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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จําแนก
ตามประสบการณ์ทํางาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูจํานวน 320 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
เครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าเอฟ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จําแนกตามประสบการณ์ทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านลักษณะทางทักษะการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน
ด้านลักษณะทางบุคลิกภาพและด้านลักษณะทางแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านลักษณะ ทางบุคลิกภาพและลักษณะทาง
ทักษะการบริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านลักษณะทางแรงจูงใจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ : คุณลกัษณะ ผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare teachers opinion to school 
administrator under seesakeat primary education service area 3 on characteristic of school 
administrative professional, classified by working experience and school size. The sample used in 
this research were 320 teachers, derived through Krejcie & morgan Table and multi-stage sampling. 
The instrument used was the questionnaire, constructed by researcher. The statistics used for 
analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.   
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 The research findings were as follows : 
กกกกก1. teachers opinion to school administrator under seesakeat primary education service area 3 
on characteristic of school administrative professional  
as a whole was at the high level.     
 2. teachers opinion to school administrator under seesakeat primary  education service area 
3 on characteristic of school administrative professional, classified by working experience as a whole 
was found not difference except characteristic of management skills was found statistically 
significant difference at the .05 level, classified by school size as a whole was found statistically 
significant difference at the .01 level, in each aspects was found characteristic of personality and 
characteristic of management skills with statistically significant difference at the .01 level except 
characteristic of motivation with statistically significant difference at the .05 level. 
Keyword : The Characteristic, School Administrator, Professional 
 
บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทําให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ส่งผลให้รัฐบาลต้องทําการปฏิรูประบบราชการรวมทั้งนโยบาย 
เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ได้รับการปรับปรุงการทํางานให้มีความสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนเพื่อนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานหรือ
องค์กรตามที่กําหนด ผู้บริหารต้องเป็นมืออาชีพจึงจะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จ (ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร. 2549 : 
22) ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพมีความสําคัญต่อการบริหารงานของสถานศึกษาเนื่องจากมีบทบาทหน้าท่ีในการ
เสริมสร้างความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา การสร้างสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การเสริมสร้างความเป็น
องค์การวิชาชีพ การตัดสินใจร่วมและการมีวิสัยทัศน์ร่วม การเสริมสร้างกลุ่มบริหารตนเอง การเสริมสร้างการติดต่อ 
สื่อสาร การเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ การจูงใจในการทํางาน การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารหลักสูตรและการสอน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ จะเห็นได้ว่าการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพต้องมีคุณลักษณะที่สําคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
จะต้องมีคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะการบริหาร จึงจะทําให้
สถานศึกษามีประสิทธิผล ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel.  1991 : 144)  
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน 3 ด้านดังกล่าวพบว่า ปัญหาด้านบุคลิกภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาคือ ขาดความชื่อสัตย์สุจริต มีกริยาท่าทางท่ีไม่ดีต่อใต้บังคับบัญชา ขาดการมีเหตุผลในการแสดงออกขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทนต่อปัญหาน้อย ขาดการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น การไม่ให้เกียรติคนอื่น การไม่
ใส่ใจความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา (บุญทัน ไชยพัน. 2552 : 104 - 107) ส่วนปัญหาในการเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีโอกาสใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ขาดการยกย่องเชิดชูเมื่อ
ปฏิบัติงานได้ดี มอบงานไม่ตรงตามความสามารถ การคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นในระดับต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ครูแสดงความคิดเห็นน้อย ไม่ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร ครูไม่มีส่วนร่วม ในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
(ชันญานุช ปิ่นทองคํา. 2555 : 88 - 91) และด้านเทคนิคผู้บริหารขาดการอํานวยความสะดวกให้ครูในการจัด การเรียน
การสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารขาดการ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใจการแสดงความคิดเห็น การสร้างบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ การปฏิบัติต่อทุกคน ไม่
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เท่าเทียมกัน (ไพรินทร์ พาระตะ. 2555 : 94 - 99) แ 
 จากความเป็นมาความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพใน
การบริหารงานในโรงเรียน หรือในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ใน 3 ด้านได้แก่ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และลักษณะทาง
ทักษะการบริหาร เพื่อต้องการทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานสถานศึกษาอยู่ในระดับใด และนําผลท่ีได้ไปเป็นข้อมูลในการเสนอแนะ
สําหรับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 

1. ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพจําแนกตามประสบการณ์ทํางาน และขนาดโรงเรียน   
 
สมมติฐานของการวิจัย   
 ครูท่ีมีท่ีมีประสบการณ์ทํางานและปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผู้บริหารสถานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ แตกต่าง
กนั 
    
ความสําคัญของการวิจัย 
 ได้ทราบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพของตนเอง และใช้เป็นข้อมูลสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
กกกกกกก1. ด้านเนื้อหาผู้วิจัยใช้แนวคิดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel. 2001 : 396 - 397) ใน 3 ด้านได้แก่ ลักษณะ
ทางบุคลิกภาพ ลักษณะทางแรงจูงใจ และลักษณะทางทักษะการบริหาร  
กกกกกกก2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3  ปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,879 คนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 320 คนแล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) 
กกกกกกก3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสบการณ์ทํางานของครูและขนาดโรงเรียน และตัว
แปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 
กกกกกกก4. ระยะเวลา ระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,879 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากตารางกําหนดขนาดตัวอย่างของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607 - 610;  อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด.  2554 : 42 - 43) จํานวน 320 คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย ประสบการณ์ทํางาน และขนาด
โรงเรียนตอนที่ 2  เป็นคําถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
3 เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด  
          3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยย่ืนคําร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอให้ออก
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง 
และผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เพื่อแจกจ่ายไปยัง
สถานศึกษาตามเป้าหมายและกําหนดวันรับแบบสอบถามคืน โดยส่งแบบสอบถามคืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ถึงกําหนดผู้วิจัยไปรวบรวมแบบสอบถาม 3 ด้วยตนเอง และทําการติดตามด้วยตนเอง
สําหรับแบบสอบถามที่ไม่ได้ตอบกลับตามกําหนด ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ท้ังสิ้น 320 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ประสบการณ์ทํางานและขนาดโรงเรียน 
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่และร้อยละ สว่นความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทีและจําแนกตามขนาดโรงเรียน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเอฟ เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยใน
แต่ละด้านทําการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 3  เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพมีดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลักษณะทางทักษะการบริหาร รองลงมาคือด้านลักษณะทาง
บุคลิกภาพ และด้านลักษณะทางแรงจูงใจตามลําดับ   
 2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จําแนกตามประสบการณ์ทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะทางทักษะการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน
ด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 3. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
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เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะทางบุคลิกภาพและลักษณะทางทักษะการบริหาร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านลักษณะทางแรงจูงใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   
 4. ข้อเสนอแนะของครูพบว่า ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นํา มีความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของบุคลากร มีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และควรมี
แผนการทํางานที่ชัดเจนมีระบบขั้นตอนในการทํางาน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพในด้านการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยมีกิจกรรม สนับสนุนให้สถานศึกษาในโครงการนํา
ร่อง จํานวน 6 โรงเรียนการจัดหาคู่เครือข่ายเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและการเปรียบ เทียบผลงาน 
สู่การพัฒนาทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอื่น การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ระหว่างสถานศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันคณะผู้บริหาร จัดประชุมสัมมนาประธานกลุ่ม
โรงเรียนร่วมกับคณะผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตาม
นโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3. 2558 : 9 - 15) จึงทําให้
ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล  นิยมพันธุ์ 
(2550 : 77 – 81) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2.  ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จําแนกตาม ประสบการณ์ทํางาน โดยรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ท่ี
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากก่อนการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในปัจจุบันผู้บริหารทุกคนต้องผ่านการพัฒนาเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้อํานวยการ
สถานศึกษาที่พึงประสงค์ การมีภาวะผู้นําทางวิชาการ และการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา รวมท้ังการฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2558 : 6 - 8)  ทําให้ผู้บริหารมี
การปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาคล้ายกัน จึงทําให้ความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญทัน ไชยพัน (2552 : 104 - 107) ได้ศึกษาคุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 4 พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนจําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ทํางาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นประสบการณ์ทํางานไม่แตกต่างกัน 
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 3. ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าความคิดเห็นของครูท่ีอยู่ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างจากความคิดเห็น
ของครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กําหนดนโยบายการบริหารการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมาตรการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรม การกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของ
โรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม ได้แก ่การควบคุม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่าย ตลอดจน
การสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดทําแผนที่ต้ังสถานศึกษา และแผนการ
ดําเนินงานตามแบบขั้นบันไดภายในปี 2561 จากนโยบายดังกล่าวทําให้ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ จึงส่งผลให้ความเห็นของครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าขนาดกลาง และใกล้เคียงกับขนาดใหญ่  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาด วรวัฒน์ (2556 : 68 - 69) ได้ศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว   เขต 2 
พบว่า การเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหารและครูจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยตามทัศนะของผู้บริหารและ ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บริหารและ
ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก   
 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ท่ีสําคัญอันดับแรกคือผู้บริหารควรมีภาวะผู้นําและมีความเป็นธรรม ท่ี
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่อง ครูต้องการผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําในด้านต่าง ๆ คือต้องมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน
เพื่อที่จะนําพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะถ้าผู้บริหารขาดภาวะ
ผู้นําแล้วมีผลต่อความเชื่อมั่นของครูและบุคลภายนอก ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
โรงเรียน ส่วนความเป็นธรรม อาจจะเนื่องจากเมื่อผู้บริหารมีภาวะผู้นําหรือมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ แล้ว 
ยังต้องให้ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมกับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพราะถ้าผู้บริหารมีความรู้ความสามารถกับมี
ความเป็นธรรมแล้วจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและส่งผลต่อความสําเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ พาระตะ (2555 : 94 - 99) ได้ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้วสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน รวมทั้งการ
สร้างความสามัคคีในโรงเรียน และด้านความคิดรวบยอดควรมีการใช้เกณฑ์ในการการพิจารณาความดีความชอบของ
ครูอย่างรอบคอบถูกต้อง เป็นธรรมและเหมาะสม และแมกนูสัน (Magnuson. 2007 : 78 - 91) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า 
คุณลักษณะด้านวิชาชีพ  มีความสามารถติดต่อและเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความรู้ดี รู้จักการมอบงาน ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ดี ทํางานแบบมีส่วนร่วม มีความยุติธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 
 ข้อเสนอแนะ  
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  
     1.1  ควรมีวิธีการคัดเลือกหรือสรรหาผู้บริหารที่มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์หรือมีโครงการพัฒนาให้ผู้บริหารมี
วุฒิภาวะทางอารมณ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริหารให้มีความม่ันคง สุขุมรอบคอบในการทํางาน 
     1.2  ควรมีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีอารมณ์ดีหรือทักษะวิธีการทํางาน
ให้มีความสุข 
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     1.3  ควรมีโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
โรงเรียน 
  1.4  ควรมีโครงการเสริมสร้างการบริหารงานบุคคลแก่ผู้บริหารในการมอบหมายงาน 
  1.5  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการดูแลความเป็นอยู่ของครูด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสม   
  1.6  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการนิเทศและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง
ต่อเนื่อง 
  1.7  ผู้บริหารโรงเรียนควรนําเทคนิควิธีการบริหารงานใหม่เพื่อมาพัฒนาการบริหารให้ดีย่ิงขึ้น 
  1.8  ผู้บริหารโรงเรียนควรผลจากการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทํางาน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
     2.1  ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
  2.2  ควรมีการศึกษารูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ท่ีประสบผลสําเร็จ 
  2.3 ควรมีการนํารูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่ประสบผลสําเร็จมาทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   
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