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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.และ.2) เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรเพศ.อายุ.วุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์ในการท างาน.และขนาดสถานศึกษา.กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอน.จ านวน.249.คน.ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกนเครื่องมือการวิจัยวิจัยเป็นแบบสอบถาม.5.ระดับ.มีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ..977.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ค่าร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน.การทดสอบค่าที.(t-test).และการทดสอบค่าเอฟ.(F-test)  
  ผลการวิจัยพบว่า.1).คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.2).คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.พบว่า.ครูที่มีเพศต่างกัน.มีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัด
สงขลา.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.ครูที่มีอายุต่างกัน.ต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล .จังหวัดสงขลา.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ..05.ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..001.และครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน.ต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.ไม่แตกต่างกัน.ส่วนครูที่ท างานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันต่อ
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล .จังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะผู้น า, ผู้บริหาร 
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Abstract 
  The objectives of this study were 1) to investigate learning management following 
the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 of the schools in Ruso under the 
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 and 2) to compare learning 
management following the Basic Core Curriculum B.E. 2551 of the schools in Ruso under 
the Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 based on their sex, age, the 
educational level, work experience and school size were consisted of 226 teachers’ 
sample. The research instrument was the questionnaire with a reliability of 0.980. The 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way 
ANOVA. 
  The results of the study were as follows: 1) Learning management following the 
Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 of the schools in Ruso under the Narathiwat 
Primary Educational Service Area Office 1 was at a high level for both overall and each 
aspect. 2) Learning management following the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 
of  the schools in Ruso under the Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 
showedthat teachers who differed in sex, age, the educational level and work 
experience had no statistically significant. In contrast to the teachers who differed school 
size had a statistically significant differences of .01. 
Keywords: Leadership Traits, Administrators   
 
บทน า 
  จากผลงานวิจัยของ อรทัย พยัคฆ์มะเริง (2553 : 98) เรื่องการศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความผูกพันของครูและบรรยากาศสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต
1-7พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ยังกล่าวไว้ในข้อเสนอแนะทั่วไปว่า ควรส่งเสริมยกย่องและประกาศเกียรติคุณ คุณครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
ให้ความยุติธรรมในการเสนอผลงาน พิจารณาขั้นเงินเดือน และสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ของครูเพ่ือให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น อีกท้ังยังสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 1ได้กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยว่า ด้านการเป็นผู้น า ผู้บริหารควรพัฒนาการใช้ทักษะความเป็นผู้น าในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความ
ศรัทธา ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการบริหารคนและหลักการท างานในการบริหาร
ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากรได้พัฒนาอย่างจริงจังทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งด้านการความรักองค์กร 
ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารสถานศึกษา(พิสิฐ รักพรม. 2552 : 93 - 95) 
 จากคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาและสภาพปัญหาการจัดการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยมี
ความสนใจจะศึกษา “คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสงขลา” 
เพ่ือจะท าให้ทราบถึงคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลให้สถานศึกษา สังกัดเทศบาล มีการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
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ดังนั้นการที่ผู้วิจัยจะได้ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา จึงมีความจ าเป็น และจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา ได้ทราบถึงคุณคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ บริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือให้ หน่ วยงานทางการ
ศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการฝึกอบรม คัดเลือก สรรหา ผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สามารถที่จะน าเอาผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการก าหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ เพ่ือให้
ได้บุคคลที่ เหมาะสมทั้งในด้านคุณลักษณะส่วนตัว และคุณลักษณะ ในการบริหารงานมาเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อไป ด้วย เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลาใน 10 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความจ าเป็นพื้นฐาน ด้านการมองการณ์ไกล ด้านมีหลักการ ด้านหลักในการท างาน ด้านหลักการ
ปกครอง ด้านความมุ่งประสงค ์ด้านการวางแผน ด้านความยืนหยัด ด้านการบริหารคน ด้านความรักองค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรยีนสังกดั
เทศบาล จังหวัดสงขลา 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลจังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปรเพศ อาย ุ วุฒิการศกึษา  ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
สถานศึกษา  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จังหวัดสงขา อยู่ในระดับมาก 

2. ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 

3. ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 

4. ครูที่วุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 

5. ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 

6. ครูที่ท างานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จังหวัดสงขลา 
โดยยึดแนวคิดของของเซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) 10 ด้าน ดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

        ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างกรอบแนวคิด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร.ได้แก่.ครู.ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.ปีการศึกษา.2560 
จ านวน.896.คน 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
2. อายุ 
   2.1 25 – 35 ปี 
   2.2 36 – 45 ปี 
   2.3 มากกว่า 45 ปี 
3. วุฒิการศึกษา 
   3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   3.2 ปริญญาตรี 
   3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
   4.1 ต่ ากว่า 5 ปี 
   4.2 5 – 10 ปี 
   4.3 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
5. ขนาดสถานศึกษา 
   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
   5.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
   5.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาคุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล  จังหวัดสงขลา ใน 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  

 1. ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (Prerequisites)  
  2. การมองการณ์ไกล (Perspectives)    
 3. มีหลักการ (Principle)     
  4. หลักในการท างาน (Platform)  
 5. หลักการปกครอง (Politics)  
  6. ความมุ่งประสงค ์(Purposing)  
  7. การวางแผน (Planning)  
  8. ความยืนหยัด (Persisting)  
  9. การบริหารคน (People)  
  10. ความรักองค์กร (Patriotism) 
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 กลุ่มตัวอย่าง.ได้แก่.ครู.ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล .จังหวัดสงขลา.ปีการศึกษา  
2560.จ านวน.269.คน.ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางเครจซี่และมอร์แกน .(Krejcie and 
Morgan..1970.:.607.-.610).และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) สุ่มอย่างง่าย 
(Simple.Random.Sampling) โดยวิธีจับสลาก   
 
เครื่องมือในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า 
จากเอกสาร ต าราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาปรับปรุงสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ตอนที่.1.แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม .ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ จ าแนกเป็น.เพศ.อายุ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ใน
การท างาน  ขนาดสถานศึกษา 
  ตอนที่.2.แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา.ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)ตามรูปแบบของลิเคิรท์ (Likerts Rating Scale) ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสงขลา .โดยมีข้อค าถาม
ทั้งหมด จ านวน 62 ข้อใน 10 ด้านตามแนวคิดของของเซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งและเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยเก็บแบบสอบถามคืน
ได2้49 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.56 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป.สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา.(Content.Validity).ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาดัชนีความ
สอดคล้อง.หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม.โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา. (Alpha – Coefficient) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ค่าความถี่.(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ระดับความคิดเห็น
ต่อถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t – test).การทดสอบค่าเอฟ (F – test) 
 
ผลการวิจัย 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จังหวัดสงขลา.ทั้ง.10.ด้าน.โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก.เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
  ด้านความจ าเป็นพื้นฐาน .ผู้บริหารมุ่งเน้นให้ท างานเป็นทีมและครูสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินการได้เอง.เป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ครูต้องการมากที่สุด .ส่วนข้ออ่ืน.ๆ.อยู่ใน
ระดับมาก.ด้านการมองการณ์ไกล.ผู้บริหารสนับสนุนการท างานของครูในทุกรูปแบบเป็นคุณลักษณะผู้น า
ที่ครูต้องการมากที่สุด.ส่วนข้ออ่ืน.ๆ.อยู่ในระดับมากทุกข้อ.ด้านการมีหลักการ.ผู้บริหารมีการก าหนดกรอบ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนเป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ครูต้องการ
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มากที่สุด.ส่วนข้ออ่ืน.ๆ.อยู่ในระดับมาก.ด้านหลักในการท างาน.ผู้บริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ.เป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ครูต้องการมากท่ีสุด ส่วนข้ออ่ืน.ๆ.อยู่ในระดับมาก.ด้านความมุ่งประสงค์ ผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ ศึกษาหา
ความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆอย่างสม่ าเสมอ เป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ครู
ต้องการมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก .ด้านหลักการปกครอง ผู้บริหารให้ความเที่ยงธรรมและ
เสมอภาคต่อทุกคนในองค์กร เป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ครูต้องการมากที่สุด ส่วนข้อ
อ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผน ผู้บริหารก าหนดและวางแนวนโยบายของโรงเรียนได้อย่าง
เหมาะสม เป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ครูต้องการมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับ
มาก ด้านความยืนหยัด ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ  เป็น
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ครูต้องการมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก ด้านการ
บริหารคน  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ครูต้องการมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก ด้านความรักองค์กร ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ร่วมงาน ชุมชน และองค์กรเป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ครูต้องการมากที่สุด ส่วนข้อ
อ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และขนาดของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ครูที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมและ ด้านความยืนหยัดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยด้านความจ าเป็นพ้ืนฐาน ด้านการมองการณ์ไกล ด้านมีหลักการ 
ด้านหลักในการท างาน ด้านหลักการปกครอง ด้านความมุ่งประสงค์ ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001.และด้านหลักการบริหารคน ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01.ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันต่างกัน มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา  โดยภาพรวมและรายด้านแตกไม่แตกต่างกัน และ
ครูที่ท างานในขนาดสถานศึกษาต่างกันต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านแตกแตกต่างกันโดย ด้านภาพรวม
และด้านความมุ่งมั่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1..ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด.249.คน พบว่า เป็นเพศหญิง.จ านวน.144 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.83.เป็นเพศชาย .จ านวน .105.คน .คิดเป็นร้อยละ .42.17.เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 35 – 45.ปี.มากที่สุด.คือจ านวน.118 คน คิดเป็นร้อยละ
47.39 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคือ จ านวน 158  คน คิดเป็นร้อยละ 63.45  เมื่อพิจารณา
ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการ
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ท างาน.5- 10. ปี.มากที่สุด.จ านวน.130.คน.คิดเป็นละ.52.21.ขนาดสถานศึกษา.ขนาดกลางมีจ านวนครู
จ านวนมากที่สุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96  
 2. .ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ =4.0146,S.D. = 0.2769) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน  
 3. .การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 
  3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า.ครูที่มีเพศต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา.สังกัดเทศบาล.จังหวัดสงขลา.โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและ 
ด้านความยืนหยัดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา .พบว่า.ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา.สังกัดเทศบาล จังหวัด
สงขลา.โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยด้านความจ าเป็นพ้ืนฐาน ด้านการมองการณ์ไกล ด้านมี
หลักการ ด้านหลักในการท างาน.ด้านหลักการปกครอง ด้านความมุ่งประสงค์ ด้านการวางแผนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001.และด้านหลักการบริหารคน ด้านการวางแผนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่
มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันต่างกัน.มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านแตกไม่แตกต่างกัน  
  3.5 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา.จ าแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษาในการท างาน 

พบว่า ครูที่ท างานในขนาดสถานศึกษาต่างกันต่างกัน มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา .โดยภาพรวมและรายด้านแตกแตกต่างกันโดย ด้านภาพรวม
และด้านความมุ่งมั่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดสงขลา ครูที่มีเพศต่างกัน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ชวน สุวรรณลิขิต (2531 : 71)ท่ีศึกษาแบบผู้น าของผู้บริหารประถมศึกษาตามความ
ต้องการของครู–อาจารย์ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง พบว่าทัศนะของครู – อาจารย์ที่มี
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เพศต่างกัน มีความต้องการคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาทั้งสามแบบ .คือ.แบบ
อัตตาธิปไตย แบบประชาธิปไตย.และแบบตามสบายไม่แตกต่างกัน 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดสงขลา ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน
พบว่า ด้านหลักการปกครอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านหลักในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ โกสิน  พูนวัล (2545 : 70) วิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูเทศบาลในเขตการศึกษา 10 จ าแนกตามระดับ
การศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อแบบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน  
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดสงขลา.ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน.พบว่า.ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
และรายด้านพบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา.ในด้านความรักองค์กร.แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.ด้านมีหลักการ.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้าน
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..001.ส่วนด้านการมองการณ์ไกล.ด้าน
หลักในการท างาน.ด้านหลักการปกครอง.ด้านความมุ่งประสงค์.ด้านการวางแผน.ด้านความยืนหยัด.และ
ด้านการบริหารคน.ไม่แตกต่างกัน.สอดคล้องกับผลการศึกษาของ.วราภรณ์.วัจนะพันธ์.(2541 : 52).ที่
ศึกษาทัศนะของอาจารย์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของหัวหน้าภาควิชาสถาบันราชภัฏภูเก็ต.พบว่า
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน.มีทัศนะต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของหัวหน้าภาควิชา .โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน   
  
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  จากผลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู.ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 10 
ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านหลักการท างานเป็นคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ครู
ต้องการมากกว่าด้านอื่นๆ รองลงมาคือ ด้านความรักองค์กร.ด้านหลักการปกครอง.ด้านความยืนหยัด.ด้าน
ความมุ่งประสงค์.ด้านการวางแผน ด้านหลักการ.ด้านการบริหารคน ด้านการมองการณ์ไกล และด้านความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน ผู้บริหารควรพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของครูให้มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก
ที่สุด 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 2.1.ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2.2.ควรศึกษาอิทธิพลคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารในสถานศึกษา  
 2.3.ควรมีการศึกษาคุณลักษณะผู้น าในสถานศึกษาที่มีคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยรูปแบบอ่ืนเช่น .ท า
การวิจัยเชิงคุณภาพระดับลึก ในแต่ละองค์ประกอบในสถานศึกษาทุกประเภทและทุกระดับทั้งสถานศึกษา
รัฐบาล และสถานศึกษาอกชน 
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