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สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี 

ในชวงสถานการณการการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตามประสบการณการทำงาน 3) ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะของ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอน จำนวน

ท้ังสิ้น 118  คน กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซ่ีและมอรแกน และไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เคร่ืองมือท่ีใช

ในการวิจัยเปนแบบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผานการทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา มีคาดัชนีความ

สอดคลอง 1.00 ทุกรายการ และมีความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.98 และแบบสัมภาษณแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา  
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1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม

ประสบการณการทำงาน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท้ังภาพรวมและรายดานทุกดาน 

3. ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาในประเด็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ไดแก 1)  การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพผูบริหารสถานศึกษา

ใหไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพกอนเขาสูตำแหนง ทำใหมีความรูในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการสังเกตจากผูท่ีเปน

ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ หรือเปนท่ียอมรับในเร่ืองบุคลิกภาพ หรือการขอคำแนะนำจากผูบริหารสถานศึกษาท่ี

อาวุโสกวา 2) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานความรูความสามารถ โดยการแสวงหาความรูใหมๆ 

อยูเสมอ เขารับการอบรมพัฒนาความรูในดานตางๆ ใหทันตอยุคสมัยพรอมตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  3) การพัฒนา

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานความเปนผูนำ โดยฝกตนใหเปนผูท่ีกลาแสดงออก กลาคิด กลาตัดสินใจ และ

พรอมเผชิญตอปญหาอุปสรรค และรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึน 4) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยการฝกปฏิบัติตนใหเปนคนท่ีมีจิตใจท่ีม่ันคง ยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางท่ีดี มีสติ ตระหนักรูการอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติตน 5) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  โดยฝกฝนตนเองใหเปนผูแสวงหาความรูอยูเสมอ เปดใจยอมรับในสิ่งใหมตามยุค

สมัย และทดลองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใชในการทำงาน 

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 COVID-

1 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 COVID-

19 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  

สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมพ้ืนฐานเปนจุดเร่ิมตนของการปลูกฝงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในทุก

ดาน มีหนาท่ีพัฒนาเด็กวัยเรียนใหเติบโตเปนผูใหญท่ีมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ เนื่องจาก

สถานศึกษาเปนศูนยรวมของเด็กในชุมชนท่ีมาจากครอบครัวท่ีตางกัน จึงเปนปจจัยสำคัญท่ีกอใหเกิดปญหาโรคตางๆ 

เม่ือนักเรียนคนใดคนหนึ่งเจ็บปวยดวยโรคติดตอและมาเขาเรียนในสถานศึกษาจึงมีโอกาสท่ีจะแพรกระจายเชื้อโรคไปสู

นักเรียนคนอ่ืนๆ ไดจากการเลน การใกลชิด และทำกิจกรรมรวมกันสถานศึกษา จึงเปนสถานท่ีสำคัญมากตอการ

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หรืออาจเปรียบไดวา "สถานศึกษา" นับเปน "Shelter" สำหรับนักเรียนท่ีตองคำนึงและ

ใหความสำคัญกับเร่ืองดังกลาวเปนอันดับแรกๆ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด-19 จำเปนอยางย่ิงท่ีสถานศึกษาตองเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรค

ดังกลาว ท่ีจะสงผลกระทบอยางมากตอ ระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษา สิ่งสำคัญท่ีสุดในชวงระยะเวลาตอจากนี้ไปท้ังผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรของ

สถานศึกษา ตองปรับตัวกับการใชชีวิตวิถีใหม "New Normal" เนนการปฏิบัติภายใตมาตรการการปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 อยางเครงครัดเพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัยจากโรคโควิด-19 สงผลใหนักเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค (สุขุม กาญจนพิมาย, 2563) 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด-19 โดยใหจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนท่ีเกี่ยวของ ใหนักเรียนทุกคน 

สามารถเขาถึงการเรียนการสอนได โดยการใชสิ่งท่ีมีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด บนพ้ืนฐานของการสำรวจความ

ตองการ ท้ังจากนักเรียน ครู และโรงเรียน พรอมท้ังปรับปฏิทินการศึกษาของไทย ใหเอ้ือตอการ "เรียนเพ่ือรู" ของเด็ก

มากข้ึน รวมท้ังปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาท่ีชดเชยจะคำนึงถึงภาระของทุกคนและการไดรับความรู

ครบตามชวงวัยของเด็กและ บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน จะไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2563) 

 การบริหารงานในสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการปองกันและควบคุมการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหการบริหารงานในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนบุคคล

สำคัญในการบริหารงานในสถานศึกษา จึงตองมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการบริหารงานในสถานศึกษา 

ตามความรู ประสบการณ หรือทักษะความสามารถของแตละคน เพ่ือใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคของการจัด

การศึกษา 

จากปญหาดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึง คุณลักษณะท่ีจำเปนของผูบริหารสถานศึกษา 

ในชวงสถานการณการแพรรนะบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือใหทราบถึงลักษณะท่ีจำเปนของผูบริหารสถานศึกษา และได

ขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาในชวงสถานการณการแพรรนะบาดของโรคโควิด-19  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตามประสบการณการ

ทำงาน 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดย

อาศัยแนวคิดของ สตอกคิลล (Stogdill, 1974 : 74) เปนหลักแลวนำมาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประสบการณการทำงาน  

1. ต่ำกวา 5 ป   

2. 6 – 10 ป  

3. 11 – 15 ป  

4. 16 ปขึ้นไป 

คุณลักษณ ะท่ี พึงประสงคของผูบ ริหารสถานศึกษา สั งกัด 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19   

1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

    ดานบุคลิกภาพ 

2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

    ดานความรูความสามารถ 

3. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

    ดานความเปนผูนำ 

4. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

   ดานคุณธรรมจริยธรรม 

5. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

   ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
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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

ตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  

แบบสอบถาม 3 ตอน พัฒนามาจากงานวิจัย ศุภมาส วิสัชนาม (2560) ท่ีศึกษาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

 1. แบบสอบถามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-

list) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ซ่ึงกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ตามแบบของเบสท

และคาหน (Best and Kahn) โดยใหคะแนนแตละขอ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550)  

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม โดยจะเปนคําถามปลายเปด (Open End) 

 2. แบบสัมภาษณคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาคนควารายละเอียดของเนื้อหาจากเอกสาร ตำรา วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลใน

การกำหนด โครงสราง และเนื้อหาของแบบสอบถาม 

2. ศึกษารูปแบบ และวิธีการสรางแบบสอบถาม และสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม ตัวแปรท่ีจะศึกษา 

ท้ัง 5 ดาน เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

3. จัดทำเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยฉบับรางใหสอดคลองกับนิยามศัพท 

4. นำเครื่องมือวิจัยเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำและตรวจสอบความถูกตอง 

5. นำแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน ตรวจสอบเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) คุณภาพของเครื่องมือมีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence : IOC) เทากับ 1.00 ทุก

รายการ 

6. นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยนี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน โดยผูวิจัยไดกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ประชากรกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ผู วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา แจงถึงผูอำนวยการการ สำนักงานสงเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความอนุเคราะห 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

2. สงหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมแบบสอบถามใหครูผูสอนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี และกำหนดวันรับคืน

แบบสอบถามดวยตนเอง  

3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ ไดขอมูล 118 ฉบับ คดิเปน รอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังกลาว โดยอาศัยการคำนวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการทำงาน วิเคราะห โดยการหา

คารอยละ (Percentage) 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี วิเคราะห โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลวนำคาเฉลี่ย รายขอท่ีไดมาแปลผลตามเกณฑของเบสท (Best, 1983)  

3. วิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตามประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน โดยการทคสอบคา (F-test) สำหรับจำแนกตามประสบการณการทำงาน วิเคราะหขอมูลโดยคา One 

way analysis of variance  

4. นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางพรอมบรรยายประกอบ 

5. สัมภาษณคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติพ้ืนฐาน 

1. คารอยละ (mean) 

2. คาเฉลี่ย ( ) 

3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  
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สรุปผลการวิจัย  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวม 

คุณลักษณะที่พึงประสงคในภาพรวม  S.D. แปลคา อันดับ 

1. ดานบุคลิกภาพ 

2. ดานความรูความสามารถ 

3. ดานความเปนผูนำ 

4. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

5. ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

4.34 

4.42 

4.36 

4.51 

4.44 

0.60 

0.59 

0.62 

0.48 

0.50 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

5 

3 

4 

1 

2 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.54 มาก  

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.44, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดาน

คุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ (  = 4.51, S.D. = 048) รองลงมา คือ ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

(  = 4.44, S.D. = 0.50) และดานท่ีอยูในระดับต่ำท่ีสุด คือ ดานบุคลิกภาพ (  = 4.34, S.D. = 0.60) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม

ประสบการณการทำงาน 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณกรทำงาน  S.D. F p 

1. ดานบุคลิกภาพ 

 

 

 

2. ดานความรูความสามารถ 

 

 

 

3. ดานความเปนผูนำ 

 

 

 

4. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

5. ดานการสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

 

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 

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 

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 

2.46 

 

 

 

0.81 

 

 

 

0.79 

 

 

 

0.66 

 

 

 

1.56 

 

 

 

0.07 

 

 

 

0.49 

 

 

 

0.50 

 

 

 

0.58 

 

 

 

0.20 

 

 

 

ภาพรวม ต่ำกวา 5 ป 

6-10 ป 

11-15 ป 

16 ปข้ึนไป 
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 จากตารางท่ี 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม

ประสบการณการทำงาน พบวา ไมแตกตางกันทุกดาน 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

จากการศึกษาแบบสัมภาษณ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคโควิด-19 สรุปไดดังนี้ 1) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพผูบริหารสถานศึกษาให

ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพกอนเขาสูตำแหนง ทำใหมีความรูในเร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพ และมีแนวทางในการพัฒนา

บุคลิกภาพโดยการสังเกต จากผูท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ หรือเปนท่ียอมรับในเร่ืองบุคลิกภาพ หรือการขอ

คำแนะนำจาก ผูบริหารสถานศึกษาท่ีอาวุโสกวาเปนผูใหคำแนะนำ 2) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ดานความรูความสามารถ โดยการแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ เขารับการอบรมพัฒนาความรูในดานตางๆ ใหทันตอ

ยุคสมัยพรอมตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 3) การพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานความเปนผูนำ โดยฝกตนให

เปนผูท่ีกลาแสดงออก กลาคิด กลาตัดสินใจ และพรอมเผชิญตอปญหาอุปสรรค และรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึน 4) การ

พัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยการฝกปฏิบัติตนใหเปนคนท่ีมีจิตใจท่ีม่ันคง ยึด

ม่ันในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี มีสติ รูการอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติตน 5) การพัฒนา

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี พบวา โดยฝกฝนตนเองใหเปนผูแสวงหา

ความรูอยูเสมอ เปดใจยอมรับในสิ่งใหมตามยุคสมัย และทดลองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใชในการทำงาน 

 

อภิปรายผล  

1. การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดาน

อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ รัตนา กาญจนพันธุ (2564) ท่ีไดศึกษาการบริหาร

สถานศึกษาในสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบวาการบริหารสถานศึกษาในสถานการณวิกฤต

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผูบริหารจำเปนตองนำเทคนิคและวิธีการตางๆ โดยเฉพาะการเปนผูนำตาม

สถานการณเพ่ือใหท้ังผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองและบุคลากรของสถานศึกษา ตองปรับตัวกับการใชชีวิตวิถีใหม 

"New Normal" เนนการปฏิบัติภายใตมาตรการการปองกันการแพรระบาตรของโรคโควิด-19 อยางเครงครัด เพ่ือให

สถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัยจากโรคโควิด-19  

 2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม

ประสบการณการทำงาน พบวา ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงาน 

กศน. เร่ืองแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ครูและบุคลากร ของ
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สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีจึงมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง

สอดคลองกับสมมติฐาน ท้ังนี้เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงคุณลักณะท่ีพึงประสงค ท้ัง 5 ดาน ไดอยาง

ชัดเจน สอดคลองกับ ชุติมา ศิริไพรวัน (2560) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ

ของครู สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท่ีมีประสบการณในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีทัศนะตอคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีประเด็นสำคัญ

และนาสนใจท่ีพบในงานวิจัย ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

 จากผลการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 คุณลักษณะ

ของผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมากถึงระดับดีมาก สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ควรนำมากำหนดเปนจุดเดนขององคกร เพ่ือเปนแบบอยางอันดีงาม ของ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีและใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 (1) ควรศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนการศึกษา

ขอมูลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สามารถนำไปใชเปนขอมูลในการ

ศึกษาวิจัย หากมีกรณีเกิดโรคติดตอ หรือสถานการณท่ีจำเปน ซ่ึงสถานศึกษาไมสามารถดำเนินการจัดการเรียนการ

สอนไดโดยปกติได 

 (2) ควรคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ควรทำการศึกษาถึงความ

คิดเห็นของ นักศึกษา และผูปกครองดวย  
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