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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค เพื่ อ 1) ศึ กษาระดั บ คุณ ลักษณะของผูบ ริห ารสถานศึ ก ษา 2) เปรียบเที ย บ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตามประสบการณการทำงาน 3) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะของ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอน จำนวน
ทั้งสิ้น 118 คน กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน และไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเป น แบบถามแบบประมาณค า 5 ระดั บ ที่ ผ านการทดสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อ หา มี ค าดั ช นี ค วาม
สอดคลอง 1.00 ทุกรายการ และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98 และแบบสัมภาษณแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA)
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1. คุณ ลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม
ประสบการณการทำงาน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งภาพรวมและรายดานทุกดาน
3. ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาในประเด็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณ การแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ไดแก 1) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพผูบริหารสถานศึกษา
ใหไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพกอนเขาสูตำแหนง ทำใหมีความรูในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการสังเกตจากผูที่เปน
ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ หรือเปนที่ยอมรับในเรื่องบุคลิกภาพ หรือการขอคำแนะนำจากผูบริหารสถานศึกษาที่
อาวุโสกวา 2) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานความรูความสามารถ โดยการแสวงหาความรูใหมๆ
อยูเสมอ เขารับการอบรมพัฒ นาความรูในดานตางๆ ใหทันตอยุคสมัยพรอมตอเหตุการณ ที่เกิดขึ้น 3) การพัฒ นา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานความเปนผูนำ โดยฝกตนใหเปนผูที่กลาแสดงออก กลาคิด กลาตัดสินใจ และ
พรอมเผชิญตอปญหาอุปสรรค และรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น 4) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยการฝกปฏิบัติตนใหเปนคนที่มีจิตใจที่มั่นคง ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดี มีสติ ตระหนักรูการอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติตน 5) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี โดยฝกฝนตนเองใหเปนผูแสวงหาความรูอยูเสมอ เปดใจยอมรับในสิ่งใหมตามยุค
สมัย และทดลองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใชในการทำงาน
คำสำคัญ: คุณลักษณะ, ผูบริหาร, โควิด-19

Abstract
The research purposes were: (1) to study the characteristics of educational institution
administrators; (2) to compare the characteristics of educational institution administrators under the
jurisdiction of the Office of the Non-Formal and Informal Education Lopburi, during the epidemic
situation of COVID-1 9 , classified by the work experience; and (3) to study the guidelines for the
characteristics development of educational institution administrators under the jurisdiction of the
Office of the Non-Formal and Informal Education Lopburi, during the epidemic situation of COVID1 9 . The population was the administrators and teachers of educational institutions under the
jurisdiction of the Office of the Non-Formal and Informal Education Lopburi; the sample group was
the 118 personnel, determined by the Krejcie & Morgan table, and selected by the stratified
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random sampling method. The research instrument was the 5-lvel estimate rating scale
questionnaire with Index of Item Objective Congruence 1.00 and reliability 0.98. The data analysis
statistics were the percentage, mean, standard deviation, one-way Analysis of Variance, and pair
comparison by Scheffe method.
The research findings were:
1. The characteristics of educational institution administrators under the jurisdiction of the
Office of the Non-Formal and Informal Education Lopburi, during the epidemic situation of COVID19 found the overall was at high level, for each aspect were at high to highest level.
2. The comparative research of characteristics of educational institution administrators
under the jurisdiction of the Office of the Non-Formal and Informal Education Lopburi, during the
epidemic situation of COVID-19, found all aspects did not different.
3. The guidelines for the characteristics development of educational institution
administrators under the jurisdiction of the Office of the Non-Formal and Informal Education
Lopburi, during the epidemic situation of COVID-1 9 consisted of: (1) the personality aspect: the
educational institution administrators should develop personality before entering the position, to
have knowledge on personality development and have guidelines for personality development by
observing from the model administrators or acceptable in personality or seeking advice from senior
educational institution administrators give advice; (2) the knowledge and ability aspect: the
educational institution administrators should always seek new knowledge, and receive training to
develop knowledge in various fields to keep up with the modern era and the events that occur; (3)
the leadership aspect: the educational institution administrators should train themselves to be
assertive, courageous, decision-making and ready to face obstacles, and take responsibility for the
results; (4) the morality and ethics aspect: the educational institution administrators should
practice themselves to be mentally stable, adhering to religious principles, acting as a role model,
being mindful, knowing patience and forbearing in one's own practice; and (5) the communication
and using technology aspect: the educational institution administrators should always train
themselves to be knowledge seekers, open-minded to accept new things according to the era, and
experimenting with modern technology for use in work.
Keywords: Characteristics, administrators, COVID-19
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมพื้นฐานเปนจุดเริ่มตนของการปลูกฝงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในทุก
ดาน มีหนาที่พัฒนาเด็กวัยเรียนใหเติบโตเปนผูใหญที่มีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ เนื่องจาก
สถานศึกษาเปนศูนยรวมของเด็กในชุมชนที่มาจากครอบครัวที่ตางกัน จึงเปนปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดปญหาโรคตางๆ
เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่งเจ็บปวยดวยโรคติดตอและมาเขาเรียนในสถานศึกษาจึงมีโอกาสที่จะแพรกระจายเชื้อโรคไปสู
นักเรียนคนอื่นๆ ไดจากการเลน การใกลชิด และทำกิจกรรมรวมกันสถานศึกษา จึงเปนสถานที่สำคัญ มากตอการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หรืออาจเปรียบไดวา "สถานศึกษา" นับเปน "Shelter" สำหรับนักเรียนที่ตองคำนึงและ
ใหความสำคัญกับเรื่องดังกลาวเปนอันดับแรกๆ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด-19 จำเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรค
ดังกลาว ที่จะสงผลกระทบอยางมากตอ ระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุ ค ลากรใน
สถานศึ ก ษา สิ่ ง สำคั ญ ที่ สุ ด ในช ว งระยะเวลาต อ จากนี้ ไปทั้ ง ผู บ ริ ห าร ครู นั ก เรีย น ผู ป กครอง และบุ ค ลากรของ
สถานศึกษา ตองปรับตัวกับการใชชีวิตวิถีใหม "New Normal" เนนการปฏิบัติภายใตมาตรการการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 อยางเครงครัดเพื่อใหสถานศึกษาเปนสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 สงผลใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค (สุขุม กาญจนพิมาย, 2563)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 โดยให จัด การเรียนการสอน โดยคำนึ งถึงความปลอดภั ยสูงสุดของทุ กคนที่ เกี่ ยวข อง ให นั ก เรียนทุ ก คน
สามารถเขาถึงการเรียนการสอนได โดยการใชสิ่งที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด บนพื้นฐานของการสำรวจความ
ตองการ ทั้งจากนักเรียน ครู และโรงเรียน พรอมทั้งปรับปฏิทินการศึกษาของไทย ใหเอื้อตอการ "เรียนเพื่อรู" ของเด็ก
มากขึ้น รวมทั้งปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาที่ชดเชยจะคำนึงถึงภาระของทุกคนและการไดรับความรู
ครบตามชวงวัยของเด็กและ บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน จะไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2563)
การบริหารงานในสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหการบริหารงานในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนบุคคล
สำคัญในการบริหารงานในสถานศึกษา จึงตองมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการบริหารงานในสถานศึกษา
ตามความรู ประสบการณ หรือทักษะความสามารถของแตละคน เพื่อใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคของการจัด
การศึกษา
จากปญหาดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึง คุณลักษณะที่จำเปนของผูบริหารสถานศึกษา
ในชวงสถานการณการแพรรนะบาดของโรคโควิด-19 เพื่อใหทราบถึงลักษณะที่จำเปนของผูบริหารสถานศึกษา และได
ขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาในชวงสถานการณการแพรรนะบาดของโรคโควิด-19
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตามประสบการณการ
ทำงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ ผูวิจั ยศึก ษาคุณ ลักษณะที่ พึ งประสงคของผูบ ริห ารสถานศึกษา สังกัด สำนั กงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดย
อาศัยแนวคิดของ สตอกคิลล (Stogdill, 1974 : 74) เปนหลักแลวนำมาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ประสบการณการทำงาน
1. ต่ำกวา 5 ป
2. 6 – 10 ป
3. 11 – 15 ป
4. 16 ปขึ้นไป

ตัวแปรตาม
คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานบุคลิกภาพ
2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานความรูความสามารถ
3. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานความเปนผูนำ
4. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานคุณธรรมจริยธรรม
5. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
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1.1 ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี จำนวน 178 คน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี จำนวน 118 คน จากการใชตารางเทียบหาขนาดกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก แบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ
แบบสอบถาม 3 ตอน พัฒนามาจากงานวิจัย ศุภมาส วิสัชนาม (2560) ที่ศึกษาคุณลักษณที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี
1. แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ซึ่งกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ตามแบบของเบสท
และคาหน (Best and Kahn) โดยใหคะแนนแตละขอ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม โดยจะเปนคําถามปลายเปด (Open End)
2. แบบสัมภาษณคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาคนควารายละเอียดของเนื้อหาจากเอกสาร ตำรา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลใน
การกำหนด โครงสราง และเนื้อหาของแบบสอบถาม
2. ศึกษารูปแบบ และวิธีการสรางแบบสอบถาม และสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม ตัวแปรที่จะศึกษา
ทั้ง 5 ดาน เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
3. จัดทำเครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบับรางใหสอดคลองกับนิยามศัพท
4. นำเครื่องมือวิจัยเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบความถูกตอง
5. นำแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น ไปให ผู เชี่ ย วชาญจำนวน 5 ท า น ตรวจสอบเพื่ อ หาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) คุณภาพของเครื่องมือมีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence : IOC) เทากับ 1.00 ทุก
รายการ
6. นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยนี้เก็บ ขอมูล โดยใชแ บบสอบถามออนไลน โดยผูวิจัยไดก ำหนดวิธีก ารเก็บ รวบรวมข อมู ล จาก
ประชากรกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า แจ ง ถึ ง ผู อ ำนวยการการ สำนั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
2. สงหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมแบบสอบถามใหครูผูสอนในสถานศึกษา
สั ง กั ด สำนั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ลพบุ รี และกำหนดวั น รั บ คื น
แบบสอบถามดวยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ ไดขอมูล 118 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังกลาว โดยอาศัยการคำนวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการทำงาน วิเคราะห โดยการหา
คารอยละ (Percentage)
2. ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี วิเคราะห โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แลวนำคาเฉลี่ย รายขอที่ไดมาแปลผลตามเกณฑของเบสท (Best, 1983)
3. วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตามประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน โดยการทคสอบคา (F-test) สำหรับจำแนกตามประสบการณการทำงาน วิเคราะหขอมูลโดยคา One
way analysis of variance
4. นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางพรอมบรรยายประกอบ
5. สัมภาษณคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน
1. คารอยละ (mean)
2. คาเฉลี่ย ( )
3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)
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สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวม
คุณลักษณะที่พึงประสงคในภาพรวม
S.D.
แปลคา
อันดับ
1. ดานบุคลิกภาพ
4.34
0.60
มาก
5
2. ดานความรูความสามารถ
4.42
0.59
มาก
3
3. ดานความเปนผูนำ
4.36
0.62
มาก
4
4. ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.51
0.48
มากที่สุด
1
5. ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
4.44
0.50
มาก
2
เฉลี่ยรวม
4.44
0.54
มาก
จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.44, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน
คุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( = 4.51, S.D. = 048) รองลงมา คือ ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
( = 4.44, S.D. = 0.50) และดานที่อยูในระดับต่ำที่สุด คือ ดานบุคลิกภาพ ( = 4.34, S.D. = 0.60)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม
ประสบการณการทำงาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานบุคลิกภาพ

2. ดานความรูความสามารถ

3. ดานความเปนผูนำ

4. ดานคุณธรรมจริยธรรม

5. ดานการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี

ภาพรวม

ประสบการณกรทำงาน
ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ปขึ้นไป
ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ปขึ้นไป
ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ปขึ้นไป
ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ปขึ้นไป
ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ปขึ้นไป
ต่ำกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ปขนึ้ ไป

4.22
4.29
4.25
4.58
4.40
4.42
4.29
4.54
4.30
4.38
4.26
4.49
4.44
4.51
4.48
4.60
4.50
4.67
4.40
4.57
4.37
4.45
4.34
4.55
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S.D.

F

p

0.61
0.60
0.69
0.48
0.59
0.58
0.68
0.53
0.61
0.63
0.70
0.55
0.48
0.48
0.54
0.43
0.49
0.44
0.54
0.46
0.49
0.50
0.58
0.43

2.46

0.07

0.81

0.49

0.79

0.50

0.66

0.58

1.56

0.20

1.13

0.34

จากตารางที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศัยจังหวัดลพบุ รี ในชวงสถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม
ประสบการณการทำงาน พบวา ไมแตกตางกันทุกดาน
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
จากการศึกษาแบบสัมภาษณ แนวทางการพัฒ นาคุณ ลัก ษณะของผูบ ริหารสถานศึ กษา สังกัดสำนัก งาน
ส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ลพบุ รี ในช วงสถานการณ ก ารแพรร ะบาดของ
โรคโควิด-19 สรุปไดดังนี้ 1) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพผูบริหารสถานศึกษาให
ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพกอนเขาสูตำแหนง ทำใหมีความรูในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ และมีแนวทางในการพัฒนา
บุคลิกภาพโดยการสังเกต จากผูที่เปนผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ หรือเปนที่ยอมรับในเรื่องบุคลิกภาพ หรือการขอ
คำแนะนำจาก ผูบริหารสถานศึกษาที่อาวุโสกวาเปนผูใหคำแนะนำ 2) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานความรูความสามารถ โดยการแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ เขารับการอบรมพัฒนาความรูในดานตางๆ ใหทันตอ
ยุคสมัยพรอมตอเหตุการณที่เกิดขึ้น 3) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานความเปนผูนำ โดยฝกตนให
เปนผูที่กลาแสดงออก กลาคิด กลาตัดสินใจ และพรอมเผชิญตอปญหาอุปสรรค และรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น 4) การ
พัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยการฝกปฏิบัติตนใหเปนคนที่มีจิตใจที่มั่นคง ยึด
มั่นในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี มีสติ รูการอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติตน 5) การพัฒนา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี พบวา โดยฝกฝนตนเองใหเปนผูแสวงหา
ความรูอยูเสมอ เปดใจยอมรับในสิ่งใหมตามยุคสมัย และทดลองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใชในการทำงาน
อภิปรายผล
1. การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดาน
อยู ในระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ รั ต นา กาญจนพั น ธุ (2564) ที่ ได ศึ ก ษาการบริ ห าร
สถานศึกษาในสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบวาการบริหารสถานศึกษาในสถานการณวิกฤต
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผู บ ริ ห ารจำเป น ต อ งนำเทคนิ ค และวิ ธี ก ารต า งๆ โดยเฉพาะการเป น ผู น ำตาม
สถานการณเพื่อใหทั้งผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองและบุคลากรของสถานศึกษา ตองปรับตัวกับการใชชีวิตวิถีใหม
"New Normal" เนนการปฏิบัติภายใตมาตรการการปองกันการแพรระบาตรของโรคโควิด-19 อยางเครงครัด เพื่อให
สถานศึกษาเปนสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุ รี ในชวงสถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม
ประสบการณการทำงาน พบวา ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงาน
กศน. เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ครูและบุคลากร ของ
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สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีจึงมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงคุณลักณะที่พึงประสงค ทั้ง 5 ดาน ไดอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับ ชุติมา ศิริไพรวัน (2560) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่มีประสบการณในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีทัศนะตอคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีประเด็นสำคัญ
และนาสนใจที่พบในงานวิจัย ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 คุณลักษณะ
ของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทั้ ง 5 ด า น อยู ในระดั บ มากถึ งระดั บ ดี ม าก สำนั ก งานส ง เสริม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย จั งหวั ด ลพบุ รี ควรนำมากำหนดเป น จุ ด เด น ขององค ก ร เพื่ อ เป น แบบอย า งอั น ดี ง าม ของ
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีและใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนการศึกษา
ขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สามารถนำไปใชเปนขอมูลในการ
ศึกษาวิจัย หากมีกรณีเกิดโรคติดตอ หรือสถานการณที่จำเปน ซึ่งสถานศึกษาไมสามารถดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนไดโดยปกติได
(2) ควรคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ควรทำการศึกษาถึงความ
คิดเห็นของ นักศึกษา และผูปกครองดวย
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