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ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ในยุคปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

Expectations of Stakeholders on the Desire of School Administrators in Educational Reform.  

Under the Office of the Secondary Education Service Area 21 
ฐติิมา ทะเรงิรัมย์* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร** 

ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี*** 

บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิป

การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ขนาดโรงเรียน และเพศพร้อมท้ังเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุค

ปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง

นักเรียน โรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศึกษา 2560 รวมจำนวน  

391 คน จำแนกเป็นกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 90 คน ครูผู้สอน จำนวน 155 คน ประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานจำนวน 56 คน และผู้ปกครองนักเรียน 90 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบที (t-test) ชนดิ Independent Samples  

สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA) 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษาเขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

  2. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามสถานภาพ โดยรวม พบว่า 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ .01 

  3. คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษม ี

คำสำคัญ : คุณลักษณะอันพงึประสงค์, ผู้บริหารโรงเรียน, การปฏิรูปการศึกษา, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

*ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

**อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

***ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ความคิดเห็นมากกวา่ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนกัเรียนในโรงเรียน 

ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  4. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

  5. แนวทางในการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศกึษา 

เสนอแนะไว้ 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study the school administrators’ Desirable Characteristics in 

Education reform under Secondary Educational service area office 21, 2) to compare the school administrators’ 

Desirable Characteristics in Education reform under Secondary Educational service area office 21 on expectation 

of stakeholders as classified by the status of position, the difference school size, and gender. In order to develop 

the school administrators’ desirable characteristics in education reform under secondary educational service area 

office 21 

 The samples in this research consisted of 90 school administrators, 155 teachers, 56 chairman of 

education, 90 student's parent, totally 391 respondents in high school under Secondary Educational service area 

office 21 in academic year 2017. The research instrument was the school administrators’ desirable characteristics 

in education reform questionnaire. The statistics applied in data analysis were mean (X ), standard deviation 

(S.D), t-test, F-test and One way ANOWA Analysis. 

 The research findings were as follows: 

  1. The school administrators’ desirable characteristics in education reform under secondary 

educational service area office 21 on expectation of stakeholders were at a high level in overall and each aspect.  

  2. The school administrators’ desirable characteristics in education reform under secondary 

educational service area office 21 on expectation of stakeholders as classified by the status of position were 

significantly different at the .01 level in overall and each aspect. 

  3. The school administrators’ desirable characteristics in education reform under secondary 

educational service area office 21 on expectation of stakeholders as classified by the difference school size 

shows the following result: the opinion of school administrators, teachers, chairman of education and student's 

parent in the large school more than small school at 0.01 level of significance. 

  4. The school administrators’ desirable characteristics in education reform under secondary 

educational service area office 21 on expectation of stakeholders as classified by the gender were significantly 

different at the .01 level in overall and each aspect. 

  5. The development of the school administrators’ desirable characteristics in education reform 

consist of academic leadership and ethics. 

Keywords: Desirable feature, School administrators, Education reform, Stakeholders 
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ภูมหิลงั 

 การปฏรูิปการศึกษาที่มุ่งให้เกิดคุณภาพท้ังในดา้นผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวัง

ให้การจัดการศึกษา พัฒนาทัง้ระบบ บุคคลที่มคีวามสำคัญอยา่งยิ่งท่ีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไดก้็คือ 

ผู้บริหารสถานศกึษา 

 ผู้บริหารสถานศกึษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวสิัยทัศน์

ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำมีมนุษยสัมพันธ์เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้อง  

และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การปฏรูิปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลกัษณะ  

และคุณสมบัตติามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง 

 จากความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษามแีนวทางในการปฏบัิตแิละพัฒนาคุณลักษณะของตนให้เหมาะสม

ยิ่งขึน้และเพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำขอ้มูลไปใชใ้นการพัฒนาตนเองและผู้บริหารทุกระดับให้มีคุณลักษณะ

อันพงึประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศกึษาของประเทศให้มคีุณภาพต่อไป 

คำถามการวิจัย 

 1. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษาเขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับใด 

 2. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 3. คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีแตกต่างกัน

หรือไม่อย่างไร 

 4. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียท่ีมีเพศแตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 5. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา ตามความ

คาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน  

 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน  
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 4. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มเีพศแตกต่างกัน 

 5. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษา และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมศกึษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21  

ปีการศึกษา 2560 จำนวนท้ังสิน้ 22,788 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 121 คน ครูผู้สอน 2,146 คน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 56 คน จากทัง้หมด 56 โรงเรียน และผู้ปกครองนกัเรียน จำนวน  

20,465 คน จากทั้งหมด 56 โรงเรียน 

  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยม 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศึกษา 2560 รวมจำนวน 391 คน จำแนกเป็นกลุ่ม

ผู้บริหารสถานศกึษาจำนวน 90 คน ครูผู้สอน จำนวน 155 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 

56 คน และผู้ปกครองนักเรียน 90 คน 
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 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

สถานภาพผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ขนาดโรงเรียนท่ีปฏบัิตงิาน และเพศ มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List)  

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณะอันพงึประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 จำนวน 6 ดา้น  

ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด 

  สำหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซสิไลเคอร์ท (Rensis Likert Method)  

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตกิารทดสอบค่าสถติทีิ  

(t-test) ชนิด Independent Samples สถิตทิดสอบเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOWA)  

สรุปผลการวิจัย 

 1. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปศกึษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและ

รายดา้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษมี

ความคิดเห็นมากกวา่ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนกัเรียนในโรงเรียนขนาด

เล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 4. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา จำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวม

และรายดา้น แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 5. แนวทางในการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 มจีำนวน 2 ดา้นประกอบด้วย ด้านความเป็นผู้นำทางวชิาการ  

และด้านคุณธรรม จริยธรรม สรุปจากคำสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านผู้นำ

ทางการบริหารจัดการ และดา้นความเป็นผู้นำ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ้ผลการวจิัยท่ีเป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะของนักบริหารท่ีด ีมีการปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ 

สอดคล้องกับผลการวจิัยของ บัณฑริก บุตรราช (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
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มัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวจิัยพบว่า 1) คณุณลกัษณะผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศกึษาอยู่ในระดับมาก ผลการวจิัยของ พัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีพึงประสงค์ของครูโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามเพศ 

และประสบการณ์การทำงาน ผลการวจิัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีพึงประสงค์ของครูโรงเรียน

มัธยมศกึษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศกึษาท่ีพึงประสงค์ของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการวจิัยของ ธนาภรณ์ ถัดหลาย (2555, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบ้ริหารโรงเรียนมอือาชพีตามความตอ้งการของครูผู้สอนและผูป้กครอง นักเรียน

โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 17 จังหวัดตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ผลการวิจัยของ สมจิตร จันทร์เปา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 17 ผลการศึกษา พบว่า  

1) คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 17 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นอกจากนีผ้ลการวจิัย

ของสุนทร แดนด ี(2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา และเพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 19 ผลการวจิยัพบว่า 1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก 

 2. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม 

พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านมนุษยสัมพนัธ์ ผู้บริหารมคีวาม

คิดเห็นมากกว่าผู้ปกครองนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 และมากกวา่ครูผู้สอน อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 ด้านความเป็นผู้นำ ผู้บริหารมคีวามคิดเหน็มากกว่าครผูู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผู้บริหารและครูผู้สอนมคีวามคดิเห็นมากกว่าประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .05 ด้านผู้นำทางการบริหารจัดการ ผู้บริหารและครูผู้สอนมคีวามคิดเห็นมากกวา่

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประธานคณะกรรมการสถานศกึษามคีวาม

คิดเห็นมากกว่าผู้ปกครองนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ด้านบุคลกิภาพ ผู้บริหารมคีวามคิดเห็น

มากกวา่ผู้ปกครองนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ด้านความเป็นผู้นำทางวชิาการ ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษามคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้ปกครองนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประธานคณะกรรมการสถานศกึษามคีวามคิดเห็นมากกวา่ผู้ปกครองนักเรียน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวจิัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษา และผู้ปกครองนักเรียน ต่างมีความคิดเห็นว่าคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารในยุคปฏรูิป

การศึกษาที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นกบัผู้บริหารนัน้เป็นสิ่งท่ีด ีและเป็นสิ่งท่ีสังคมตอ้งการให้เกิดหรือมใีนตัวผุ้บริหาร แต่ทว่า

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ดังกล่าวมคีวามหลากหลายและมสีว่นดีท่ีแตกต่างกันออกไปในทุกๆ ดา้น ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ บัณฑริก บุตรราช (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบ้ริหารโรงเรียน

มัธยมศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ .01 
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 3. คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

มคีวามคิดเห็นมากกวา่ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนกัเรียนในโรงเรียน 

ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  

และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นมากกว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญพ่เิศษ อย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 ด้านความเป็นผู้นำ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครองนักเรียน 

ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกวา่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 ด้านผู้นำทางการบริหารจัดการ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง

นักเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่าในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน  

ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกวา่ในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ บุคลิกภาพ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง

นักเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ มีความคิดเห็นมากกว่าในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ มีความคิดเห็นมากกว่าในโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ มีความคิดเห็นมากกว่าในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พเิศษ มคีวามคิดเห็นมากกวา่ 

ในโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ท้ังนีเ้พราะผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษา และผู้กครองนักเรียน ที่อยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน อาจมีความตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ

หรือคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ สุนทร แดนด ี(2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 19 ผลการวจิัยพบว่า ครูผู้สอนท่ีปฏบัิตงิาน 

ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 19 แต่กต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับจุด .05 

 4. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ้ทัง้นี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน ต่างมีมุมมองในการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ

อันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา ท่ีแตกต่างกันออกไป เพศชายอาจจะมองคุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษาในมุมมองท่ีกวา้งกว่า ส่วนเพศหญิงอาจจะมองคณุลักษณะ

อันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษาในมุมมองท่ีแคบกว่า และละเอียดกวา่ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ สมจิตร จันทร์เปา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 17 ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่าง

กันอย่างไม่มนีัยสำคญัทางสถิต ิ
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  5. แนวทางในการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา ผู้บริหาร

โรงเรียนควรมคีุณลักษณะอันพงึประสงค์ในดา้นความเป็นผู้นำทางวิชาการ ควรเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และมี

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาตลอดจนการบริหารหลักสูตรโดยคำนงึถึงเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 

ในแต่ละระดบั โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควธีิท่ีหลากหลาย จัดสื่อเทคโนโลย ี

และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจรงิ 

ซึ่งสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของ วัฒนาสุวรรณไตรย์ (สัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2561) กล่าวไว้ว่า การพัฒนา

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา ควรมกีารจัดอบรม เชิงปฏบัิตกิาร เพ่ือพัฒนา 

ภาวะผู้นำ ทางวชิาการให้ผู้บริหารโรงเรียน ศกึษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ และนิเทศกำกับ ตดิตามผลการประเมินผล

การปฏบัิตงิาน และสอดคล้องกบัคำสัมภาษณ์ของธวัชชัย ไพใหล (สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2561) กล่าวไวว้่า 

ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษา ควรมคีุณลักษณะอันพงึประสงค์ ในดา้นผู้นำทางวชิาการ จำเป็นต้องมคีวามรู้

ความสามารถ มีการวางแผนช่วยเหลอืสนับสนุนให้คำแนะนำครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน มีการจัด

อบรมให้ครู เกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียน เพื่อครู จะได้นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมกีารกำกับตดิตาม 

เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับและแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิป

การศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรมีการร่วมกันวเิคราะห์ปัญหาการขาดคณุธรรมจรยิธรรมของผู้บริหาร 

และครูในยุคปฏรูิปการศึกษาโดยศึกษาจากกรณีปัญหาตา่งๆ ในสภาพสังคมปัจจุบันร่วมกันหาแนวทางปอ้งกัน 

และแนวทางการแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมจรยิธรรม ผู้บริหารตอ้งมีวิธีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ

ปฏบัิตงิาน กำหนดนโยบายกลยทุธ์และมาตรฐานการสอนคุณธรรมจรยิธรรม โดยอยู่บนพืน้ฐานการประยุกต์ใช้

ทรัพยากรของสถานศกึษา เพ่ือนำมาใชใ้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมพัฒนา

อบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจทัศนคติท่ีดแีละทักษะดา้นการจดัการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้ความสำคัญ

และเอาจรงิเอาจังในการประเมินคุณธรรมจรยิธรรมของครู แล้วผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ 

คำสัมภาษณ์ของ วัฒนา สุวรรณไตรย์ (สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561) กล่าวไวว้่า ควรมกีารร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา

การขาดคุณธรรมจรยิธรรมของผู้บริหารและครูในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยศึกษาจากกรณีปัญหาต่างๆ ในสภาพสงัคม

ปัจจุบันร่วมกันหาแนวทางปอ้งกันและแนวทางการแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมจรยิธรรมตลอดจนเข้าร่วมปฏบัิตธิรรม

และมีการตดิตามประเมินผล และสอดคลอ้งกับคำสัมภาษณ์ของ เถลิง ศรีนนท์ (สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2561)  

กล่าวไวว้่า ผู้บริหารกำหนดนโยบายให้ชัดเจนในการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมให้กับครูได้นำไปประพฤติปฏบัิติ

ผู้บริหารมวีธีิการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏบัิตงิาน ควรประเมินจากการมคีุณธรรมจรยิธรรมมา 

เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพจิารณา และหาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 จากผลการวจิัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปการศึกษาควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน

ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ จำเป็นต้องมคีวามรู้ความสามารถ มกีารวางแผนช่วยเหลอืสนับสนุนให้คำแนะนำครู

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควธีิ 

ท่ีหลากหลาย จัดสื่อเทคโนโลย ีและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจรงิ จำเป็นต้องดำเนนิการจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำได้แก ่การประชุมเชงิปฏบัิตกิารการ

ปฏบัิตกิารงาน การเรียนรู้ร่วมกันลักษณะ PLC การวิจัยเพื่อพัฒนา ม ีต้องมคีวามรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ
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กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เป็นสำคัญโดยให้บุคลากร ได้ร่วมวางแผนกำหนดวสิัยทัศน์ ผู้บริหารและครูมี

การวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ผู้บริหารจำเป็นต้องส่งเสริมให้ครูได้มีการศึกษาดูงาน โรงเรียนท่ีเป็นเลิศ 

เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นควรมกีารส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหาร 

ด้านดังกล่าวให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเพื่อส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ 

ด้านบุคลิกภาพ ด้านผู้นำทางการบริหารจัดการ และด้านความเป็นผู้นำ ตามลำดับ หน่วยงานต้นสังกัดสามารถนำ

ผลการวจิัยไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารควรใชแ้นวทางในการพัฒนาทัง้สามดา้นนี้เป็นหลัก 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปศกึษา ไปทำการวจิัยในรูปแบบ

การวจิัยเชงิปฏบัิตกิาร เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 21 และเขตอ่ืนๆ ต่อไป 

  2.2 ควรมกีารทำการวจิัยหาความสัมพันธ์เชงิสาเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร 

เพื่อนำไปใชใ้นพัฒนาผู้บริหาร 

  2.3 ควรศกึษาถึงการรับรู้คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับ

การศึกษา ซึ่งจะทำให้ทราบถึงคุณลักษณะของผู้บริหารอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  2.4 จากผลการวิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏรูิปศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 และหน่วยงานตน้สังกัด ควรมกีารศึกษาการมสี่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง  

และคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ในการกำหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 
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