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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต 2 จำแนกตาม เพศ ประสบการณ์ทำงาน และขนาดสถานศึกษากำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 275 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด มีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
(t-test)และการทดสอบค่าเอฟ F-test (One-way Analysis of Variance) แล้วเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ด้านความเป็นผู้นำและด้านคุณธรรมจริยธรรมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความรู้ความสามารถมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครู จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันข้อเสนอแนะที่
ได้จากการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ  ยึดมั่นในความเป็น
กลาง กระจายงานที่รับผิดชอบของครูแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันและเหมาะสมกับบุคคล และกล้า
รับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง 
คำสำคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
  The purpose of this research were to study and to compare the Desirable 
Characteristics of School Administrators according to the opinions of government teachers 
are under the Office of Phatthalung Primary Educational Service Area 2 Classified by 
gender, work experience and school size by using the size comparison table of the Craigie 
and Morgan sample. A sample was selected from 275 people. The tools used for data 
collection were 50 items, at 5-level and an open-ended questionnaire as a confidence 
value of .983. 
  The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, T test and 
F-test. Compare the differences in pairs by the way of the Scheffe's Method. It was found 
that: 1. Desirable Characteristics of School Administrators according to the opinions of 
government teachers are under the Office of Phatthalung Primary Educational Service Area 
2 in overall and in each aspects were at a high level. 2. Desirable Characteristics of School 
Administrators according to the opinions of government teachers are under the Office of 
Phatthalung Primary Educational Service Area 2 classified by gender in overall and in each 
aspect were no different. 3. Desirable Characteristics of School Administrators according to 
the opinions of government teachers are under the Office of Phatthalung Primary 
Educational Service Area 2 Classified by work experience in overall, there was a significant 
difference at .05 levels. In each aspect, it was found that personality and interpersonal 
aspects were significantly different at .001 level. Leadership and morality were significantly 
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different at .01 level and competence was significantly different at .05 level. 4. Desirable 
Characteristics of School Administrators according to the opinions of government teachers 
are under the Office of Phatthalung Primary Educational Service Area 2 Classified by school 
size in overall and in each aspect were no different. Recommendations obtained from the 
research are School administrators should train and promote language skills appropriate 
to the time and be able to communicate effectively. being decisive in decision-making, 
uphold neutrality, equally and appropriately distribute teachers' responsibilities and 
responsible for their own actions. 
Keywords: Desirable Characteristics, School Administrators.  
 
บทนำ 
 การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่าง ๆ 
โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ ซึ่งบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ ่งที่จะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการ
นำพาสถานศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีอำนาจ
ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานกับครูและบุคลากรต่าง ๆ  
ในสถานศึกษา อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการกำกับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น สิ่งสำคัญท่ีผู้บริหารต้องระลึกไว้เสมอคือ การใช้ความ
อดทนในการแก้ปัญหาและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในการทำงาน ผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบ
ผลสำเร็จหรือล้มเหลวในด้านการบริหารงาน คุณลักษณะที่ดี ความเหมาะสม ความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ในการครองตน ครองคนและครองงาน รวมทั้งมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานแล้ว การบริหารงานจะได้รับความร่วมมือจาก
คณะครูและบุคลากรต่าง ๆ ทุกคน ทำให้การบริหารงานในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้
โดยง่าย แต่ถ้าผู้บริหารขาดคุณลักษณะที่เหมาะสมแล้ว อาจทำลายขวัญและกาลังใจของบุคลากรใน
หน่วยงาน ทำให้หน่วยงานประสบความล้มเหลวได้ (ภูวิศา ชูธัญญะ, 2556, น. 2-3) 
 ในปัจจุบันพบว่ามีผู้บริหารสถานศึกษาหลายท่านประสบปัญหาการดำเนินงานเพราะการบริหาร
คนและการอยู่ร่วมกันในที่ทำงานกับบุคลอื่นย่อมเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหน้ากับความขัดแย้งในเรื่องของคน
โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานหรืออาจเป็นการขัดขวางความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กรซึ่งเหตุเกิดเพราะผู้บริหารและผู้ร่วมงานไม่ลงรอยกันรวมทั้งเกิดจากการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานการไม่จัดระบบหรือแบบแผนในการ
ปฏิบัติงาน ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขาดความยุติธรรมขาดการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ขาดภาวะในการเป็น
ผู้นำขาดความรอบคอบในการตัดสินใจมีความเสื่อมเสียในเรื่องส่วนตัวรวมทั้งไม่มีเครือข่ายในการเป็น
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ต้นแบบที่ดีและถูกต้องซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553 , น. 31) กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่พึงประสงค์ประกอบด้วย รักศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษามุ่งมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน การปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุคล์ (Yukl, 1998, pp. 145-154) ได้จำแนกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารออกเป็น.3.กลุ่ม.ดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างอารมณ์กับการแสดงออก 
บุคลิกภาพที่ดีจะมีผลดีกับการสร้างผลงานในสังคมบุคลิกภาพ 2) ด้านการจูงใจ เป็นการสร้างแรงผลักดัน
ภายในของบุคคลให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ หลักการพื้นฐาน คือ ต้องให้ตรงประเด็น ต้องทำอย่างจริงจัง 
และมีความต่อเนื่อง บทบาทข้ันพื้นฐานของการจูงใจก็คือ การอธิบายชี้แจงให้คนอ่ืนได้รู้จักเลือกวิธีการทา
งานให้ประสบผลสำเร็จและ 3) ด้านทักษะ องค์ประกอบที่สำคัญของภาวะผู้นำอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะ
และประสบการณ์ จะทำให้งานผู้นำประสบความสำเร็จ และได้รับความนิยมชมชอบจากบุคคลอื่น ดังนั้น
ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องรู้จักตนเองรู้จักลูกน้องและรู้จักการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
และสามารถบริหารงานได้สำเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารนับว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้การบริหารงาน
บรรลุผลสำเร็จตามต้องการและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้บริหารทีมีคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ 
ความสามารถในการบริหารงานด้านวิชาการและความเป็นผู้นำนอกจากนี้การปฏิบัติตนของผู้บริหารยัง
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมทั้งขวัญและกำลังใจของครูด้วยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพื้นนฐานที่กล่าวว่าผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์
ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำสูงตลอดจนมนุษยสัมพันธ์ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของผู้
ทีเ่กีย่วข้องและความเป็นประชาธิปไตยหากผู้บริหารมีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมก็จะได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานในองค์กรตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบ
ความสำเร็จ (ศุภมาส วิสัชนาม, 2560,  น. 2) 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน
จำเป็นต้องมีคุณลักษณะ มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีมีภาวะความเป็นผู้นำ ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีความสามารถ  
ในการบริหารในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารด้านวิชาการซึ่งเป็นหัวใจหลักของหน่วยงานสามารถ
นำพาหน่วยงานไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้บริหารจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เช่น การพัฒนา 
การใช้นวัตกรรมการบริหาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ 
การพัฒนาผู้ร่วมงานและการสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
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 คุณลักษณะของผู้บริหารอันพึงประสงค์นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้การบริหารงาน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 บรรลุผลสำเร็จตามต้องการและ
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพความสามารถในการบริหารงานด้าน
วิชาการ และความเป็นผู้นำ นอกจากนี้การปฏิบัติตนของผู้บริหารยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งขวัญและกำลังใจของครูด้วยซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำสูงตลอดจนมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานหากผู้บริหารมี
คุณลักษณะและความสามารถท่ีเหมาะสม ก็จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานในองค์กร ตลอดจน
ชุมชนส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 เพื่อทราบถึงความแตกต่างของความต้องการคุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำแนกตามเพศ  
ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
นำข้อมูลไปพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามภารกิจหน้าที่ของผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการของครูในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการคร ูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำแนกตามเพศ ขนาด
สถานศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน  
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาอันเป็นคุณลักษณะที่ผู้ร่วมงานต้องการทั้งในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข วิรัช สุขเจริญ 
(2557, น. 5) ได้ให้ความหมายว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณสมบัติ
ของผู้บริหารตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านภาวะผู้น ำ 
คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร และคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม สดุดี จีระออน (2561, น. 40) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารในด้านดีที่ทุกฝ่ายต้องการหรือ
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คาดหวัง เป็นลักษณะอันพึงประสงค์ที่ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถบริหารงานได้อย่างสมดุล มีคุณภาพ เกิดปัญหาในการบริหารหรือการ
ดำเนินการน้อยที่สุด ซึ่งได้แก่ คุณลักษณะด้านความรู ้ความสามารถ ด้ านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านภาวะผู้นำ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิชาการ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ทำการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์การพิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความถ่ีสูงและอย่างน้อยร้อยละ 50 ของความถี่ทั้งหมด 
และเหมาะสมเข้ากับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งสังเคราะห์ได้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความเป็นผู้นำ 
2) ด้านความรู้ความสามารถ 3) ด้านบุคลิกภาพ 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ด้านความเป็นผู้นำ คุณลักษณะของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำมีอำนาจในการสั่งการหรือ
แนะนำ สามารถสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้นำต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา2) เป็นผู้ความมั่นคงทางอารมณ์ 3) เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการจูงใจผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 4) เป็นผู้ที่สามารถสร้างทีมงานได้ดี 5) เป็นผู้มีความสามารถใน
การสั่งการการตัดสินใจ 6) เป็นผู้ส่งเสริมให้ผู ้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  7) เป็นผู้ที ่มี
ลักษณะในการติดตามงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 8) เป็นผู้ที่มีไหวพริบ ปฏิภาณดีมีความสามารถในการ
ควบคุมกำกับทุกเหตุการณ์ 9) เป็นที่รักและนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์อันดีกับ อันดีกับ
ผู้ร่วมงาน   

2. ด้านความรู้ ความสามารถ หมายถึง  ความสามารถหรือคุณสมบัติและลักษณะที่สังเกตได้ของ
ผู้บริหาร คุณลักษณะของผู้บริหารที่เกี่ยวกับด้าน ความรู้ความสามารถมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ 2) เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ 3) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) เป็นผู้ที่มีความรู้
สามารถด้านเทคโนโลยี 5) เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษา 6) เป็นผู้มีความรู้ทางด้านจิตวิทยา 7) เป็นผู้ที่รู้จัก
บริบทของสถานศึกษาและชุมชน 8) เป็นผู้ที ่รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 9) เป็นผู้มี
ศักยภาพด้านการนิเทศ ติดตามผลงานของผู ้ร่วมงาน10) เป็นผู้มีความสามารถบริหารทรัพยากรใน
สถานศึกษาได ้     

3. ด้านบุคลิกภาพ หมายถึงคุณลักษณะของผู้บริหารที่เกี่ยวกับลักษณะท่าทางอากัปกิริยาต่าง ๆ 
ของผู้บริหารที่แสดงออกทางร่างกาย ด้านบุคลิกภาพของผู้บริหารมีลักษณะดังต่อไปนี้  1) เป็นผู้ที่การแต่ง
กายเรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสถานที่และสถานการณ์ 2) เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีสุขภาพสมบูรณ์  
3) เป็นผู้ที่มีลักษณะท่าทางร่าเริงแจ่มใส สุภาพอ่อนโยน 4) เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 5) เป็นผู้ที่มีความเชื่อ
มันในตนเอง กล้าในการตัดสินใจกระตือรือร้นในการทำงาน 6) เป็นผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
7) เป็นผู้ที่ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึงการเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน มีความจริงใจต่อ
ผู้ร่วมงาน มนุษยสัมพันธ์เป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารที่ช่วยให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีทำให้
งานมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน 2) เป็นผู้มีความจริงใจต่อผู้ร่วมงาน มีบุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่สมอ 
3) เป็นผู้ที่มีทักษะทางสังคมมีอัธยาศัยดีพูดจาสุภาพกับทุกคนพบปะกับผู้ร่วมงานเป็นประจำ 4) เป็นผู้พูด
และผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ร่วมงานอย่างใจเย็น 5) เป็นผู้ที่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา  
6) เป็นผู้ที่ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงาน    

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึงหมายถึงความประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นอุปนิสัยที่ดีงาม 
เกี่ยวข้องกับความถูกผิด คุณลักษณะของผู้บริหารเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะดังต่อไปนี้  
1) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 2) เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  
3) มีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนสามารถจัดบุคลากรได้เหมาะสมกับงาน มุ่งหวังในผลสำเร็จของงาน 
4) เป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 5) เป็นผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยในการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ประเมินความดีความชอบอย่างยุติธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 6) เป็นผู้ที่
สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจ ่ในการทำงาน 7) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน 
8) เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน 9) เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในศีล 5 เป็นพื้นฐาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
1. เพศ 
   1.1 เพศชาย 
   1.2 เพศหญิง 
2. ประสบการณ์ในการทำงาน  
   2.1 ต่ำกว่า 5 ปี   
   2.2 5 – 10 ปี 
   2.3 มากกว่า 10 ปี 
3. ขนาดของสถานศึกษา  
   3.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก  

       3.2 สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
  
  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาได้จากการสังเคราะห์เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ด้านความเป็นผู้นำ  
2. ด้านความรู้ความสามารถ  
3. ด้านบุคลิกภาพ  
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์  
5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
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วิธีดำเนินการวิจัย 

  พื้นที่ที ่ใช้ในการวิจัย เป็นสถานศึกษาในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประกอบด้วย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมด 
อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว 
 ประชากรของการวิจัย ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 959 คน จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 114 แห่ง 
(ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 , 2564) 

กลุ ่มตัวอย่างของการวิจัย กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ ได้แก่  ข้าราชการครูใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา 2564 
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 275 คน โดยผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามขนาดของสถานศึกษา จากนั้นนำมาเทียบสัดส่วน และใช้การสุ่ม
แบบอย่างง่าย โดยการจับสลากแบบไม่ใส่คืน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต 2 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  ประสบการณ์
ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีข้อคำถาม 50 ข้อ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านความเป็นผู ้นำ ด้านความรู ้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ  
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ      
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่น (Reliability ของแบบสอบถาม ผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ข้อคำถามมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ในส่วนค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแบบอัลฟ่าครอนบาค (Cronbach Alpha) กับ
แบบสอบถาม จำนวน 30 ชุด พบว่าแบบสอบถามมีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ .986 

การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ 
ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าความถี ่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ตอนที่ 2 ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ใช้ค่าเฉลี่ย (mean : x̅̅) และ
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายของค่าเฉลี ่ยตามเกณฑ์ระดับมาตรส่วนประมาณ 5 ระดับ 
ปรับปรุงจาก บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) ดังนี้  
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด 

 
  และเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  2 จำแนกตาม เพศ  
ประสบการณ์ในการทำงาน  และขนาดของสถานศึกษา  โดยการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ที่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independence t-test) กับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่าเอฟ F-
test (One-way Analysis of Variance)  สำหรับกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
 
ผลการวิจัย 
  1. สภาพโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 206 คน (ร้อยละ 74.90) 
มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 114 คน (ร้อยละ 41.50) และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 208 คน (ร้อยละ 75.60) 

2. ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความเป็นผู้นำ ตามลำดับ 
ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นข้าราชครูเกี ่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในภาพรวม (n=275 )  

       คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. ระดับ 

1. ด้านความเป็นผู้นำ 4.296 0.599 มาก 

2. ด้านความรู้ความสามารถ 4.324 0.617 มาก 

3. ด้านบุคลิกภาพ 4.368 0.620 มาก 
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.367 0.602 มาก 
5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.350 0.632 มาก 

รวม 4.341 0.588 มาก 

 
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ด้านความเป็นผู้นำและด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และด้านความรู้ความสามารถมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์
ในการทำงาน (n = 275) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านความเป็นผู้นำ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
272 
274 

3.850 
94.505 
98.355 

1.925 
.347 

5.540** .004 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

2. ด้านความรู้ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2         
272 
274 

3.250 
101.012 
104.262 

1.625 
.371 

4.376* .013 

3. ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 

2 
272 
274 

5.014 
100.530 
105.545 

2.507 
.370 

6.783*** .001 
 
 

4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
 

2 
272 
274 

5.025 
94.337 
99.362 

2.512 
.347 

7.244*** .001 
 
 

5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
272 
274 

4.896 
104.614 
109.510 

2.448 
.385 

6.364** .002 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
272 
274 

4.265 
90.550 
94.816 

2.133 
.333 

6.406** .002 

***p ≤ .001  **p ≤ .01  *p ≤ .05    

 
  5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่ทำงานในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความเป็น
ผู้นำ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่
มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการยกระดับการศึกษาของชาติให้ มีมาตรฐานใน
การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 สนับสนนุให้
ข้าราชการครู บุคลากร สนับสนุนการศึกษาให้มีความมั่นคงในอาชีพเปิดโอกาสให้ กับข้าราการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงมีนโยบายผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติด้านการ
บริหารงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนเน้นกระบวนการในการคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารต้องเปน็ผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรผู ้บริหารมีกระบวนการเสริมสร้างและเพิ ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ท้ังทางด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์
และด้านความเป็นผู้นำ เพ่ือให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพในภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เต็มสิริ ทิพย์จันทา (2553, น. 70) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน คือด้านบุคลิกภาพ 
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นำ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สุมน สุขเอียด (2556, น. 56) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามการรับรู้
ของครูอาจารย์ในเครือโรงเรียนส่องแสง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าความต้องการของครู
อาจารย์ต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูอาจารย์ในเครือโรงเรียนส่องแสง อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และบุษบา คำนนท์ (2559, น. 81) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในทัศนะของ
ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่าคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารในทัศนะของครู 5 ด้านดังนี้ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านบุคลิกภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณ์
ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านพบว่า 
   2.1 ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี ่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ที่มีเพศต่างกัน พบว่าโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่การ
บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติต่อบุคลากรโดยเท่าเทียมกันไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างครูเพศชายและครูเพศ
หญิง จึงส่งผลให้ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืน
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำแนกตามเพศ ไม่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา ช่อง
คันปอน (2551, น. 58) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่13 
The 13th Hatyai National and International Conference 

2366 

 

ของครู สังกัดกรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ พบว่าระดับการรับรู้ครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันและบุษบา คำนนท์ (2559, น. 87) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
จำแนกตามเพศ พบว่าครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มี
เพศต่างกันมีความเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี ่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน 
พบว่าในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
บุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ด้านความเป็น
ผู้นำและด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ด้านความรู้
ความสามารถมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานการได้รับการอบรมความรู้ที่แตกต่างกัน
และประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับผู้บริหารและการเรียนการสอนในสถานศึกษามามากน้อยไม่เท่ากัน จึง
ทำให้ให้ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง 
สุมน สุขเอียด (2556, น. 56) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอาจารย์
ในเครือโรงเรียนส่องแสง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ต่างกัน มีความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ พรทิพย์ สุขเอียด (2562, น. 63) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะ
ของครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์
ในการทำงาน พบว่าโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
   2.3 ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี ่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน 
พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ทั ้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกันมี
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรทีม่ีการจัดแบ่งสายงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ไม่มาก
นักจึงทำให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมในการทำงานร่วมกัน มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาแบบเป็นทีม จึงส่งผลให้ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำแนกตามขนาด
สถานศึกษา ไม่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้อง บุณฑริก บุตราช (2551, น. 74) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร จำแนกตามขนาดโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
ทุกโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ปรีชา ช่องคันปอน 
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(2551, น. 58) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
เมื่อจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าระดับการรับรู้ครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
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