบุคลากรมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุป ระสงค์ขององค์ก ร ซึ่งสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของณัฐยากรณ์ เล็ก สิง โต ที่ศึกษาคุณลัก ษณะของผู้บ ริห ารสถานศึกษาที่ พึงประสงค์ตาม
การรับ รู้ ข องผู้ ป กครองนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ านหนองบอน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาระยอง เขต 1 ผลการวิจั ย พบว่า โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
โดยเรียงลำดับตามค่ามั ชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณธรรม ด้านความเป็นผู้นำ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้และความสามารถ ด้านเทคนิคการประชุม ส่วนด้าน
บุคลิกภาพโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ มีความ
อ่อ นโยน กิ ริ ยามารยาทสุภ าพนุ่ ม นวลเรี ยบร้อ ย มี อ ารมณ์ ร่ าเริง แจ่ม ใส แต่ ง กายสะอาดสุ ภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
1.4 ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
เป็นอันดับ 4 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมี ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อเผชิญกั บ
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ มี วิ ธี ผ่ อ นคลายความกั ง วลและความเครี ย ด แสดงพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสม
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ในสถานการณ์ต่าง ๆ สุขุมรอบคอบ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับคำวิจารณ์และพร้อมนำมา
ปรับปรุงตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐยากรณ์ เล็กสิงโต ที่ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดย เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณธรรม ด้าน
ความเป็นผู้นำ ด้านมนุษยสัมพั นธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้และความสามารถ ด้านเทคนิคการ
ประชุม ส่วนด้าน บุคลิก ภาพโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ มากที่สุด โดยสามารถเรียงลำดับตาม
ค่าเฉลี่ยดังนี้ มีความ อ่อนโยน กิริยามารยาทสุภาพนุ่มนวลเรียบร้อย มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แต่งกาย
สะอาดสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
1.5 แรงจูงใจในการนำ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ
5 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารใช้ทักษะและความสามารถในการนำบุคลากรให้ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ร่วมกัน มีการนิเทศการศึก ษาให้แก่ครูอยู่เสมอ สร้างแรงจูงใจให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ มี ศิลปะฝึก ตนเป็นผู้นำที่ ดี ยอมรับ ความแตกต่างในความสามาร ถของแต่ล ะบุคคล
สามารถประสานงานด้วยการสร้างความร่วมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร สร้างพลัง
กลุ่ ม และสร้ างที ม งานได้ ดี มี ค วามโอบอ้ อ มอารี เ ห็ น อกเห็ น ใจผู้ อื่ น ยกย่ อ ง ชมเชย ให้ ร างวั ล
แก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรภา แสงแก้ว ที่ศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับค่ามั ชฌิ ม
เลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลิกภาพ และด้านสติปัญญา
1.6 ด้านความเชื่อ มั่นในตนเอง พบว่าอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
เป็นอันดับ 6 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการนำบุคลากรและพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะนำพาองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้ าหมาย
ที่วางไว้ เชื่อมั่นในทักษะการเป็นผู้นำของตนเองในการนำพาทีมงานและองค์กรประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ วางไว้ เชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรได้
เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองกล้าตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐยากรณ์ เล็กสิงโต ที่ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตาม การรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด โดย เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณธรรม
ด้านความเป็นผู้นำ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้และความสามารถ ด้านเทคนิค
การประชุม ส่วนด้าน บุคลิกภาพโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด มีความเชื่อมั่นในตนเอง
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1.7 ด้านความเฉลียวฉลาด พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็น
อันดับ 7 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บ ริห ารมี ความรู้ความชำนาญในการบริห ารโรงเรียน ใช้ความรู้ม าพัฒ นา
โรงเรียนอย่างต่อ เนื่อง เป็นผู้มี ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ การพั ฒ นาโรงเรียน นำข้อมู ล
สารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อพัฒ นาโรงเรียน มี ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมู ล
ข่าวสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย รับรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง นำข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการแก้ ปัญหา
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน สามารถวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรภา แสงแก้ว ที่ ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ ส่งผลต่อ
การดำเนิ น งานแนะแนวในสถานศึก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 8
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านสติปัญญา
1.8 ด้านความรู้ในงาน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ
8 ทั้ ง นี้เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารมี ความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการบริ ห ารงานมี ค วามรู้
ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้ านเทคนิ ควิธี ก ารปฏิ บัติ ง าน มี ค วามรู้ ความเข้าใจในเรื่อ ง
การเรียนการสอน มีความสามารถในการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ใช้ความรู้เพื่อ
กำหนดทางเลือ กในการพั ฒ นาองค์ก รได้ อย่างเหมาะสม ซึ่ง สอดคล้ องกั บ งานวิจัย ของ อนุ ศรา
โกงเหลง ที่ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียน
สาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน และมาก 1 ด้าน เรียงลำดับตามค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ภูมิห ลังทางสังคม คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะทาง
กาย บุคลิกภาพ สติปัญญาและความสามารถ และคุณลักษณะทางสังคม
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 พบว่า อยู่ในระดับ มากที่ สุด ซึ่ง ไม่ ส อดคล้องกั บ สมมติฐานที่ ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับ มาก ทั้ ง นี้
เนื่อ งจากโรงเรีย นสามารถจัด การเรียนการสอนและผลิ ตนั ก เรีย นตามความต้ องการของชุม ชน
สามารถจัดทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อความต้องการของครูและนักเรียน มีผลการเรียนของนักเรียน
อยู่ในเกณฑ์ที่ โรงเรียนกำหนด นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
บุคลากรในโรงเรียนมี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ ที่ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน
สัง กัดสำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามี 2 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ การขาดงานและคุณภาพโดยรวม ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก
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มากไปหาน้อ ยดังนี้ ความพึ งพอใจในงาน อัตราการออกกลางคันของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
เมื่ อ แยกพิ จ ารณาประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นรายด้าน พบว่า
2.1 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต เป็ น อั น ดับ 1 ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากนั ก เรียนเรียนจบตามเกณฑ์ ข องหลัก สูตรมี ทั ศนคติ ที่ ดีต่ อ
การศึกษาและในโรงเรียน มาเรียนอย่างสม่ ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกั บ งานวิจัยของ ปัท มา โสภิชาติ
ทักษะผู้บริห ารที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกั ดสำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ประสิท ธิผ ลของโรงเรียนสัง กัดสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา
เขต 9 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน
2.2 คุณภาพโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 2
ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนตามความต้องการของชุม ชน
สามารถจัดทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อความต้องการของครูและนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ยอมรับและปรับเปลี่ยนการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายใหม่ ๆ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรของโรงเรียน
มี ความสามารถในการผสมผสานความสามารถการพั ฒ นาศัก ยภาพ และความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ ที่ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์กับ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามี 2 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คุณภาพโดยรวม
2.3 ความพึงพอใจในการทำงาน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
เป็นอันดับ 3 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่องาน ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ผลตอบแทนของงาน สถานที่ ท ำงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้ใต้บัง คับ บัญ ชา นโยบาย
แผนงาน มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒ นาวิชาชีพ
บุคลากรในโรงเรียน ความมี อิสระในการปฏิบัติงาน โอกาสเลื่อนตำแหน่ง การได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการใช้ทั ก ษะที่ ห ลากหลายในการปฏิบัติงาน ซึ่ง สอดคล้องกั บ งานวิจัยของ สาวิตรี ง้วนหอม
ที่ศึก ษาปัจ จัยความเสี่ ยงกั บประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
เรี ย งตามลำดั บ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ได้ ดั ง นี้ คุ ณ ภาพโดยทั่ ว ไป ความพึ ง พอใจในการทำงาน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งอยู่ในระดับมาก
2.4 การขาดงาน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 4
ทั้ ง นี้เ นื่ อ งจากอั ต ราการขาดงานของบุค ลากรในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก ำหนด มี ก ารสนั บ สนุ น
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการทำงานบุคลากร มีทัศนะคติที่ดี
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ต่อการปฏิบัติงานบุคลากร มี เจตคติที่ ดีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรมีป ริม าณงานและภาระงานที่
เหมาะสม มีการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ ที่ศึกษา
การวางแผนกลยุท ธ์กั บ ประสิ ท ธิผ ลโรงเรีย นสัง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
กาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการขาดงาน
2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ
5 ทั้งนี้เนื่องจากผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
และมีกระบวนการคิดอย่างเป็น ระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ได้รับ รางวัล ด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถสอบแข่ง ขัน
เข้าเรียนต่อในระดับสูงได้จำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี ง้วนหอม ที่ศึกษาปัจจัย
ความเสี่ ย งกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด เทศบาลกลุ่ ม การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ที่ 1 พบว่ า
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งอยู่ในระดับมาก
3. คุณลักษณะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์
ในลักษณะคล้อยตามกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริ หารมี
ความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ ขจัดอุปสรรคในการทำงาน มีความอดทน แก้ไขปัญหา
เสียสละ อุทิศตนในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการวิจัยของ อนุศรา โกงเหลง ศึกษา
คุณ ลัก ษณะของผู้ บ ริห ารกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ ง านของบุ คลากรโรงเรีย นสาธิต สัง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน
เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะผู้บ ริหารกับประสิท ธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 คู่ที่ สัม พันธ์กั นมากที่ สุด ได้แก่
ด้านความยืดหยุ่น (X8) กับความพึงพอใจในการทำงาน (Y2) และการขาดงาน (Y3) มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง (rxy=0.426) ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างแรงจูง ใจให้ บุค ลากรปฏิ บั ติห น้ าที่ อย่ างเต็ ม ศั ก ยภาพ จัด บรรยากาศให้ เ อื้อ ต่อ การทำงาน
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ยืดหยุ่นยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ตอบสนอง
ความต้อ งการของบุคลากรในบางสถานการณ์ มี ป ริม าณงานและภาระงานที่ เหมาะสม บุคลากร
ในโรงเรียนจึงมี เจตคติที่ ดีต่อการปฏิบัติงาน พึงพอใจต่อภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย ผลตอบแทน
การเลื่อนตำแหน่ง นโยบายแผนงาน มาตรการ และการขาดงานของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์
ที่กำหนดสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศรา โกงเหลง ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
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ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน
ส่วนคู่ที่ไม่สัมพันธ์กัน 2 คู่ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (X2) กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1)
และ ความเชื่อมั่นในตนเอง (X4) กับ ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) ทั้งนี้เนื่องมากจากความซื่อสัตย์
และความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารอาจจะส่งผลทางอ้อมหรือไม่ได้มีผลโดยตรง
ผู้ตอบแบบสอบถามจึงไม่ เห็นความสัมพันธ์กั นระหว่างความซื่อสัตย์ ความเชื่อมั่ น กับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน ดังนั้นตัวของผู้บริหารจึงไม่มีปฏิสัมพั นธ์โดยตรงกับนักเรียน ถ้าเป็นครูจะมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับนักเรียนมากกกว่าจึงมีผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นฤมล เจริญพรสกุล ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนัก งานคณะกรรมการ ส่งเสริม การศึก ษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสัง กัดสำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษาเอกชน ปัจ จัยด้านครู โดยเฉพาะ
ด้ านความพึ ง พอใจในการทำงาน ของครู มี อิ ท ธิพ ลมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ คุ ณ ลั ก ษณะของครู
และพฤติก รรมการสอนของครูมี อิท ธิพลใกล้เคียงกัน ครูเป็นตั วแปรในระดับ ห้องเรียนเป็นตัวแปร
ที่ วัด จากสภาพแวดล้อ มทางกายภาพและปฏิ สั ม พั น ธ์ใน ห้ องเรี ยน เป็ น ตั วแปรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดการเรียนการสอน ทั้ งที่เป็นสภาพ คุณลักษณะ และพฤติก รรมของครู และนักเรียน พบว่า
คุณ ลัก ษณะทางชี วสั งคมของครู การสนับ สนุ นทางสั งคมของครู แรงจู งใจในการทำงานของครู
ความผูกพันต่อโรงเรียนของครู พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศการเรียนการสอน มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ความพึงพอใจในการทำงานของครู
หมายถึ ง พลั ง หรือ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ที่ ก ระตุ้ น บุ ค คลให้ ท ำงานตามบทบาทหน้ าที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถเพื่ อให้งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลนั้นมี ความก้าวหน้าในการ
ทำงาน และได้รั บ ผลตอบแทนจากการทำงาน ความพึ ง พอใจของครู ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจใน
สภาพแวดล้อมการทำงาน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความ ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
ความพึ ง พอใจต่ อ เงิ น เดื อ นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ ครู
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของครูและโรงเรียน ความพึงพอใจในการบริหารจัดการภายใน
ของโรงเรี ย น และความพึ ง พอใจต่ อ ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริห าร จาก
ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริห ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียนได้แก่ มี วิสัยทัศน์
กว้ างไกล มี น โยบายชั ดเจน เป็ น ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพดี มี ร ะเบี ย บวินั ย มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ มี ค วาม
กระตือรือร้นในการทำงาน มีความรู้ ความสามารถและทักษะในวิชาชีพครูที่ดี มีความรู้ ทักษะและ
เทคนิควิธีการทางบริหารจัดการทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ทักษะในการ
บริหารเชิง ธุรกิจที่ดี ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีความศรัทธาในอาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสัมพันธ์
กับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรียน เนื่อ งมาจาก ผู้บริห ารมี คุณ ลัก ษณะที่ ดี รับ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตน
มีความมุ่ ง มั่ นในการนำพาองค์ก รประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ ได้วางไว้ โดยการใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะทางการบริหารอย่างเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
บรรลุเป้าหมายของตนเอง และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร บุคลากรเห็นถึงความจริงใจ
จึงเกิดความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 จากข้ อ ค้ น พบการวิจั ย จากการอภิ ป รายผล ผู้ วิ จั ย
มี ข้อเสนอแนะเพื่ อ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ลัก ษณะผู้ บ ริห ารกั บ ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น
สัง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ ดียิ่ง ขึ้น และเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัย พบว่า คุณ ลัก ษณะผู้ บ ริห าร สัง กั ดสำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความเฉลียวฉลาด และความรู้ในงาน อยู่ในลำดับสุดท้าย ดังนั้น
ผู้บริหารจึงต้องมีการอบรมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์
เกี่ยวกับความสามารถขององค์กรวิชาชีพ และเทคนิควิธีก ารสามารถนำความรู้ ประสบการณ์หรือ
ทางเลือกที่เหมาะสมให้กับองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิท ธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในลำดับสุดท้าย
ดังนั้น ผู้บ ริห ารจึงต้องมี การส่ งเสริม นัก เรียนให้มี ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
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3. จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด้านความพึงพอใจในการทำงาน
และคุณภาพโดยรวม มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญมากที่สุด ดังนั้นผู้บริห ารจึงต้องมี การพัฒ นา
ตนเองให้มี คุณลัก ษณะที่ ดีอ ย่างต่อเนื่องส่ง ผลให้ความพึง พอใจของบุคลากรในโรงเรียนและการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจึง
ขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัย ครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึก ษาปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อคุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริห าร สัง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2. ควรมีก ารศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของโรงเรียนสังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห์เครื่องมือวิจัย
และรายชื่อผู้เชีย่ วชาญ

136

137
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง

2. ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง

ดร.จิรวรรณ นาคพัฒน์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
ดร.สมชัย ชวลิตธาดา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย

3. ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง

ดร.สมนึก พงษ์สกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ

4. ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา

ดร.รัชนีวรรณ จงเจริญ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ สถาบัน MAGAHD
UNIVERITY BODHGAYA
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช้าง (คงชวนสมบัติประชานุสรณ์)

ตำแหน่ง
5. ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง

นางวนิตรา ภุมมา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
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ตารางแสดงการพิจารณาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย ตอนที่ 2 คุณลักษณะผู้บริหาร
ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

แรงขับ
ผู้บ ริห ารมี ความมุ่งมั่ นที่ จะทำงาน
1
ให้ประสบความสำเร็จ
ผู้บ ริห ารมี ความมุ่ งมั่ นในการขจัด
2
อุปสรรคในการทำงาน
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นมานะอดทน
3 ใน การแก้ ไ ขปั ญ ห าเพื่ อบ รรลุ
เป้าหมายขององค์กร (โรงเรียน)
ผู้บริหารเป็นผู้เสียสละและอุทิศตน
4
ในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
ผู้บ ริห ารเป็นผู้มีก ารพัฒ นาตนเอง
5
อย่างสม่ำเสมอ
ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
6 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ท ำงาน ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
ผู้ บ ริ ห ารให้ ก ำลั ง ใจผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
7
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
8 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน พั ฒ นาตนเองอย่ า ง
สม่ำเสมอ
ความซื่อสัตย์
9 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม
ผู้ บ ริห ารยึ ด มั่ น ในความยุ ติ ธ รรม
10
ความถูกต้อง โปร่งใส
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
11 หน้ า ที่ และมุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1

0

4

0.8



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0
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ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

บุ คลากรให้ ความเชื่ อมั่ น แ ล ะ
ไว้วางใจในตัวผู้บริหาร
ผู้บริหารทุ่มเทเสียสละเวลาในการ
13 พั ฒ น าคุ ณ ภาพ การศึ ก ษาของ
โรงเรียน
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่
14
บุคลากร และนักเรียน
ผู้บ ริห ารไม่ แ สวงหาผลประโยชน์
15
จากผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ บ ริ ห ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
16 ผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
เต็มใจ
แรงจูงใจในการนำ
ผู้บริหารใช้ทักษะและ
ความสามารถในการนำบุคลากรให้
17
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้
วางไว้ร่วมกัน
ผู้บริหารมีการนิเทศการศึกษาให้แก่
18
ครูอยู่เสมอ
ผู้บริหารมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้
19 ครูปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
20 ผู้บริหารมีศิลปะฝึกตนเป็นผู้นำที่ดี
ผู้บ ริห ารยอมรับ ความแตกต่างใน
21
ความสามารถของแต่ละบุคคล
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการ
ประสานงานด้ ว ยการสร้ างความ
22
ร่ ว มมื อของที มงานเพื่ อบ รรลุ
เป้าหมายขององค์กร
12

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1

+1 +1 +1

4

0.8



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



0
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ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

ผู้บริหารสามารถสร้างพลังกลุ่มและ
สร้างทีมงานได้ดี
ผู้บ ริห ารมี ความโอบอ้ อ มอารีเห็ น
24
อกเห็นใจผู้อื่น
ผู้บริหารให้การยกย่อง ชมเชย ให้
25 รางวัล แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทีเ่ ป็น
แบบอย่างที่ดีขององค์กร
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ผู้บ ริห ารมี ค วามเชื่อ มั่ น ในการนำ
26 บุ ค ลากรและพั ฒ นา ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้
ผู้ บ ริ ห า ร มี ค ว า ม เชื่ อ มั่ น ใ น
ความสามารถของตนเองที่จะนำพา
27
องค์ ก รประสบความสำเร็ จ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในทั ก ษะ
การเป็ น ผู้ น ำของตนเองในการ
28
นำพาที ม งานและองค์ ก รประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการแสดง
ความคิดเห็นที่ถูกต้อง และ
29 เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจน
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามมั่ น ใจใน
30 ตนเองกล้าตัดสินใจเพื่ อประโยชน์
ขององค์กร
23

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1
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1.0



+1 +1 +1 +1 +1
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1.0
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0
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ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

ความเฉลียวฉลาด
ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญใน
31
การบริหารโรงเรียน
ผู้บริหารใช้ความรู้มาพัฒนา
32
โรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
ผู้บริหารเป็นผูม้ ีความรู้ในด้านต่าง ๆ
33
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียน
ผู้บริหารนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
34 มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนา
โรงเรียน
ผู้บริหารมีความสามารถในการ
35 ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ง่าย
ผู้บริหารรับรูจ้ ุดเด่นจุดด้อยของ
36
ตนเอง
ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลข่าวสาร
37 มาใช้ในการแก้ปัญหาและใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ทางเลือก
38 ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน
ความรู้ในงาน
ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญและ
39
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน
ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญและ
40 ความเชี่ ย วชาญ ในด้ า นเทคนิ ค
วิธีการปฏิบัติงาน
41 ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1

+1 +1 +1

4

0.8



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



0
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ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

เรื่องการเรียนการสอน
ผู้บ ริห ารเป็ นผู้ มี ค วามสามารถใน
42 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน
ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์
ในการวิเคราะห์โอกาสความเป็นไป
43
ได้ ใน ก า ร พั ฒ น า อ งค์ ก ร ไป สู่
เป้าหมาย
ผู้ บ ริ ห ารใช้ ค วามรู้ เ พื่ อ กำหนด
44 ทางเลือ กในการพั ฒ นาองค์ ก รได้
อย่างเหมาะสม
ความมั่นคงทางอารมณ์
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการ
45 ควบคุ ม อารมณ์ ข องตนเองเมื่ อ
เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ผู้บริหารมีวิธีผ่อนคลายความกังวล
46
และความเครียด
ผู้ บ ริ ห า ร แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
47
เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
48 ผู้บริหารมีความสุขุมรอบคอบ
ผู้บ ริห ารยอมรับ ความคิดเห็นของ
49
ผู้อื่นเสมอ
ผู้ บ ริ ห ารยอมรั บ คำวิ จ ารณ์ แ ละ
50
พร้อมนำมาปรับปรุงตนเอง
ความยืดหยุ่น
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการ
51 ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ
52 ผู้บ ริหารมีความยืดหยุ่นยอมรับฟัง

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0
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ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

ความคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการ
53 ปรับ ตัวให้เหมาะสมกั บวัฒ นธรรม +1 +1 +1 +1 +1
องค์กร
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามยื ด หยุ่ น ในการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ตอบสนองความ
54
+1 +1 +1 +1 +1
ต้ อ งก ารขอ งบุ คล าก รใน บ าง
สถานการณ์
ผู้บริหารสามารถปรับความต้องการ
55 ของบุคลากรมาใช้ในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

5

1.0



5

1.0



5

1.0
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ตารางแสดงการพิจารณาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน
ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นอยู่ ใ น
1
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมี
2
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
นัก เรียนมี คุณ ธรรมและจริยธรรม
3
เหมาะสมกับวัย
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
4
เรียนสูง
นัก เรียนได้รับ รางวัล ด้านวิชาการ
5
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นัก เรีย นสามารถสอบแข่ ง ขัน เข้ า
6
เรียนต่อในระดับสูงได้จำนวนมาก
ความพึงพอใจในการทำงาน
บุ ค คลากรในโรงเรี ย นมี ค วามพึ ง
7 พอใจต่อ งานและภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย
บุ ค คลากรในโรงเรี ย นมี ค วามพึ ง
8
พอใจต่อผลตอบแทนของงาน
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึง
พอใจต่อสถานที่ทำงาน เพื่อน
9
ร่วมงาน หัวหน้างาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึง
พอใจต่อนโยบายแผนงาน
10
มาตรการ กระบวนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1

+1 +1 +1

4

0.8



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



0

+1 +1 +1 +1

4

0.8



0

+1 +1 +1 +1

4

0.8



0

+1 +1 +1 +1

4

0.8



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



0
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ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

บุ ค คลากรในโรงเรี ย นมี ค วามพึ ง
11 พอใจต่อ โอกาสในการเรียนรู้ การ
พัฒนาวิชาชีพ
บุ ค คลากรในโรงเรี ย นมี ค วามพึ ง
12 พ อ ใจต่ อ ความ มี อิ ส ระใน ก าร
ปฏิบัติงาน
บุ ค คลากรในโรงเรี ย นมี ค วามพึ ง
13
พอใจต่อโอกาสเลื่อนตำแหน่ง
บุ ค คลากรในโรงเรี ย นมี ค วามพึ ง
พอใจต่ อ การได้ รับ ข้อ มู ล ข่ าวสาร
14
และการใช้ทั กษะที่ ห ลากหลายใน
การปฏิบัติงาน
การขาดงาน
อัตราการขาดงานของบุคลากรใน
15
โรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ทกี่ ำหนด
การสนับสนุนการทำงานอย่างมี
16
ประสิทธิภาพของผู้นำ
มีการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
17
ทำงาน
บุคลากรมีทัศนะคติที่ดีต่อการ
18
ปฏิบัติงาน
บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการ
19
ปฏิบัติงาน
บุคลากรมีปริมาณงานและภาระ
20
งานที่เหมาะสม
ผู้บริหารมีการกระตุ้นหรือสร้าง
21 แรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0
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ข้อที่

คุณลักษณะผู้บริหาร

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราการออกกลางคัน
นั ก เรี ย นเรี ย นจบตามเกณฑ์ ข อง
23
หลักสูตร
นักเรียนมีทัศนคติที่ ดีต่อการศึกษา
24
และในโรงเรียน
นัก เรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่าง
25
สม่ำเสมอ
คุณภาพโดยรวม
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ
26 สอนและผลิ ต นั ก เรีย นตามความ
ต้องการของชุมชน
โรงเรียนสามารถจัดทรัพยากรอย่าง
27 พอเพี ยงต่ อ ความต้อ งการของครู
และนักเรียน
บุ คล าก รใน โรงเรี ย น ส าม ารถ
ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ที่
28 เป ลี่ ย น แ ป ล ง ย อ ม รั บ แ ล ะ
ปรับ เปลี่ย นการทำงานเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ๆ
บุ คลาก รใน โรงเรี ย น มี ความรู้
29
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
บุ ค ล า ก ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มี
ความสามารถในการผสมผสาน
30 ความสามารถการพัฒ นาศักยภาพ
แ ล ะ ค วา ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร
แก้ปัญหาในโรงเรียน
22

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4

5

รวม

ค่า
การ
IOC พิจารณา

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



0

+1 +1 +1

3

0.6



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1

+1 +1 +1

4

0.8



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0



0

0

ภาคผนวก ค
หนังสือขอทดลองเครื่องมือและรายชื่อโรงเรียนทดลองเครือ่ งมือ
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150
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา สำหรับทดลองเครื่องมือ จำนวน 10 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
2. โรงเรียนบ้านถ้ำ
3. โรงเรียนวัดชุกพี้
4. โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
5. โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า
6. โรงเรียนบ้านหนองบัว
7. โรงเรียนบ้านนากาญจน์
8. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
9. โรงเรียนบ้านนาสวน
10. โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

ภาคผนวก ง
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย

152
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
แบบสอบถามคุณลักษณะผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.990

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5

N of Items
85

Scale Mean if
Item Deleted
389.30
389.47
389.20
389.43
389.33
389.20
389.30
389.27
389.30
389.30
389.30
389.30
389.23

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
1819.183
.370
.990
1801.499
.589
.990
1801.200
.857
.990
1776.254
.822
.990
1794.506
.702
.990
1806.510
.712
.990
1785.528
.889
.990
1786.961
.884
.990
1781.252
.782
.990
1777.872
.835
.990
1781.528
.778
.990
1792.424
.757
.990
1776.737
.884
.990

153

X2.6
X2.7
X2.8
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
X3.8
X3.9
X4.1
X4.2
X4.3
X4.4
X4.5
X5.1
X5.2
X5.3
X5.4
X5.5
X5.6
X5.7
X5.8
X6.1
X6.2
X6.3
X6.4
X6.5
X6.6
X7.1

Scale Mean if
Item Deleted
389.30
389.30
389.23
389.37
389.60
389.50
389.33
389.40
389.40
389.50
389.30
389.37
389.37
389.40
389.40
389.50
389.40
389.50
389.50
389.47
389.30
389.33
389.43
389.40
389.37
389.57
389.53
389.50
389.40
389.40
389.40
389.40

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
1776.700
.853
.990
1778.217
.830
.990
1786.185
.928
.990
1786.585
.835
.990
1772.800
.862
.990
1773.224
.858
.990
1772.437
.906
.990
1768.731
.942
.990
1783.214
.883
.990
1771.155
.889
.990
1770.838
.945
.990
1772.930
.888
.990
1772.447
.895
.990
1787.834
.800
.990
1787.834
.800
.990
1772.879
.863
.990
1793.076
.705
.990
1778.190
.785
.990
1778.534
.780
.990
1772.602
.871
.990
1787.045
.860
.990
1783.471
.908
.990
1767.289
.909
.990
1782.731
.828
.990
1781.895
.853
.990
1777.289
.795
.990
1773.292
.855
.990
1773.776
.850
.990
1773.903
.864
.990
1785.972
.833
.990
1772.110
.891
.990
1783.972
.807
.990

154

X7.2
X7.3
X7.4
X7.5
X7.6
X8.1
X8.2
X8.3
X8.4
X8.5
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5
Y1.6
Y2.1
Y2.2
Y2.3
Y2.4
Y2.5
Y2.6
Y2.7
Y2.8
Y3.1
Y3.2
Y3.3
Y3.4
Y3.5
Y3.6
Y3.7
Y3.8

Scale Mean if
Item Deleted
389.43
389.40
389.37
389.37
389.33
389.37
389.47
389.37
389.33
389.33
389.77
389.70
389.40
389.90
389.87
389.93
389.53
389.47
389.50
389.47
389.50
389.57
389.40
389.47
389.57
389.53
389.40
389.50
389.40
389.63
389.47
389.37

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
1792.737
.765
.990
1784.248
.865
.990
1783.275
.896
.990
1786.654
.833
.990
1796.851
.812
.990
1785.413
.856
.990
1802.326
.634
.990
1771.551
.909
.990
1783.885
.901
.990
1798.506
.774
.990
1797.633
.547
.990
1798.976
.549
.990
1809.490
.498
.990
1798.162
.482
.990
1808.257
.303
.991
1795.030
.510
.990
1797.568
.724
.990
1812.464
.477
.990
1797.431
.731
.990
1795.982
.768
.990
1811.638
.434
.990
1796.530
.675
.990
1799.490
.715
.990
1796.878
.749
.990
1808.599
.340
.990
1799.361
.686
.990
1813.421
.473
.990
1801.155
.653
.990
1809.628
.566
.990
1798.033
.650
.990
1812.051
.487
.990
1794.861
.834
.990
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Y4.1
Y4.2
Y4.3
Y5.1
Y5.2
Y5.3
Y5.4
Y5.5

Scale Mean if
Item Deleted
389.37
389.40
389.40
389.40
389.47
389.47
389.43
389.47

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
1814.240
.404
.990
1797.007
.692
.990
1811.421
.456
.990
1798.179
.669
.990
1801.499
.651
.990
1812.257
.425
.990
1800.323
.618
.990
1821.430
.265
.990

ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุม่ ตัวอย่าง จำนวน 103 แห่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

บ้านวังสารภี
บ้านหัวนา
วัดท่ามะขาม
บ้านหัวหิน
วัดบ้านยาง
อนุบาลกาญจนบุรี
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดท่าน้ำตื้น
ท่าพะเนียดกุญชร
บ้านหนองสองตอน
วัดศรีอุปลาราม
บ้านพุเลียบ
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
บ้านพุประดู่
วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"
วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"
บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"
บ้านท่าหวี
บ้านจันอุย
บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)
บ้านวังด้ง
บ้านท่ามะนาว
บ้านท่าโป่ง
บ้านหนองหอย
บ้านหนองสามพราน
วัดเขาน้อย
บ้านท่าทุ่ม
บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

วัดหนองตะโก
วัดขุนไทยธาราราม
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
บ้านรางสาลี่
วัดวังขนายทายิการาม
บ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา)
บ้านหนองตาบ่ง
วัดวังศาลา
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
บ้านหนองสะแก
วัดหนองเสือ
วัดหนองพังตรุ
ตลาดสํารอง
บ้านรางสะเดา
บ้านหนองเป็ด
บ้านห้วยไร่
วัดท่าตะคร้อ
ดิศกุล
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
บ้านเนินไพร
บ้านหนองปล้อง
บ้านท่าแย้
บ้านหนองหิน
บ้านท่าพุ
บ้านหนองไผ่
บ้านหนองปากดง
บ้านหินแด้น
บ้านกลอนโด
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

บ้านทับศิลา
วัดไทยวิวัฒนาราม
บ้านเขาปูน
บ้านวังปลาหมู
บ้านทุ่งนาคราช
บ้านวังลาน
บ้านแก่งหลวง
บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"
วัดถ้ำมังกรทอง
บ้านดงยาง
วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
บ้านห้วยตลุง
บ้านรางจิก
วัดท่าล้อ
เขาดินวิทยาคาร
วัดม่วงชุม
วัดลําสำรอง
บ้านสระเศรษฐี
บ้านหนองน้ำขุ่น
บ้านหนองมงคล
บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)
บ้านห้วยน้ำโจน
บ้านดอนคราม

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

บ้านแหลมทอง
วัดยางเกาะ
วัดหนองบัว
บ้านท่าเสด็จ
บ้านท่ามะเฟือง
วัดถ้ำอ่างหิน
บ้านท่ามะไฟ
บ้านไทรทอง
ชุมชนบ้านท่ากระดาน
บ้านบนเขาแก่งเรียง
บ้านเจ้าเณร
บ้านหม่องกระแทะ
บ้านพุน้ำเปรี้ยว
บ้านท่าสนุ่น
บ้านโป่งหวาย
บ้านดงเสลา
บ้านน้ำมุด
บ้านต้นมะพร้าว
บ้านปากนาสวน
บ้านน้ำพุ
บ้านสามหลัง
บ้านทุ่งนา

ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง คุณลักษณะผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
......................................................................
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมื อในการเก็ บรวบรวมข้อมูล สำหรับ
การวิจัย เรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งข้อมูล ที่ได้จากความคิดเห็นของท่ านมี ค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้
ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโรงเรียน
ของท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมจึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบ
ทุกข้อตามความเป็นจริง
ผู้ ต อบแบบสอบถามในแต่ ล ะโรงเรี ย นประกอบไปด้ ว ย ผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นหรื อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครู จำนวน 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน
1 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ)
แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย 3 ตอน จำนวน 90 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 คุณลักษณะผู้บริหาร
จำนวน 55 ข้อ
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน
จำนวน 30 ข้อ
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้

(นายสิริชัย โพธิ์ศรีทอง)
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
สำหรับ
ข้อ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัย
1 เพศ
( ) 01
 ชาย
 หญิง
2 อายุ (ถ้าเศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้นับอีก 1 ปี)
 20-30 ปี
 31-40 ปี
( ) 02
 41-50 ปี
 51-60 ปี
3 ระดับการศึกษา
 ต่ำกว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
( ) 03
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4 ตำแหน่งปัจจุบัน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( ) 04
 ครู
 คณะกรรมการสถานศึกษา
5 ประสบการณ์ในการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้
 1-10 ปี
 11 – 20 ปี
( ) 05
 21 – 30 ปี
 มากกว่า 30 ปีขึ้นไป
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะผู้บริหาร
คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน
ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร อยู่ในระดับ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร อยู่ในระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร อยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร อยู่ในระดับ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหาร อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น สำหรับ
ข้อ
คุณลักษณะผู้บริหาร
5 4 3 2 1 ผู้วิจัย
แรงขับ
1 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ
( ) 06
2 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการขจัดอุปสรรคในการทำงาน
( ) 07
ผู้บ ริห ารมี ความมุ่ งมั่ น มานะอดทนในการแก้ ไขปัญ หาเพื่ อ
3
( ) 08
บรรลุเป้าหมายขององค์กร (โรงเรียน)
ผู้บ ริห ารเป็นผู้เสียสละและอุทิ ศตนในการทำงานอย่างเต็ม
4
( ) 09
ศักยภาพ
5 ผู้บริหารเป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
( ) 10
ผู้บ ริห ารส่งเสริม สนับ สนุนให้ผู้ป ฏิบัติงาน ทำงานให้บ รรลุ
6
( ) 11
เป้าหมายที่วางไว้
ผู้บริห ารให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
7
( ) 12
ตนเอง
ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองอย่าง
8
( ) 13
สม่ำเสมอ
ความซื่อสัตย์
9 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม
( ) 14
10 ผู้บริหารยึดมั่นในความยุติธรรมความถูกต้อง โปร่งใส
( ) 15
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมุ่งมั่นปฏิบัติตนเพื่อ
11
( ) 16
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
12 บุคลากรให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้บริหาร
( ) 17
13 ผู้บริหารทุ่มเทเสียสละเวลาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( ) 18
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ข้อ
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ของโรงเรียน
14 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร และนักเรียน
ผู้ บ ริ ห ารไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ จ ากผู้ ร่ วมงานหรื อ ผู้ ที่
15
เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
16
ความเต็มใจ
แรงจูงใจในการนำ
ผู้บ ริห ารใช้ทั ก ษะและความสามารถในการนำบุ คลากรให้
17
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน
18 ผู้บริหารมีการนิเทศการศึกษาให้แก่ครูอยู่เสมอ
ผู้บ ริห ารมี วิธีก ารสร้างแรงจูง ใจให้ค รูป ฏิบั ติง านได้อ ย่างมี
19
ประสิทธิภาพ
20 ผู้บริหารมีศิลปะฝึกตนเป็นผู้นำที่ดี
ผู้บ ริห ารยอมรับ ความแตกต่างในความสามารถของแต่ล ะ
21
บุคคล
ผู้บ ริห ารมี ความสามารถในการประสานงานด้วยการสร้าง
22
ความร่วมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
23 ผู้บริหารสามารถสร้างพลังกลุ่มและสร้างทีมงานได้ดี
24 ผู้บริหารมีความโอบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ผู้บ ริห ารให้ ก ารยกย่ อ ง ชมเชย ให้ ร างวัล แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติง าน
25
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการนำบุคลากรและพัฒนา ให้บรรลุ
26
เป้าหมายที่กำหนดไว้
ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะนำพา
27
องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ผู้บ ริห ารมี ความเชื่อ มั่นในทั กษะการเป็นผู้นำของตนเองใน
28
การนำพาที ม งานและองค์ ก รประสบความสำเร็ จ ตาม

ระดับความคิดเห็น สำหรับ
5 4 3 2 1 ผู้วิจัย
( ) 19
( ) 20
( ) 21

( ) 22
( ) 23
( ) 24
( ) 25
( ) 26
( ) 27
( ) 28
( ) 29
( ) 30

( ) 31
( ) 32
( ) 33
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ข้อ

คุณลักษณะผู้บริหาร

เป้าหมายที่วางไว้
ผู้บ ริห ารมี ความเชื่อ มั่ นในการแสดงความคิด เห็นที่ ถูก ต้อ ง
29 และเหมาะสมเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ เ ข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน
ผู้ บ ริห ารเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามมั่ น ใจในตนเองกล้ าตั ด สิ น ใจเพื่ อ
30
ประโยชน์ขององค์กร
ความเฉลียวฉลาด
31 ผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญในการบริหารโรงเรียน
32 ผู้บริหารใช้ความรู้มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บ ริห ารเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ในด้ านต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
33
พัฒนาโรงเรียน
ผู้บริหารนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อ
34
พัฒนาโรงเรียน
ผู้บริหารมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่น
35
เข้าใจได้ง่าย
36 ผู้บริหารรับรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการแก้ปัญหาและ
37
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหาร
38
จัดการโรงเรียน
ความรู้ในงาน
ผู้บ ริห ารมี ความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการ
39
บริหารงาน
ผู้บ ริห ารมี ความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้าน
40
เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน
41 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน
ผู้บ ริ ห ารเป็ น ผู้ มี ค วามสามารถในการนิ เทศกำกั บ ติ ดตาม
42
ประเมินผลการดำเนินงาน

ระดับความคิดเห็น สำหรับ
5 4 3 2 1 ผู้วิจัย

( ) 34
( ) 35
( ) 36
( ) 37
( ) 38
( ) 39
( ) 40
( ) 41
( ) 42
( ) 43

( ) 44
( ) 45
( ) 46
( ) 47
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ผู้บ ริห ารมี ความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์โอกาส
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ผู้บริหารใช้ความรู้เพื่อกำหนดทางเลือกในการพัฒนาองค์กร
44
ได้อย่างเหมาะสม
ความมั่นคงทางอารมณ์
ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อ
45
เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
46 ผู้บริหารมีวิธีผ่อนคลายความกังวลและความเครียด
47 ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
48 ผู้บริหารมีความสุขุมรอบคอบ
49 ผู้บริหารยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ
50 ผู้บริหารยอมรับคำวิจารณ์และพร้อมนำมาปรับปรุงตนเอง
ความยืดหยุ่น
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ
51
สถานการณ์ต่าง ๆ
52 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ
53
วัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
54
ต้องการของบุคลากรในบางสถานการณ์
ผู้บริหารสามารถปรับความต้องการของบุคลากรมาใช้ในการ
55
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
43

ระดับความคิดเห็น สำหรับ
5 4 3 2 1 ผู้วิจัย
( ) 48
( ) 49

( ) 50
( ) 51
( ) 52
( ) 53
( ) 54
( ) 55
( ) 56
( ) 57
( ) 58
( ) 59
( ) 60
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คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน
ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น สำหรับ
ข้อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
5 4 3 2 1 ผู้วิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1 ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
( ) 61
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่าง
2
( ) 62
เป็นระบบ
3 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย
( ) 63
4 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
( ) 64
นักเรียนได้รับรางวัลด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและ
5
( ) 65
เอกชน
นัก เรียนสามารถสอบแข่ง ขัน เข้าเรีย นต่ อในระดั บ สู ง ได้
6
( ) 66
จำนวนมาก
ความพึงพอใจในการทำงาน
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่องานและภาระงาน
7
( ) 67
ที่ได้รับมอบหมาย
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนของ
8
( ) 68
งาน
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน
9
( ) 69
เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อนโยบายแผนงาน
10
( ) 70
มาตรการ กระบวนการ ปฏิบัติงานของโรงเรียน
บุค คลากรในโรงเรีย นมี ความพึ ง พอใจต่ อ โอกาสในการ
11
( ) 71
เรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ
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บุคคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อความมี อิส ระใน
การปฏิบัติงาน
บุ ค คลากรในโรงเรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ โอกาสเลื่ อ น
13
ตำแหน่ง
บุคคลากรในโรงเรียนมี ความพึงพอใจต่อการได้รับ ข้อมู ล
14
ข่าวสารและการใช้ทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน
การขาดงาน
อัตราการขาดงานของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ ที่
15
กำหนด
16 การสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ
17 มีการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการทำงาน
18 บุคลากรมีทัศนะคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
19 บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
20 บุคลากรมีปริมาณงานและภาระงานที่เหมาะสม
ผู้บริหารมีการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติ
21
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
22 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
23 นักเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร
24 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและในโรงเรียน
25 นักเรียนในโรงเรียนมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ
คุณภาพโดยรวม
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนตาม
26
ความต้องการของชุมชน
โรงเรี ย นสามารถจั ด ทรั พ ยากรอย่ างพอเพี ย งต่ อ ความ
27
ต้องการของครูและนักเรียน
บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
28
เปลี่ยนแปลง ยอมรับและปรับเปลี่ยนการทำงานเมื่อมีการ
12

ระดับความคิดเห็น สำหรับ
5 4 3 2 1 ผู้วิจัย
( ) 72
( ) 73
( ) 74

( ) 75
( ) 76
( ) 77
( ) 78
( ) 79
( ) 80
( ) 81
( ) 82
( ) 83
( ) 84
( ) 85
( ) 86
( ) 87
( ) 88

169
ข้อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน

ระดับความคิดเห็น สำหรับ
5 4 3 2 1 ผู้วิจัย

เปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ๆ
บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
29
หน้าที่
บุค ลากรของโรงเรีย นมี ความสามารถในการผสมผสาน
30 ความสามารถการพั ฒนาศักยภาพและความสามารถด้าน
การแก้ปัญหาในโรงเรียน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
(ผู้วิจัย)

( ) 89
( ) 90

170
ประวัต ิผ ู้เ ข ีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

3 มกราคม 2536
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
พ.ศ. 2558 สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2559 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ข้าราชการครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
117 หมู่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

