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บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา เปรียบเทียบ

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน และหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา 

ตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 308 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 86 คน  

และครูผู้สอน จำนวน 222 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา มคี่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ 0.967 และแบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples การทดสอบเอฟ (F-test)  

และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก 

  2. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

  3. คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

  4. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน  

ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

  5. แนวทางพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา เสนอแนะไว้ 4 ดา้น ประกอบด้วย 

คุณลักษณะดา้นการมวีสิัยทัศน์ คุณลักษณะดา้นการเป็นผู้นำทางวิชาการ คุณลักษณะดา้นการสื่อสารและเทคโนโลย ี

และคุณลักษณะดา้นการเป็นนักริเร่ิมสร้างสรรค์ 

   5.1 คุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน์ มีแนวทางพัฒนาดังนี้ ผู้บริหารสถานศกึษาควรพัฒนาตนเองให้มี

ความรู้ความสามารถในการวางแผนการปฏบัิตงิาน นำวิสัยทัศน์มากำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน และให้ครูเข้ามา

มสี่วนร่วมในการวางแผนงาน 

คำสำคัญ: คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา, การปฏิรูปการศึกษา 

*ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

**อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

***นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศกึษาธิการภาค 11 
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   5.2 คุณลักษณะด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ มีแนวทางพัฒนาดังนี้ ผู้บริหารสถานศกึษาควรพัฒนา

ตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสอน หลักสูตร การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการ และสามารถ

ให้คำแนะนำที่ดีแก่ครู และนำแนวคดิ และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสูก่ารปฏบัิตเิพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้เรียน 

   5.3 คุณลักษณะดา้นการสื่อสารและเทคโนโลย ีมีแนวทางพัฒนาดังนี้ ผู้บริหารสถานศกึษาควรเป็น

คนท่ีมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่งเสริมครูในการใชเ้ทคโนโลยใีนการสื่อสาร มทัีกษะ 

การสื่อสารท่ีด ีและสามารถโนม้นา้วใจบุคลากร 

   5.4 คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเร่ิมสร้างสรรค์มีแนวทางดังนี้ ผู้บริหารสถานศกึษาควรมแีนวคิด

และเทคนิคใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดการพัฒนา และมคีวามสามารถในการคดิ

นอกกรอบ และการคดิสร้างสรรค์ 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine a level of desirable characteristics of school 

administrators; to compare desirable characteristics of school administrators with different position, school size 

and work experience; and to establish the guidelines for developing desirable characteristics of school 

administrators in accordance with the national educational reform’s guidelines in primary schools under the 

Office of Bueng Kan Primary Education Service Area. The samples comprised a total of 308 respondents, 

including 86 school administrators and 222 teachers in schools under the Office of Bueng Kan Primary Education 

Service Area in the 2017 academic year. The instrument for data collection was a set of questionnaires 

concerning desirable characteristics of school administrators with the reliability of 0.967. The statistics for data 

analysis were mean, standard deviation, t – test (Independent Samples) and F – test (One – Way ANOVA). 

 The findings were as follows: 

  1. The desirable characteristics of school administrators, as a whole and each aspect were at a high 

level. 

  2. The desirable characteristics of school administrators as perceived by school administrators and 

teachers with different position as a whole and each aspect were different at a statistical significance of the .01 

level. 

  3. The desirable characteristics of school administrators as perceived by school administrators and 

teachers with different school size as a whole were not different. 

  4. The desirable characteristics of school administrators as perceived by school administrators and 

teachers with different work experience as a whole and each aspect were different at a statistical significance  

of the .01 level. 

  5. The guidelines for desirable characteristics of school administrators in accordance with the 

national educational reform’s guidelines involved four aspects: vision, academic leadership, communication  

and technology, and being a creative person and showing initiative. The proposed guidelines included: 
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   5.1 Vision: School administrators should develop personal professionalism to obtain better 

knowledge and competencies on work performance planning; to set administrative strategy in accordance  

with vision statements; and to provide opportunities for teachers to be involved in planning work. 

   5.2 Academic leadership: School administrators should develop personal professionalism to 

obtain better knowledge and competencies in terms of teaching, curriculum, measurement and evaluation, 

management, giving good advice for teachers, and implementing new concepts and innovation in place for 

upgrading student learning achievement. 

   5.3 Communication and technology: School administrators should have knowledge and 

competencies in terms of using English for communication, enhancing teachers’ integration of technology for 

communication, having good communication skills, and motivating the school personnel. 

   5.4 Being a creative person and showing initiative: School administrators should have new 

concepts and techniques for improving and developing their work responsibilities, think out of the box and strive  

for creativity. 

Keywords: Desirable Characteristics of School Administrators, Educational Reform 

ภูมหิลงั 

 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ดำเนินการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาภายใตบ้ทบัญญตัขิองกฎหมาย

ท่ีสำคัญหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 พระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  

ซึ่งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และประชาชน จากการบังคับใชก้ฎหมายในข้างต้น 

อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจในเชงิปริมาณ สำหรับในเชงิคุณภาพยังคงมสีภาพปัญหาปรากฏอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย 

และข้อจำกัดในการบังคับใชข้้อกฎหมายในหลายประการ และจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขให้สามารถเกิดผลลัพธ์ 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร, 2559, หนา้ 4) 

 ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นกลไกสำคัญและมอีทิธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบการศึกษา

ประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา นกัวิชาการหลายท่าน มีความเห็นตรงกันว่าความสำเร็จ

หรือความล้มเหลวทางการศกึษานัน้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่งดังนัน้ผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรสำคัญในดา้นการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพผู้บริหารสถานศกึษาในยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีคุณลักษณะที่โดดเดน่ มีทักษะและบทบาทในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ให้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพการใชข้้อมูลและสารสนเทศเพื่อใชก้ารกำหนดยุทธศาสตร์และนำไปสูก่ารปฏบัิตใินอนาคต 

(ชัยยนต์ เพาพาน, 2559, หนา้ 303) ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีแสดงออก

ถึงความเป็นผู้ไวต่อข้อมูลขา่วสาร สารสนเทศหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มีความอดทนอดกลัน้ อารมณ์มั่นคง  

มวีสิัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มกีารตดิต่อประสานงาน มีความเฉลียว ฉลาด ไหวพริบดี มทัีกษะการวเิคราะห์ปัญหา 

แก้ปัญหาและการตัดสนิใจ เป็นผู้ท่ีมีความใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชห้ลัก

เหตุผลในการบริหารงาน พร้อมท้ังมีการสร้างขวัญและกำลังใจรู้จักยดืหยุ่นตามสถานการณ์และให้เกียรต ิเคารพผู้อ่ืน  
(จุฑารัตน์ ชุ่มประดิษฐ์, 2556, หนา้ 5-6) 
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 การเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิมท่ีมีต่อการจัดการศึกษา ทำให้หลักในการบริหารการศึกษาเปลี่ยนแปลง 

ไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศกึษา รูปแบบการบริหารจัดการและการพัฒนาการศกึษาภายใต้กรอบประเทศไทย 

4.0 สู่ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งอาศัยผู้บริหารท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏรูิป

การศึกษา และการศึกษาไทยในยุค 4.0 โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ เป็นหน่วยงาน 

ทางการศกึษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศกึษาจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ เขม้แข็งและย่ังยนื ผ่านการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.ทุกโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีคุณลักษณะที่ดี

เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและแนวทางการปฏรูิปการศึกษา 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการ

ปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ เพื่อนำไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาที่มุ่งผลตอ่ความสำเร็จในการจดัการศึกษาในโรงเรียน ให้มีคุณภาพและหาแนวทางในการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต่อไป 

คำถามการวิจัย 

 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 

 2. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานท่ีต่างกัน

แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 3. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ เป็นนอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา  

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผู้สอน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา  

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิติงาน 

ท่ีต่างกัน 

 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิป

การศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

   ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ปีการศึกษา 2560 จำนวนท้ังสิ้น 1,534 คน จำแนกเป็น

ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 180 คน และครูผู้สอน จำนวน 1,354 คน จากทัง้หมด 162 โรงเรียน 

  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี้ ได้แก ่ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใชต้ารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อา้งถึงใน บญุชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 308 คน จำแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 86 คน และครูผู้สอน 

จำนวน 222 คน จากนั้นผู้วิจัยใชก้ารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 49-50) โดยจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหาร

สถานศกึษา มีคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ 0.967 และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ให้ออกหนังสอืขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

1. สถานภาพการดำรงตำแหนง่ 

   1.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 

   1.2 ครูผู้สอน 

2. ขนาดโรงเรียน 

    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  

    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ ่
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ป ี  3.2 10 - 20 ป ี

   3.3 มากกวา่ 20 ป ี

คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษา 

  1. คุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน ์

  2. คุณลักษณะด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ 

  3. คุณลักษณะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี 

  4. คุณลักษณะด้านการติดต่อประสานงานที่ด ี

  5. คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเร่ิมสรา้งสรรค์ 

  6. คุณลักษณะด้านการเป็นนักสรา้งพลังและแรงบันดาลใจเชงิบวก 

  7. คุณลักษณะด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

  8. คุณลักษณะด้านบคุลกิภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตน 

  9. คุณลักษณะด้านการบรหิารแบบมีส่วนร่วม 

แนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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  2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 308 ฉบับ เก็บข้อมูลดว้ยตนเองได้แบบสอบถามกลับคืนมา 

308 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) 

ชนิด Independent Samplesการทดสอบเอฟ (F-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ คุณลกัษณะดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี คุณลักษณะดา้นการตดิต่อ

ประสานงานท่ีด ีและคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพและความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

 2. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการณ์ปฏบัิตงิาน พบว่า 

  2.1 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศกึษามคีวามคิดเห็นมากกว่าครผูู้สอนท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

  2.2. จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกตา่งกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

คุณลักษณะดา้นการมวีสิัยทัศน์ คุณลักษณะดา้นบุคลิกภาพและความอ่อนนอ้มถ่อมตน และคณุลักษณะดา้นการ

บริหารแบบมสี่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คุณลกัษณะ

ด้านการมวีสิัยทัศน์ ผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน 

ขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตนและ

คุณลักษณะดา้นการบริหารแบบมสี่วนร่วม ผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนเล็ก มีความคดิเห็นมากกว่าผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง

และโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนกลาง มคีวามคิดเห็นมากกว่า 

ผู้ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

  2.3 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวมพบว่า ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน

มากกว่า 20 ป ีมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีและตัง้แต่ 10–20 ป ี 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 และผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานตัง้แต่ 10–20 ป ีมีความคิดเห็นมากว่า 

ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า 10 ป ีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 3. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา 

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ มจีำนวน 4 ดา้น ที่ตอ้งได้รับการ

พัฒนา ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน์ คุณลกัษณะด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ คุณลักษณะดา้นการ

สื่อสารและเทคโนโลย ีและคุณลักษณะดา้นการเป็นนักรเิร่ิมสร้างสรรค์ สรุปจากคำสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

  3.1 คุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน์มแีนวทาง ดังนี้ ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถ

ในการวางแผนการปฏบัิตงิานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายในการจัดการศกึษาควรนำวสิัยทัศน์มากำหนดกลยุทธ์ 
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ในการบริหารสถานศกึษาให้เกดิการพัฒนาและประสิทธิผลโรงเรียนควรศกึษาดูงานโรงเรียนท่ีมีการปฏบัิตเิป็นเลิศ 

ด้านการมวีสิัยทัศน์ควรพัฒนาตนเองเพื่อเรยีนรู้วิธีการและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการบริหารจัดการภายใน

สถานศกึษาควรเปิดโอกาสให้ครูเข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผน นโยบาย และเป้าหมายในการปฏบัิตงิาน  

และควรตดิตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ในยุคศตวรรษท่ี 21 

  3.2 คุณลักษณะด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการมแีนวทาง ดังนี ้ผู้บริหารตอ้งมีความรู้ความสามารถ

เกี่ยวกับการสอน หลักสูตร การวัดและประเมินผล การบริหารจดัการ และสามารถใหค้ำแนะนำท่ีดแีก่ครูในการ

ปฏบัิตงิานเพื่อให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลควรแสวงหาและนำแนวคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏบัิตเิพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนควรเป็นผู้ส่งเสริมการจัดหาสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน

และแก้ปัญหาการเรียนการสอนและการบริหารสถานศกึษาควรพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรม สัมมนา  

ค้นหาความรูด้้วยตนเองอยู่เสมอ และการศึกษาดูงานในสถานศกึษาท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านวชิาการ และควรมกีาร

มกีารนเิทศ ตดิตาม การปฏบัิตงิาน และการสอนของครูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองจากคำแนะนำ 

ของผู้บริหาร 

  3.3 คุณลักษณะดา้นการสื่อสารและเทคโนโลยมีแีนวทาง ดังนี้ ผู้บริหารควรเป็นคนท่ีมีความรู้

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนควรมี

การจัดทำคู่มือในการใช้เทคโนโลยใีนการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความสะดวก รวดเร็วและลด

ขั้นตอนในการปฏบัิตงิานควรกระตุน้และส่งเสริมครูในการใชเ้ทคโนโลยใีนการสื่อสาร และใชใ้นการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานและผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนควรมทัีกษะการสื่อสารท่ีด ีสามารถโนม้นา้ว

ใจบุคลากร และมีวาทศิลป์ในการให้คำแนะนำและตักเตือนบุคลากรในโรงเรียน และควรสรรหาเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารสถานศกึษา โดยเลอืกใชใ้ห้เหมาะสมผู้เรียนและสถานศกึษา 

  3.4 คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเร่ิมสร้างสรรค์มีแนวทาง ดังนี้ผู้บริหารควรมแีนวคิดและเทคนิคใหม่ๆ 

ในการปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดการพัฒนาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมควรกระตุน้

และส่งเสริมให้ครูริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคณุภาพนักเรียนควรมกีารจัด

อบรมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาการเป็นนักรเิร่ิมสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาควรริเร่ิมแนวทางในการบริหาร 

ท่ีท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีความสามารถในการคดินอกกรอบ 

การคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ้เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ คณุลักษณะดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี 

คุณลักษณะดา้นการตดิต่อประสานงานท่ีด ีและคณุลักษณะดา้นบุคลิกภาพและความอ่อนนอ้มถ่อมตน ทัง้นี้อาจเป็น

เพราะว่าในการบริหารงานในสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ จำเป็นต้องมคีวามรู้ในด้านต่างๆ รวมไปถึงการปฏบัิตตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร

ไม่ว่าจะเป็นการใชห้ลกัเหตุผลในการบริหารงานในสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในดา้นความคิดสร้างสรรค์  
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การทำงานร่วมกัน ฝกึการสื่อสารท่ีด ีคิดวิเคราะห์เป็น และการใชเ้ทคโนโลย ีอย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่าง

ท่ีดใีนการพัฒนาสถานศึกษา สอดคลอ้งกับผลลการวิจัยของ จรูญ เคหา (2554, บทคัดย่อ) ไดท้ำการวจิัยเร่ือง

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านผู้เรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านความเป็นผู้นำทางวชิาการ อยู่ใน

อันดับสูงสุด และด้านความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในอันดับต่ำสุด และผลการวจิัยของ ณฐัชุนันท์ธนัพประยูร (2559, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  

อยู่ในระดับมาก 

 2. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน พบว่า 

  2.1 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยผู้บริหารสถานศกึษามคีวามคดิเห็นมากกว่าครูผู้สอน

ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ

วางแผนอนาคตในสถานศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ มกีารนำแนวคดิใหม่ๆ ไปสูก่ารปฏบัิตเิพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นผู้ประสานและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน หน่วยงานทางการ

ศกึษา หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสามารถในการคดินอกกรอบ การคดิสร้างสรรค์  

และนวัตกรรม เพ่ือการบริหารจัดการกับความซับซ้อนทางสงัคมในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

จันทิมา ผลอนิทร์ (2555, บทคดัย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารมอือาชพีตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของ

ผู้บริหารมอือาชพีตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 และผลการวจิัยของ Dennerline (1999, Abstract) ได้ทำการวจิัยเร่ืองครูใหญ่ในโรงเรียน

ประถมศึกษา – มัธยมศกึษา: การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำทางการสอน ผลการศึกษาพบว่า ครูใหญ่ และครูมคีวาม

คิดเห็นแตกต่างกัน เกี่ยวกับภาวการณ์เป็นผู้นำทางการสอนของครูใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเวลาท่ีอุทิศ

ให้กับภาวะความเป็นผู้นำ 

  2.2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกตา่งกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า คุณลักษณะดา้นการมวีสิัยทัศน์ คุณลักษณะดา้นบุคลิกภาพและความอ่อนน้อม 

ถ่อมตน และคุณลกัษณะดา้นการบริหารแบบมสี่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ท้ังนี ้

อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันนัน้ต่างมีความคาดหวัง และมีความตอ้งการให้

ผู้บริหารสถานศกึษามคีุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การบริหารสถานศกึษาประสบความสำเร็จ

สอดคล้องกับผลการวจิัยของ พทัยา ทวยเศษ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ความคิดเหน็ของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต 1 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกันและ

สอดคล้องกับผลการวจิัยของ สดุารัตน์ สุริเย (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารมอือาชพี 
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมอือาชพีตาม 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู ที่ปฏบัิตหินา้ที่อยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านการประสานสัมพันธ์ และด้านความคิดสร้างสรรค์ แตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

  2.3 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผู้ท่ีมี

ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า  

10 ปี และตัง้แต่ 10–20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานตัง้แต่ 10– 

20 ปี มีความคิดเห็นมากว่าผู้ท่ีมปีระสบการณ์ในการปฏบัิตงิานนอ้ยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01  

ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์นอ้ยๆ เตบิโตและได้เรียนรู้ในยุคปฏรูิปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ทำให้ 

ประสบการณ์และมุมมองท่ีได้รับแตกต่างออกไป ซึ่งอาจจะมองผู้บริหารในมุมมองท่ีไม่มากเท่าที่ควร เพราะอาจ 

มองว่าผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาควรมีคุณลักษณะที่ดีในดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกับผลการวจิัยของ ศิริรัตน์  

แจ้งมรคา (2555, บทคัดย่อ) ที่ทำการศกึษา คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามทัศนะของครูและผู้บริหาร 

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ตามทัศนะของครูและผู้บริหารสถานศกึษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จำแนกตาม 

ประสบการณ์ทำงาน มทัีศนะในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .001 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 จากผลการวจิัยพบว่า คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏรูิป

การศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ท่ีมคี่าเฉลี่ยต่ำกว่า

ค่าเฉลี่ยรวมมี 4 ดา้น ที่ตอ้งได้รับการพัฒนา คือ คุณลักษณะดา้นการมวีสิัยทัศน์ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้นำทาง

วชิาการ คุณลักษณะด้านการสื่อสารและเทคโนโลย ีและคุณลกัษณะดา้นการเป็นนักรเิร่ิมสร้างสรรค์ ดังนัน้ควรมกีาร

ส่งเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาดา้นดังกล่าวให้อยูใ่นระดับมากถึงมากที่สุดเพื่อยกระดับ

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาให้สูงขึน้ 

  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏรูิป

การศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรกคือ คุณลกัษณะดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี 

คุณลักษณะดา้นการตดิต่อประสานงานท่ีด ีและคณุลักษณะดา้นบุคลิกภาพและความอ่อนนอ้มถ่อมตน ตามลำดับ 

ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาในดา้นดังกล่าวด้วย เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาได ้

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนท้ัง 9 ด้าน ไปทำการวิจัยในรูปแบบการวจิัย

เชงิปฏบัิตกิาร เพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏรูิป

การศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 
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