
ความพงึพอใจของครูทีม่ต่ีอคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

         กชพรรณ เจาะจง* 

 

บทคัดย่อ 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครู

ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

จ าแนกตามเพศ และอายุ ส่วนประชากรในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ครูในโรงเรียนสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  จ านวน 120 คนการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 92 คนใชว้ิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบประมาณค่า  5 ระดบั (rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยรายดา้นประกอบดว้ย  

ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความเป็นผูน้ า  ดา้นความรู้ทางวชิาการ และดา้นความสามารถในการบริหาร  

และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ท่ีมีเพศ อาย ุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
 
 
-------------------------------------------- 
* สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
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บทน า 
 สถานศึกษาเป็นองคก์ารท่ีท าหนา้ท่ีจดัการศึกษาอยา่งมีระบบใหแ้ก่ปวงชนไดเ้รียนรู้ตลอด
ชีวติ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 สถานศึกษาจะจดั
การศึกษาใหมี้คุณภาพและประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวมากนอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย
อยา่งท่ีมาสนบัสนุน แต่ส่ิงท่ีเป็นพลงัอยา่งแทจ้ริงคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาการบริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้น เน่ืองมาจากความสามารถของผูบ้ริหารในการน าเทคนิคและกระบวนการบริหารมา
ใชบ้ริหารงาน กระบวนการบริหารท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารงานทุกระดบั ทุกประเภทของ
หน่วยงานหรือองคก์ร ไดแ้ก่ การวางแผนซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัยิง่ในการบริหารและพฒันา
การศึกษา การวางแผนสามารถบอกใหท้ราบถึงระดบัของปัญหาและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น
การศึกษาเร่ืองการบริหารจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ มนุษยมี์การสร้างกฎเกณฑ ์ระเบียบ
ต่างๆ ข้ึนโดยมุ่งหวงัเพื่อความสงบสุขในสังคมนั้นการบริหารจึงไดเ้ติบโตควบคู่กบัการด ารงชีพ
ของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงท่ีช่วยใหม้นุษยด์ ารงชีพอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งผาสุก(กมล ภู่ประเสริฐ, 2545,  
หนา้14)  
 การบริหารตอ้งมีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปไดร่้วมมือกนักระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอยา่ง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั (อุทยั บุญ
ประเสริฐ, 2545, หนา้87) การบริหารคือการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบุคคล มีผูบ้ริหารเป็นผู ้
ประสานความร่วมมือ เพื่อใหด้ าเนินกิจกรรมนั้นๆ เป็นไปตามกระบวนการบริหารให้บรรลุ
วตัถุประสงคสู่์เป้าหมายขององคก์ร ด าเนินไปสู่เป้าหมายและผลส าเร็จสูงสุดโดยใชท้ฤษฎีการ
บริหารมาประยกุตใ์ช ้ซ่ึงกระบวนการบริหารท่ีดีตอ้งอาศยัทกัษะและกระบวนการบริหารเป็นหลกั 
ตลอดจนการพฒันาการศึกษาของ สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ
งานในดา้นต่างๆใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อการศึกษา ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดย
ผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารจดัการงานใหผ้ลงานท่ีไดอ้อกมาเป็นไปอยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงองคก์รจะบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วม
ใจของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารท่ีดีจะมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลใหค้รูร่วมมือกนั
ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถ ผูบ้ริหารตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้าง
แรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความศรัทธาและความพึงพอใจในการท างานเกิดความรักใน
สถานศึกษา เกิดความรู้สึกเสียสละเพื่องานและหาทางปรับปรุงใหง้านนั้น เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพ และทางเทคนิคในการปฏิบติังาน จึงจะบรรลุผลส าเร็จ และตอ้งมีลกัษณะ
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ของบุคลิกภาพ มีความเป็นผูน้ าท่ีดี  รอบรู้ในการบริหารงานวชิาการ ตลอดจนการบริหารจดัการ
ภายในสถานศึกษาลกัษณะของผูบ้ริหารไดแ้ก่ มีความเขา้ใจถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นใหค้วามส าคญักบั
ทุกคน มีความจริงใจต่อผูอ่ื้น  มีอารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดี มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและคอย
ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนอยูเ่สมอ ผูบ้ริหารควรจะมีความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีต่างๆ  ไดแ้ก่  
งานดา้นวชิาการ  งานดา้นบริหารบุคคล  งานดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  การเงิน  ความรู้เหล่าน้ีจะ
ช่วยใหผู้บ้ริหารบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจุบนักลุ่มโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  มีจ  านวน  
10 โรงเรียน แต่ละแห่งมีความพยายามท่ีจะบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนใหม้ากท่ีสุด ปัจจยัท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารสถานศึกษา   เน่ืองจากสภาพการบริหารภายในโรงเรียนสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ผูบ้ริหารยงัขาดคุณลกัษณะและความรู้ความเขา้ใจใน
อ านาจภาระหนา้ท่ีของตนเองในดา้นการวางตวั บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั  ขาดการยอมรับและ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษาในดา้นการมีภาวะผูน้ า  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ยงัพบวา่
ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบติัการประจ าปี การบริหารงานในดา้นวชิาการยงัขาดการจดัการท่ีมี
คุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่นบุคลากร ชุมชน  เขา้มาวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  และการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษายงัไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร การบริหารจดัการองคก์รยงัขาดองค์
ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดสู่ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาไดจึ้งท าใหเ้ป็นปัญหาของแต่ละ
โรงเรียนท่ีตอ้งน ามาแกไ้ข พฒันาและปรับปรุงในการบริหารจดัการสถานศึกษาต่อไป 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมา  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ใน4 
ดา้น คือดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความเป็นผูน้ า ดา้นความรู้ทางวชิาการและความสามารถในการบริหาร 
เพื่อใหก้ารบริหารโรงเรียนในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึนและส่งเสริมใหค้รูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศ อาย ุ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

   ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อลกัษณะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นใน 4ดา้น ไดแ้ก่
ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความเป็นผูน้ า ดา้นความรู้ทางวชิาการ ดา้นความสามารถในการบริหาร  
    
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
   ประชากร ไดแ้ก่ ครู ในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 120 
คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครู ในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น การก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 
132) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 92 คน ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  
 
สมมุติฐานของการวจัิย 
 ครูท่ีมีเพศและอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นแตกต่างกนั  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ท าใหท้ราบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจในการท างานของครู เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสิทธิผลในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประกอบไปดว้ย 2 
ตอน ดงัน้ีดงัน้ีตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกบั เพศ 
อายแุละระดบัการศึกษาตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นชนิดมาตราส่วน
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ประมาณค่า มี 5 ระดบัของลิเคิร์ท  (Likert, 1987, cited in Best & Kahn, 1993, P.245)  ซ่ึงก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูต้อบดงัน้ี 

5 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ มาก  
3 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง  
2 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ นอ้ย  
1 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

จากนั้นก าหนดเกณฑใ์นการแปลค่าของคะแนน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 105) ดงัน้ี 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ มาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 
1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 1.  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  วารสาร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน   เพื่อน ามาสร้างเคร่ืองมือ  
 2.  สร้างเคร่ืองมือใหค้รอบคลุมเร่ืองท่ีจะศึกษา  โดยศึกษาปรับปรุงเคร่ืองมือจาก ลดัดาวลัย ์ 
ใจไว ้ (2558)  แลว้น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบภาษาและความ
ถูกตอ้งทางวชิาการ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าตั้งแต่ .6 ถึง 1 แลว้ปรับปรุงแกไ้ข
เพื่อใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 3. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง  
จ  านวน 30 คนน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ดว้ยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าเช่ือมัน่ .949 
 4. น าเคร่ืองมือท่ีผา่นการทดลองใชแ้ลว้  เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและ
ปรับปรุงแกไ้ข  จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 
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  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบ และคดัเลือกฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์ จ านวน 
92 ฉบบั ซ่ึงมีขั้นตอนด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซ่ึง
ครบถว้นสมบูรณ์ทุกฉบบั จ านวน 92 ฉบบั 
 2. น าแบบสอบถามท่ีมีขอ้ความสมบูรณ์มาจดัระเบียบขอ้มูลลงรหสั 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ และอายขุองผูต้อบ
แบบสอบถาม  
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม  แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 5. วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยหาค่า 
Independent Simple t- test  
  6. วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามเพศและอาย ุวิเคราะห์ 
โดยค่า One Way Analysis of Variance  
  
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลในการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
 1. การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
 2. การหาสถานภาพส่วนบุคคล ใชค้่าความถ่ี ร้อยละ 
 3. หาค่าความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค้่าเฉล่ีย   ( ) 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใชสู้ตรการทดสอบค่า Independent Simple t- test   เม่ือเปรียบเทียบกบั ตวัแปร 2 ตวั แต่ถา้
เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ตั้งแต่ 3 กลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะใช้
การทดสอบเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ( Scheffe’s  Method) 
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ผลการวจัิยผลการวเิคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 
 1.  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 92 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย อาย ุ30-40ปี และอายมุากกวา่40-50ปี มากท่ีสุด 
รองลงมาคืออาย ุนอ้ยกวา่30 ปี 
 2.  ครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีความพึงพอใจท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีเพศ
ต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั รายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นความสามารถใน
การบริหาร รองลงมาคือดา้นความเป็นผูน้ า ดา้นความรู้ทางวชิาการและค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้น
บุคลิกภาพ 
      3.1 ดา้นบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายขอ้พบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีใช้
วาจาสุภาพทุกโอกาสและทุกสถานท่ี รองลงมาคือ วางตวัเหมาะสมกบัสถานภาพถูกกาละเทสะ 
และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือเป็นคนกระฉบักระเฉงคล่องแคล่ววอ่งไว 
       3.2 ดา้นความเป็นผูน้ า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายขอ้พบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สามารถเขา้กบัทุกสังคม/องคก์ร อยา่งมัน่ใจรองลงมาคือ มีความสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างาน และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความเสียสละ 
       3.3 ดา้นความรู้ทางวชิาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากรายขอ้พบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ มีความรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียนรองลงมาคือ มีความรู้ ความเขา้ใจในนโยบายของรัฐบาลและมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ น าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการศึกษาและการเรียนการสอน 
       3.4 ดา้นความสามารถในการบริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายขอ้พบวา่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดมีความสามารถในการจดัองคก์รและระบบงาน รองลงมาคือ สามารถพฒันา
สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความสามารถในการ
จดัการนิเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  
 4.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ
ต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   
       4.1 ดา้นบุคลิกภาพ อายท่ีุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคืออายนุอ้ยกวา่30ปี รองลงมาคืออาย ุ30-40
ปี และค่าเฉล่ียต ่าสุดคืออายมุากกวา่ 40-50ปี 
                    4.2 ดา้นความเป็นผูน้ า อายท่ีุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคืออายมุากกวา่ 40-50ปี รองลงมาคือ
อายนุอ้ยกวา่30ปี และค่าเฉล่ียต ่าสุดคืออาย ุ30-40ปี 
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        4.3ดา้นความรู้ทางวชิาการ อายท่ีุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคืออายนุอ้ยกวา่30ปี รองลงมาคือ
อายมุากกวา่ 40-50ปี และค่าเฉล่ียต ่าสุดคืออาย ุ30-40ปี 
        4.4 ดา้นความสามารถในการบริหาร อายท่ีุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคืออายนุอ้ยกวา่30ปี 
รองลงมาคืออายมุากกวา่ 40-50ปี และค่าเฉล่ียต ่าสุดคืออาย ุ30-40ปี 
อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พบวา่  ประเด็นส าคญัท่ีน่าสนใจควรน ามา
อภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  ครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีความพึงพอใจ 
ต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นในดา้น
ความสามารถในการบริหารมากท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นความเป็นผูน้ า ดา้นความรู้ทางวชิาการและ
อนัดบัสุดทา้ยคือดา้นบุคลิกภาพ เน่ืองมาจาก การท่ีผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายและ
วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานสามารถวางแผนและปรับปรุงแผนงานสามารถจดัสายการบงัคบั
บญัชาและจดัระเบียบงาน สามารมอบหมายงานและความรับผดิชอบใหผู้อ่ื้นได ้มีความรับผดิชอบ
สูงมีคุณธรรมท่ีเป็นตวัอยา่งได ้ เป็นผูมี้ความเสียสละท าประโยชน์แก่ส่วนรวมเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ดว้ยความมัน่ใจมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานบุคคลรู้หลกัการบริหาร
และมีประสบการณ์ในการบริหารมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร และรู้
นโยบายการจดัการศึกษาของชาติ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีน ้าใจไมตรี เขา้สังคมไดดี้ มีความเป็น
ประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น แสดงบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งเหมาะสมการติดต่อ
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมีความแนบเนียน และมีสุขภาพจิตดีซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกรมวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าววา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ซ่ึงมีดงัน้ี1) คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้ า คือ มีความรับผิดชอบสูงมีคุณธรรมท่ีเป็นตวัอยา่งได ้
เป็นผูมี้ความเสียสละท าประโยชน์แก่ส่วนรวมเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้เผชิญปัญหาต่าง ๆ ดว้ยความ
มัน่ใจ2)  คุณลกัษณะดา้นวชิาการคือ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานบุคคลรู้หลกัการ
บริหารและมีประสบการณ์ในการบริหารมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร
และรู้นโยบายการจดัการศึกษาของชาติ 3)  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คือมีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีน ้าใจ
ไมตรี เขา้สังคมไดดี้ มีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น แสดงบทบาทหนา้ท่ี
ของตนอยา่งเหมาะสมการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมีความแนบเนียน และมีสุขภาพจิตดี และ  
4)  คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหารงาน คือมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบาย 
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และวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานสามารถวางแผนและปรับปรุงแผนงานสามารถจดัสายการ
บงัคบับญัชาและจดัระเบียบงาน สามารถมอบหมายงานและความรับผดิชอบให้ผูอ่ื้นได ้สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ  นนัทา บุณยวรรณ์  (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาท่ีพึงประสงคข์องผูน้ าทอ้งถ่ินในจงัหวดัอ่างทองพบวา่  1)คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีพึงประสงคข์องผูน้ าทอ้งถ่ินในจงัหวดัอ่างทองดา้นบุคลิกภาพดา้นความรู้
และดา้นทกัษะทางการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 2) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ี
พึงประสงคข์องผูน้ าทอ้งถ่ินในจงัหวดัอ่างทองท่ีมีเพศต่างกนัพบวา่ไม่ต่างกนั3)  คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีพึงประสงคข์องผูน้ าทอ้งถ่ินในจงัหวดัอ่างทองท่ีมีอายตุ่างกนั พบวา่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  
สุเนตร เพญ็จนัทร์ (2548) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  
จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างาน และวฒิุการศึกษาโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ใน แต่ละดา้นพบวา่  
  1.1 ครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นบุคลิกภาพ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใชว้าจาสุภาพในทุกโอกาสและทุกสถานท่ี 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในตนเองความสามารถในการปรับตวั  ความมีมนุษย
สัมพนัธ์  การเขา้สังคม  การเขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น  นิสัยและความประพฤติดี  รวมทั้งการมี
บุคลิกภาพท่ีโดดเด่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอริสโตเติล (อา้งถึงในวรวทิย ์ จินดาพล, 2542, 
หนา้ 60)  นกัปราชญช์าวกรีกเช่ือวา่ ความเป็นภาวะผูน้ าเร่ิมตน้ตั้งแต่ก าเนิด จึงเกิดทฤษฎี  
 The Great Man  Theory of  Leadership  โดยมุ่งเนน้การศึกษาคุณลกัษณะ  ทางกายและทางจิตของ
ผูน้ า  เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นภาวะผูน้ า  โดยจ าแนกออกเป็น  3  
ลกัษณะ  คือ ลกัษณะทางดา้นร่างกาย (Physical) หมายถึง รูปร่าง ความสง่า น ้าหนกั แววตา ซ่ึงจะ
พบวา่ลกัษณะดงักล่าวมกัจะปรากฏใหเ้ห็นในผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ  ลกัษณะทางดา้นสติปัญญา 
(Intellectual) หมายถึง ความฉลาด ความรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหา ซ่ึงพบวา่ สติปัญญามี
ความสัมพนัธ์กบัการเป็นภาวะผูน้ า จึงใหก้ารยกยอ่งและยอมรับผูมี้ลกัษณะทางดา้นสติปัญญาสูง
กวา่บุคคลอ่ืนในกลุ่มใหเ้ป็นผูน้ า  ลกัษณะทางดา้นบุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความเช่ือมัน่
ในตนเองความสามารถในการปรับตวั ความมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้สังคม การเขา้ใจและยอมรับ
ผูอ่ื้น นิสัยและความประพฤติดี รวมทั้งการมีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น ซ่ึงพบวา่คุณลกัษณะดงักล่าวจะ
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เกิดข้ึนในตวั ผูน้ ามากกวา่บุคคลอ่ืน ๆ โดยทัว่ไป ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เป็นคน
กระฉบักระเฉงคล่องแคล่ววอ่งไว ถึงแมว้า่ครูจะมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ดว้ยคุณลกัษณะทางกาย เช่น อาย ุความสูง น ้าหนกัซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไปท าใหก้าร
เคล่ือนไหวมีความแตกต่างและคลล่องแคล่ว แตกต่างกนั คุณลกัษณะทางดา้นภูมิหลงั เช่น 
การศึกษา สภาพทางสังคม ประสบการณ์  ดา้นสติปัญญา เช่น  ความรู้  ความสามารถ  และการ
ตดัสินใจ บุคลิกภาพ  เช่น  ความกา้วร้าว  ความต่ืนตวั  ลกัษณะเด่น  ความกลา้ตดัสินใจ  ความมานะ  
พยายาม  การเปิดเผย  ความมีอิสระ   ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ลกัษณะอตัตาธิปไตย เป็นตน้   
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสตอกดิลล ์(อา้งถึงใน ถวลิ ธาราโภชน์ และศรันย ์ด าริสุข, 2545, หนา้ 
172) ไดใ้หค้วามหมายถึง คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จท่ีแตกต่างจากผูน้ าท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จ คุณลกัษณะพื้นฐานท่ีศึกษาสามารถจ าแนกได ้ดงัต่อไปน้ี คุณลกัษณะทางกาย เช่น อาย ุ
ความสูง น ้าหนกั คุณลกัษณะทางดา้นภูมิหลงั เช่น การศึกษา สภาพทางสังคม ประสบการณ์  ดา้น
สติปัญญา เช่น  ความรู้  ความสามารถ  และการตดัสินใจ บุคลิกภาพ  เช่น  ความกา้วร้าว  ความ
ต่ืนตวั  ลกัษณะเด่น  ความกลา้ตดัสินใจ  ความมานะ  พยายาม  การเปิดเผย  ความมีอิสระ  ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง  ลกัษณะอตัตาธิปไตยเป็นตน้ ลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบังาน เช่น ความตอ้งการ
ความส าเร็จ ความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม ความอดทน ลกัษณะทางสังคม เช่น ความสามารถใน
การบงัคบับญัชา ความร่วมมือ ความเด่น  เกียรติยศ  ความแนบเนียน (Tact)  ความสามารถในการ
เจรจา  
 1.2  ครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความเป็นผูน้ าภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถเขา้กบัทุกสังคม/องคก์ร อยา่งมัน่ใจ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารใหโ้อกาสในการรับผดิชอบงานและมีอิสระในการปฏิบติังาน  มีการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอดว้ยกลัยาณมิตร เป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ
ในการท าอะไรให้ดีท่ีสุดเสมอ ตอ้งการกา้วไปขา้งหนา้ เป็นผูท่ี้ตอ้งการท าอะไรใหป้ระสบ
ความส าเร็จ ผูน้  าท่ีดีจะตอ้งมีความรับผดิชอบ ผูน้ าจะตอ้งไม่กลวัในการคน้หาและการยอมรับใน
ขอ้ตกลง ตอ้งรับผิดชอบตามหนา้ท่ีเสมอ มีสมรรถนะในการท างาน จะตอ้งเตม็ใจยอมรับความ
ตอ้งการของความส าเร็จทางภาวะผูน้ าเสมอ เวลาการท างานท่ียาวนานและงานท่ีหนกั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษา ชาญชยั  อาจินสมาจาร  (2544, หนา้ 21 – 22) ใหค้วามเห็นวา่ คุณสมบติัท่ีจ  าเป็นของ
การเป็นผูน้ าท่ีดี ไดแ้ก่ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการในการท าอะไรใหดี้ท่ีสุดเสมอ ตอ้งการ
กา้วไปขา้งหนา้ เป็นผูท่ี้ตอ้งการท าอะไรใหป้ระสบความส าเร็จ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความรับผดิชอบ 
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ผูน้ าจะตอ้งไม่กลวัในการคน้หาและการยอมรับในขอ้ตกลง ตอ้งรับผดิชอบตามหนา้ท่ีเสมอ ผูน้ าท่ีดี
จะตอ้งมีสมรรถนะในการท างาน จะตอ้งเตม็ใจยอมรับความตอ้งการของความส าเร็จทางภาวะผูน้ า
เสมอ เวลาการท างานท่ียาวนานและงานท่ีหนกัผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ผูน้ าจะตอ้งขา้
เก่ียวขอ้งกบัพนกังานเสมอ ผูน้ าจึงตอ้งศึกษาในตวัพนกังาน วเิคราะห์ความตอ้งการของเขา  และ
พยายามเขา้ใจปัญหาของเขา  ความสนใจและความสามารถในการคน้หาปัญหาของพนกังาน ดู
เหมือนจะเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุดของผูน้ า ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ คงไม่มี
ใครตอ้งการติดตามผูน้ าท่ีไม่ฉลาด ดงันั้น  ผูน้  าท่ีดีจึงตอ้งมีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ  จากความ
กระตือรือร้นของผูน้ า  จะท าใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นเช่นเดียวกนั ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความ
ซ่ือสัตยสู์ง ผูน้  าใด ๆ ท่ีจะประสบกบัความส าเร็จจะตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น ผูน้ า
อาจจะหลอกผูอ่ื้นไดช้ัว่คราว แต่ไม่ชา้การขาดความซ่ือสัตยจ์ะท าใหผู้น้  าตอ้งลาออกจากต าแหน่ง
ผูน้ า คนท่ีออกจากความมัน่คง (Insecure) หรือเป็นท่ีพึ่งพาของคนอ่ืนไม่ได ้มกัจะประสบความ
ลม้เหลวในการเป็นผูน้ า ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีความเสียสละ แต่ยงัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารยงัขาดวสิัยทศัน์ในการกระจายอ านาจในการรับผิดชอบงาน ไม่ส่งเสริม
ใหบุ้คลากรวางแผนงานท่ีไดรั้บผดิชอบและเรียนรู้งานท่ีมีความทา้ทายเท่าท่ีควรและยงัสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ รุ่งนภา บงัคลนั (2559, หนา้ 83 ) ท่ีกล่าววา่ ผูน้  าท่ีดีควรใหข้า้ราชการครูไดรั้บการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นการวางแผน การท างานเพื่อให้เกิดความตั้งใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหบ้รรลุถึงความส าเร็จของงาน ไดพ้ยายามปรับปรุง แกไ้ขวธีิการปฏิบติังานในความ
รับผดิชอบใหดี้อยูเ่สมอ  ใชอ้  านาจหนา้ทีไดส้ัดส่วนเหมาะสมกบัความรับผดิชอบท่ีผูบ้งัคบับญัชา
มอบหมายให ้ปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกบัความรับผดิชอบและผูบ้ริหารสถานศึกษา เปิด
โอกาสใหต้ดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งอิสระ 
  1.3 ครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความรู้ทางวชิาการ ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะความรู้ ความสามารถในวชิาชีพผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  จะมีความรู้ความสามารถ
ในการวจิยั  หรือประยกุตง์านวจิยั  มาใชใ้นการบริหาร  ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน  มีทกัษะ
การสอน  สามารถสาธิต  นิเทศครู-อาจารยไ์ด ้ มีความระมดัระวงัในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการ
สอนและการเรียน  เช่น  เก่ียวกบัตารางสอน  งบประมาณ  เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  ตลอดจนส่ือการเรียน
การสอนทุกประเภท  นอกจากน้ีจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของชุมชน  น ามาบูรณาการใน
เป้าหมายของโรงเรียน  และร้อยรัดสู่แผนปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ถวลิ  มาตรเล่ียม (2544, หนา้ 
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121-123) กล่าววา่ การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะ ส าคญั 4 ประการ คือ ภาวะผูน้ า 
ความสามารถในกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะทางสังคม ความรู้ ความสามารถในวชิาชีพ ผูบ้ริหาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ  จะมีความรู้ความสามารถในการวจิยั  หรือประยกุตง์านวจิยั  มาใชใ้นการบริหาร  
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน  มีทกัษะการสอน  สามารถสาธิต  นิเทศครู-อาจารยไ์ด ้ มีความ
ระมดัระวงัในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการสอนและการเรียน  เช่น  เก่ียวกบัตารางสอน  งบประมาณ  
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  ตลอดจนส่ือการเรียนการสอนทุกประเภท  นอกจากน้ีจะตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการของชุมชน  น ามาบูรณาการในเป้าหมายของโรงเรียน  และร้อยรัดสู่แผนปฏิบติัการ ส าหรับ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ น าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการศึกษาและการเรียนการสอน แต่ความพึง
พอใจยงัอยูใ่นระดบัมาก  แต่ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  ผูบ้ริหารยงัขาดวสิัยทศัน์  ควรจะใหก้ารส่งเสริม
ใหเ้ขา้รับการอบรมและเขา้รับการประชุมสัมมนา สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันา
วชิาชีพใหม้ากกวา่น้ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิริพร  เมฆสุวรรณ (2558, หนา้ 111 ) ศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนปทุมคงคา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 พบวา่ ครูโรงเรียนปทุมคงคามีความพึงพอใจในการปฏิบติั งาน  ดา้น
ความกา้วหนา้  อยูล่  าดบัท่ีนอ้ย ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารไม่ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรใหเ้ขา้
อบรม ประชุม  สัมมนา  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุกญัญา  ก ่าแกว้ (2555, หนา้ 79 ) กล่าววา่ 
ผูบ้งัคบับญัชาควรส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บพฒันาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
  1.4 ครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความสามารถในการบริหาร ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความสามารถในการจดัองคก์ร 
และระบบงานเน่ืองจาก บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โดยยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องครูและนกัเรียน เป็นผูน้ า
ในการบริหาร โดยยดึแนวทางการบริหาร โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  น านวตักรรมและเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ พฒันาวชิาการ ประสานความร่วมมือกบัชุมชน การบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตยโดยร่วมกนัท างานเป็นทีม  จดัการศึกษาและเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รในทาง
สร้างสรรค ์การบริหารงานคุณภาพ โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ลงมือท า   
และรับผดิชอบร่วมกนั  เป็นผูส้ร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมในการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุพล  วงัสินธ์ (2545, หนา้ 16-17) ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหาร
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โรงเรียนเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นผูน้ าในการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องครูและนกัเรียน เป็นผูน้ าในการบริหาร โดยยดึแนวทางการ
บริหาร โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  (School Based Management : SBM) เป็นผูน้ าดา้นการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ เป็นผูน้ าในการพฒันาวชิาการ เป็นผู ้
ประสานความร่วมมือกบัชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาการศึกษา  เป็นผูน้ าในการ
บริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยร่วมกนัท างานเป็นทีม และส่งเสริมใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมอยา่ง
แขง็ขนั เป็นผูน้ าในการจดัการศึกษาและเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รในทางสร้างสรรค์ เป็นผูน้ าใน
การบริหารงานคุณภาพ โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ลงมือท า  และรับผดิชอบร่วมกนั  
เพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีความสามารถในการ
จดัการนิเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  การมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั  และ
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติัอยู ่ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของงานท่ีหน่วยงานจดั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งนภา บงัคลนั  (2559, หนา้ 83 ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติั งานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1สังกดัส านกังานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  พบวา่ ผูบ้ริหารควรให้ขา้ราชการครูมีการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมต่อ
การท่ีมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีใหค้วามไวว้างใจมอบหมายงานส าคญั ๆ และไดรั้บการยอมรับนบัถือ
จากเพื่อนครู เพื่อนครูเห็นความส าคญัของงานทีปฏิบติัอยู ่เพื่อนร่วมงานใหก้ารสนบัสนุนในผลงาน
ท่ี ไดก้ระท าจนส าเร็จผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสในการท างานทีส าคญัและบรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้ สนบัสนุนเป็นอยา่งดีในการปฏิบติังาน ส่งเสริมการใหก้ารยอมรับนบัถือในความรู้
ความสามารถและการยกยอ่งจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานดว้ยกนั  
  2.  ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ต่างก็อยูใ่นสังกดัเดียวกนั มีการพฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งกลุ่ม ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมใหค้รู
มีการศึกษาหาความรู้ โดยการจดัอบรม มีการจดับริการอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม  เพื่ออ านวยประโยชน์ในการท่ีครูจะปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
ผลงานไดรั้บการยอมรับ และยกยอ่งจากเพื่อนร่วมงาน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งนภา บงัคลนั  
(2559, หนา้ 78) เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  พบวา่ ขา้ราชการครูกลุ่ม
โรงเรียนบางบ่อ1  จ  าแนกตามเพศ ขา้ราชการครูเพศชายและเพศหญิง  กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กนัทั้งโดยรวมและรายดา้น  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิริยะ  ค  าฟู  
( 2558, หนา้ 114) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่  ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีจ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาประเภทของบุคลากร ประเภทวชิา 
และต าแหน่ง ไม่พบความแตกต่าง  
 3. ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใหค้วามไวว้างใจในการมอบหมายให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน  และใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรไดป้ฏิบติังานส าคญัของโรงเรียน
และระดบัอ่ืน ๆ พร้อมส่งเสริมใหมี้การน าเสนอผลงานของครูในส่ือเทคโนโลย ี  ชุมชนและสังคม  
จดักิจกรรมท่ีสร้างเสริมความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นสมาชิกคนส าคญัขององคก์ร  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนนัทา บุณยวรรณ์ (2546)ไดท้  าการศึกษาพบวา่คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีพึงประสงคข์องผูน้ าทอ้งถ่ินในจงัหวดัอ่างทองท่ีมีอายตุ่างกนั พบวา่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเกิดจากคุณลกัษณะส่วนตวั ไดแ้ก่มีความยติุธรรม มี
ความรอบรู้มีอารมณ์มัน่คง เปิดเผยเขา้ใจง่าย มีความมัน่คงคือ คงเส้นคงวา มีความเห็นใจผูอ่ื้น
คุณลกัษณะดา้นวชิาชีพ ไดแ้ก่มีความรู้ในการบริหารดี รู้จกัมอบหมายงาน มีการวางแผนและจดั
หน่วยงานดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีความสามารถตดัสินใจดีมีความสามารถในการติดต่อ
ผูอ่ื้นได ้รู้จกัใชอ้  านาจอยา่งเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
  1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
จากการวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ในการสร้างความพึงพอใจของครู  ใน
โรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็น
ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความเป็นผูน้ า ดา้นความรู้ทางวิชาการและดา้นความสามารถในการบริหาร   
เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนผูบ้ริหารควรด าเนินการ ดงัน้ี  
         1.1 ดา้นบุคลิกภาพ ผูบ้ริหารควรมีนโยบายพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างความศรัทธา 
เช่ือมัน่และเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและเสริมประสบการณ์ใหแ้ก่ครู  เสริมสร้างคุณลกัษณะ
ดา้นบุคลิกภาพใหมี้คุณภาพเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ มีการติดตามผลและประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ และ เปิดโอกาสใหต้ดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งอิสระ 
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          1.2  ดา้นความเป็นผูน้ า  ผูบ้ริหารควรเป็นแบบอยา่งและสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
ควรน าหลกัธรรมมาภิบาลมาใชใ้นการบริหาร  มีการติดตามเอาใจใส่ในการปฏิบติังานของครู จดั
ใหค้รูไดส้อนและปฏิบติังานตรงความสามารถ  เปิดโอกาสใหมี้อิสระในการเลือกวธีิการท างานตาม
ตอ้งการ   ส่งเสริมใหมี้การพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บผดิชอบ  ช่วยเหลือและ
คุม้ครองในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
         1.3 ดา้นความรู้ทางวชิาการ ควรมีการก าหนดนโยบายส่งเสริมใหค้รูมีโอกาสศึกษาต่อ  
ตลอดจนผูบ้ริหารควรจดังบประมาณในการส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรม  ประชุม  สัมมนา 
พฒันาความรู้ความสามารถและเสริมประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร   ตลอดจนจดัใหมี้การศึกษาดูงาน
ภายในและนอกสถานท่ี  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาวชิาชีพ เพื่อพฒันางานวชิาการ
ใหเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  
 1.4 ดา้นความสามารถในการบริหาร ผูบ้ริหารควรบริหารจดัการทุกส่วนโดยเป็น
ธรรมและมีหลกัการท่ีดีใหค้วามไวว้างใจในการมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน 
และควรใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรไดป้ฏิบติังานส าคญัของโรงเรียนและระดบัอ่ืน ๆ พร้อมส่งเสริม
ใหมี้การน าเสนอผลงานของครูในส่ือเทคโนโลย ีชุมชนและสังคม จดักิจกรรมท่ีสร้างเสริม
ความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นสมาชิกคนส าคญัขององคก์ร   
 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   เพื่อ
เจาะลึกถึงสาเหตุ การปรับปรุงการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นใหเ้กิดประสิทธ์ิผล 
         2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จงัหวดั
ขอนแก่น 
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