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ตัวบ่งชีค้ ุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ1* และ นพดล เจนอักษร2
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) เพื่อตรวจสอบตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมี 3
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะที่สําคัญที่เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 2 คือ การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
และขั้นตอนที่ 3 คือ การยืนยันตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ ประชากรสําหรับการวิจัย คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2,361 คน การกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการใช้ตารางประมาณ ขนาดตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัย คือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์เอกสาร แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน 26 ตัวแปร คือ (1) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ
7 ตัวแปร (2) ด้านทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี 3 ตัวแปร (3) ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ตัวแปร (4)
ด้านการตัดสินใจ 5 ตัวแปร (5) ด้านการสร้างแรงจูงใจ 3 ตัวแปร และ (6) ด้านการเสียสละและการอุทิศตน 4 ตัว
แปร 2) ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 6 ด้าน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้
มีความเป็นประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุม สอดคล้องกับทฤษฏี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย
คําสําคัญ: ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะ, ผู้บริหารโรงเรียน
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The Particular Characteristic Indicators of Secondary School Administrator
Paramaporn Yamamoto1* and Nopadol Chenaksara2
Abstract
This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and quantitative
research. The objectives of the research were 1) to analyze particular characteristic indicators of
secondary school administrators 2) to verify the particular characteristic indicators of secondary school
administrators. The research was comprised of 3 procedures as follows: firstly, analyzing the relevant
variables for the particular characteristic indicators of secondary school administrators, secondly,
analyzing the particular characteristic indicators of secondary school administrators, and thirdly, verifying
the particular characteristic indicators of secondary school administrators by expert and expertise. The
population of the research were 2,361 secondary school administrators. The sample of the research
were 331 secondary school administrators by using the determination of sample size by Krejcie and
Morgan’s table. The instruments used for data collection were document analysis form, interview form,
and opinionnaire. The statistic used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, and Exploratory Factor Analysis. The research findings revealed that: 1) The
particular characteristic indicators of secondary school administrators consisted of six components
namely; (1) morality and ethics 7 indicators, (2) communication and technology skills 3 indicators, (3)
conservation of local wisdom 4 indicators, (4) decision making 5 indicators, (5) motivation 3 indicators,
and (6) sacrifice and dedication 4 indicators. 2) The verification of the particular characteristic
indicators of secondary school administrators were found in accordance with the standard of propriety,
feasibility, utility and accuracy appropriate, feasibility, utilization, and theoretical framework.
Keywords: The Particular Characteristic Indicator, School Administrative
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1. บทนํา
ในสั ง คมโลกยุ ค ปั จ จุ บั น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา สถานศึ กษาจึ งจํ าเป็ นต้ องปรั บสภาพตาม
นโยบายของการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่ โดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพของ “คน” หรือ “ผู้เรียน” ให้มี
ความสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความสําเร็จ
และสงบสุข การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ ช่วย
ให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดํารงชีพและประกอบ
ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
เป็นพลังสร้างสรรค์ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาจึ ง เป็ น กลไกสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ให้ มี คุ ณ ค่ า ทั้ ง ต่ อ ตนเอง สั ง คม
ประเทศชาติและสังคมโลก
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาส่วนที่ 1
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ มาตรา 36
บัญญัติ ไว้ว่ าให้ สถานศึกษาดําเนินกิจการได้ โดยอิสระ
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของ
ตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่
ภายใต้ การกํ ากั บดู แลของสถานศึ กษา [1] ด้ วยเหตุ นี้
ผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องดําเนินการบริหารเพื่อให้
การจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปตามแนวทาง หลั ก การและ
มาตรฐานการศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนําไปสู่การบรรลุผล
ตามการปฏิรูป การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การ
บริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน (School-Based
Management : SBM) การประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การบริหารโดยองค์คณะบุคคล การประเมิน
ภายใน การประเมินภายนอก แลการที่จะดําเนินการได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจะต้องเป็นมืออาชีพและผู้นําทางวิชาการ ซึ่ง
จํ าต้ องมี สมรรถภาพทั้ งความรู้ ทั กษะ และคุ ณธรรม
จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะนําไปสู่
ความสําเร็จอย่างแท้จริง [2]
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ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษามี บ ทบาทและหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งทํ า งานใน
โรงเรี ยนของตน สนับสนุ นและส่งเสริ มให้บุ คลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนํา สั่ง
การ สร้างขวัญกําลังใจ สร้างเสริมแรงจูงใจ และสร้าง
เงื่ อนไขให้ ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาได้ สร้ างสรรค์ ให้ บรรลุ ผล
สํ า เร็ จ ตามต้ อ งการ ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
คุณลักษณะที่สําคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นผู้บริหาร เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ ความเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.2 เพื่อตรวจสอบตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามมาตรฐานการประเมิน
3. คําถามการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
เป็นแนวทางในการหาคําตอบผู้วิจัยได้กําหนดคําถามการ
วิจัย ดังนี้
3.1 ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะจํ า เพาะของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วยตัวบ่งชี้ใดบ้าง
3.2 ผลการตรวจสอบตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะ
ของผู้ บริ หารโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาตามมาตรฐานการ
ประเมินเป็นอย่างไร
4. ประชากร
ประชากร คื อ ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยนมั ธยมศึ ก ษา
สั ง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จํานวนประชากร 2,361 คน
5. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั ง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จํานวนประชากร 2,361 คน โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ด้ ว ยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ประเภท (Stratified
Random Sampling) โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรในแต่ ละเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาใน
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สั ง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ออกเป็น 42 เขตพื้นที่ โดยแบ่งตามภาค 5 ภาค ดังนี้
ภาค
1. กรุงเทพมหานคร
2. ภาคเหนือ
3. ภาคกลาง ตะวันตก และ
ตะวันออก
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคใต้

จํานวนโรงเรียน
17
56
81
131
47

กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางประมาณ
ขนาดตัวอย่างของเครจชี่ และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan) [3] และได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ อํ านวยการ
โรงเรียน จํานวน 331 คน
6. ขั้นตอนการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะจํ า เพาะของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา” เป็ น การวิ จั ย เชิ ง
ผสมผสาน (Mixed methodology) ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทําการกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สร้าง
และพัฒนาเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้ อ มู ล และยื น ยั น ผลที่ ไ ด้ โ ดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก
การกําหนดปัญหาของการวิจัยและกําหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัยโดยศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Analysis) มีขั้นตอนที่วิจัยศึกษา
ดําเนินการดังนี้
1.1) ศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุ ณ ลั ก ษณะผู้ นํ าและคุ ณลั ก ษณะผู้ บ ริ ห ารเพื่ อศึ กษา
คุณลักษณะที่สําคัญที่เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และสรุปวรรณกรรม โดยใช้
วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งจาก
การศึ กษา วิ เคราะห์ และสรุ ปผลที่ ได้ คื อ
ตั วแปร
คุณลักษณะที่สําคัญที่เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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1.2) นําตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารมา
สร้ างแ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ กึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ( Semistructured interview) เกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 5 คน ผลที่ได้ คือ ตัวแปรคุณลักษณะที่สําคัญที่
เป็ นตั วบ่ งชี้ คุ ณลั กษณะจํ าเพาะของผู้ บริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา
1.3) นําผลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) และการสัมภาษณ์ (Interview) จากผู้คุณวุฒิ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา มาสรุปเพื่อให้ได้ตัวแปรคุณลักษณะที่สําคัญ
ที่เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียน
มั ธยมศึ กษา แล้ วนํ าตั วแปรที่ ได้ ไปสร้ างแบบสอบถาม
ความคิ ดเห็ น (Questionnaire) เพื่ อใช้ เป็ นเครื่ องมื อ
ในการวิจัยขั้นต่อไป
ขั้ นที่ 2 ผู้ วิ จั ยกํ าหนดตั วบ่ งชี้ คุ ณลั กษณะจํ าเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็น (Opinion) แล้วนํามาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จํ าเพาะของผู้ บริ หารโรงเรี ยน มี ขั้ นตอนที่ วิ จั ย ศึ ก ษา
ดําเนินการดังนี้
2.1) นํ าตั วแปรตั วบ่ งชี้ คุ ณลั กษณะจํ าเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้น 1 มาสร้างเป็นกระทงคําถาม
จํานวน145 ข้อ ในแบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Rating
Scale) เป็ นเครื่ องมื อการวิ จั ยในลั กษณะแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (Opinion) ชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ
(Likert’s Rating Scale) นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่
ขอคําชี้แนะ
2.2) นําเครื่องมือการวิจัยไปตรวจคุณภาพ
แบบสอบถาม โดยการตรวจความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อนํามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC มากกว่า 0.5
ขึ้ น ไป แล้ ว จึ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขสํ า นวนภาษาตาม
ข้อเสนอแนะ เหลือข้อคําถามจํานวน 143 ข้อ จากข้อ
คําถามทั้งหมด 145 ข้อ
2.3) ทดลองใช้ (Try out) เครื่องมือการวิจัย
(แบบสอบถาม) กับผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2561

เดียวกับการวิจัย แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างทุก
ประการจํานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
เท่ากับ 0.950
2.4) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อํานวยการ
โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 331 คน และได้รับ
แบบสอบถามกลั บ คื น มา 309 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
93.35 เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) เพื่อสกัดปัจจัยที่ไม่สําคัญออก ผลที่ได้ คือ ตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขั้นที่ 3 ดําเนินการยืนยันคุณลักษณะที่สําคัญที่เป็นตัว
บ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
การยืนยันหาความเหมาะสมของคุณลักษณะที่สําคัญที่
เป็ นตั วบ่ งชี้ คุ ณลั กษณะจํ าเพาะของผู้ บริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน โดย ผู้วิจัย
ใช้หลักการประเมินรูปแบบของกัสคี (Guskey) [4] ซึ่ง
กล่ า วถึ ง หลั ก การประเมิ น ทางการศึ ก ษาโดยกํ า หนด
มาตรฐานในการประเมิ น รู ป แบบ 4 ประการ คื อ
1) ด้านความเหมาะสม 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้าน
ความเป็นประโยชน์ 4) ด้านความสอดคล้อง
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตัวบ่ง ชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อสกัดตัว
แปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่สําคัญโดยการวิเคราะห์
ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ ภ าวะน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด (Maximum
Likelihood) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่สําคัญได้ผลการทดสอบ
KMO Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy ของข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ
0.959 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.8 แสดงว่ า ข้ อ มู ล ชุ ด นั้ น
สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก
ดังนั้นข้อมูลนี้จึงมี ความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s of Sphericty มี
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นัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00<0.05) แสดงว่าเมทริกซ์
สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พั น ธ์ เมื่ อ นํ า องค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า
ความแปรปรวนของตั ว แปรหรื อ ค่ า ไอเกน (eigen
value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) ได้
จํ านวน 20 องค์ ประกอบ นํ าไปหมุ นแกนแบบตั้ งฉาก
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax
method) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่านํา
หนักองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.60 ขึ้น
ไป จํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปร
บรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่ง
พบว่า ได้ 6 องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความแปรปรวน
อยู่ระหว่าง 5.452 - 10.432 และค่าร้อยละความ
แปรปรวนสะสม เท่ากับ 42.576 ลักษณะเช่นนี้แสดง
ว่าองค์ประกอบทั้ง 6 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ขององค์ประกอบได้เท่ากับ 42.576 ปรากฏว่าได้ตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มา
ทั้งหมด 6 ด้าน ผู้วิจัยจึงได้สรุปตัวบ่งชี้แต่ละด้านได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ทักษะด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 การอนุรักษ์ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 การตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 การสร้างแรงจูงใจ
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การเสียสละและการอุทิศตน
ผู้วิจัยสามารถสรุปตัวบ่งชี้ 6 ด้าน เพื่อยืนยันตัว
บ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดังรูปที่ 1

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6
การเสียสละ
และการอุทิศตน
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5
การสร้างแรงจูงใจ

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 คุณธรรม
และจรรยาบรรณ
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะ
ของผู้บริหารโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 การตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2
ทักษะด้านการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

รูปที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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7.2 ผลการยืนยันตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการตรวจสอบยืนยันตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะ
ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา โดยวิ ธี อ้ า งอิ ง
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ านวน 5 คน ด้ วยแบบสอบถามความ
คิดเห็น (Opinion) ในการพิจารณาตัวบ่งชี้ผลการ
ตรวจสอบยืนยัน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เป็นพหุองค์
ตัวแปรมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 ด้าน คือ คุณธรรมและ
จรรยาบรรณ ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารและเทคโนโลยี
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การตัดสินใจ การสร้าง
แรงจูงใจ การเสียสละและการอุทิศตน ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความ
ถูกต้องครอบคลุม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8. อภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย สามารถนํ า มาอภิ ป รายผล
โดยแยกเป็น 2 ตอน คือ 1) ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) ผลการตรวจสอบ
ยื น ยั น องค์ ป ระกอบตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะจํ า เพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะจํ า เพาะของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษามั ธยมศึ กษา ทั้ ง 6 ด้ าน
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถบ่งชี้
ความเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และผลการวิ จั ย ของนั ก วิ ช าการ
หน่วยงานและองค์การ รวมทั้งสถาบันทั้งในประเทศไทย
และต่ างประเทศ กล่ าวคื อตั วบ่ งชี้ ทั้ ง 6 ด้ าน มี ความ
สามารถครอบคลุมสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการหา
ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะจํ า เพาะของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษา จะเห็ น ได้ ว่ า ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ตั ว บ่ ง ชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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มั ธ ยมศึ ก ษา 6 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 26 ตั ว แปร
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบแล้ว จะ
มีตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้
1) ตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นที่ 1 คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ
ประกอบด้วย 7 ตัวแปรย่อย ผู้บริหารสถานศึกษา มีความ
สําคัญต่อการบริหารงาน เพราะสามารถสร้าง ศรัทธา
การยอมรับนับถือ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
และคนในสังคม ด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ
จนเกิดความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง ผู้บริหารจึงควร
เป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ และมีจริยธรรมที่น่าเลื่อมใส
ศรัทธา เป็นส่วนเสริมให้ผู้บริหารนั้นสามารถครองตน
ครองคน และครองงาน ส่งผลให้หน่วยงานมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ เพราะคุณธรรมที่ดีในตัวผู้บริหารจะควบคุม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตัวป้อนด้านบุคลากรที่ดี และเมื่อ
เข้าสู่กระบวนการก็จะได้ผลงานออกมาที่ดีในที่สุด เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า สอดคล้องกับแนวคิด
ของสมถวิล [5] ที่ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 17 คุณลักษณะ
ซึ่งมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ด้วย
2) ตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นที่ 2 ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารและ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย การบริหารงาน
ใดๆ ในยุคนี้จําเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม เครื่องมือ
ที่รู้จักกันทั่วไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในสํานักงานซึ่งปัจจุบัน
นี้ ก็ ไ ด้ แ ก่ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบฐานข้ อมู ล ฯลฯ
เครื่องมือเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีสําหรับบริหารการศึกษา
การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในสถาน
ศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลและ
สารสนเทศที่จําเป็นสําหรับใช้ในการตั ดสินใจได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้องตลอดเวลา เนื่องจากผู้บริหารมี
บทบาทหลายด้ า น เช่ น เป็ น ผู้ แ ก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษาอย่างทุ่มเทและพยายาม เป็นผู้แสวงหาและ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เป็น
ผู้นําในการเปลี่ยนแปลงแสดงแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ของสถานศึกษาไปสู่ภายนอก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา ผู้บริหารยังต้องแสดงบทบาทในการเจรจา
ต่ อ รองเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรและผลประโยชน์ ที่
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จําเป็นในการบริหารสถานศึกษาอีกด้วย เมื่อพิจารณา
รายละเอี ย ดแล้ ว พบว่ า สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กรองทอง [6] พบว่าหลักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่ง
ในองค์ปรกอบหลักของตัวบ่งชี้การบริหารจัดการที่ดีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของอรรวีวรร
[7] พบว่าด้านศักยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ประกอบด้วย 6 ตัวแปรซึ่งมีตัวแปรทักษะ
การติดต่อสื่อสารอยู่ด้วย
3) ตั วบ่งชี้ด้ านที่ 3 การอนุ รักษ์ภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ น
ประกอบด้ ว ย 4 ตั ว แปรย่ อย การเรี ย นรู้ ใ นวิ ถี ชี วิ ต มี
ความสําคัญยิ่งต่อการดํารงชีวิตของทุกคน ทุกสิ่งในโลก
ล้วนถ่ายทอดการเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ในชีวิต
ถือได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกัน สามารถทําให้
เกิดการเรียนรู้ได้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งเรียนรู้จึงเป็นเป้าหมายสําคัญของ
สถานศึกษาทุกแห่งเพื่อนํามาส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยทุกฝ่ายในสังคม ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาต้องร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและ
กันในการนําแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมความ สัมพันธ์อัน
ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย โรงเรียนมีบทบาท
สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นไปสู่เด็กและเยาวชน ดังนั้นหากจะดําเนินงานด้าน
ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ นให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
ย่อมต้องการผู้บริหารที่มีลักษณะที่ดีมีหลักการในการ
ปฏิ บัติ งานเพื่ อให้ งานบรรลุวั ตถุประสงค์ ที่ วางไว้ เมื่ อ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า สอดคล้องกับแนวคิด
ของศิรินทิพย์ [8] พบว่าภาวะผู้นําและกลยุทธ์ เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
4) ตั วบ่ งชี้ ด้ านที่ 4 การตั ดสิ นใจ ประกอบด้ วย 5
ตัวแปรย่อย การบริหารงานของผู้บริหารทุกระดับต้อง
เผชิญกับการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย
ไปจนเรื่องใหญ่ ๆ งานทุกอย่างของสถานศึกษาจะดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ซึ่ งเป็ นภาระอย่ างหนึ่ ง ที่ ผู้ บริ หารสถานศึ ก ษาไม่ อ าจ
หลี กเลี่ ยงได้ ความยากง่ ายของการตั ดสิ นใจนั้ น อาจ
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ บางครั้งจําเป็นต้องใช้
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ความคิด ความกล้าหาญ และการเสี่ยงภัย ผลลัพธ์ของ
การตัดสินใจล้วนมีอิทธิพลต่อการดําเนินงาน และอนาคต
ขององค์ กรโดยตรง ผู้ บริ หารควรที่ จะพยายามศึ กษา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะด้านการ
ตัดสินใจอยู่เสมอ เพราะการตัดสินใจเป็นกิจกรรมที่มี
ความซับซ้อนและละเอียดอ่อนผู้บริหารที่มีความเข้าใจใน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ จ ะสามารถทํ า ให้ ก าร
ตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดแล้ ว พบว่ า สอดคล้ อ งกั บ
มั ณ ฑิ ก า[9] พบว่ า ด้ า นการตั ด สิ น ใจเป็ น หนึ่ ง ใน
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ประกันคุณภาพภายในตามทัศนะของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
5) ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 การสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย
3 ตั ว แปรย่ อย ผู้ บริ หารสถานศึ กษา มี ห น้ าที่ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาให้ ประความสํ าเร็ จอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุ คลากรในสถานศึ กษา หากบุ คลากรขาด
แรงจูงใจในการทํางานจะส่งผลให้การประสบความสําเร็จ
เกิ ด ขึ้ น ได้ ย าก ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ต้ อ งสร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ทํางานให้เกิดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หากบุคลากรมี
แรงจูงใจในการทํางานจะส่งผลให้คือช่วยเพิ่มพลังในการ
ทํางาน ให้บุคคลช่วยเพิ่มความพยายามในการทํางาน ให้
บุคคลช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานของ
บุ คคล และช่ วยเสริ มสร้ า งคุ ณค่ าของความเป็ นคนที่
สมบูรณ์ให้บุคคล เมื่อมีแรงจูงใจในการทํางานแล้วการ
บริหารจําประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของมัณฑิกา
[9]พบว่าด้านการสร้างแรงจูงใจเป็นหนึ่งในคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
ภายในตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
6) ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การเสียสละและการทิศตน
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ความเสียสละเป็นคุณธรรม
ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ ที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษาจึ งต้ องเป็ นผู้ เสี ยสละและอุ ทิ ศตนแก่ ทาง
ราชการ สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมขององค์กร
ผู้บริหารควรเสียสละและอุทิศตนให้กับการทํางานอย่าง
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เต็มความสามารถ มีความขยันตั้งใจและเอาใจใส่งานให้
ลุล่วง เพื่อรับผิดชอบดูแลบริหารสถานศึกษาให้อยู่รอด
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ อ งค์ ก ร เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดแล้วพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของเวชมณี
[10] พบว่าการอุทิศตนในการทํางานเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์ ประกอบหลั กในการพั ฒนาตั วบ่ ง ชี้ ภาวะผู้ นํ าที่ มี
ประสิทธิผลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
6 องค์ประกอบ องค์ประกอบคุณธรรมและจรรยาบรรณ
มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงสุด ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาควรนําผลวิจัยด้านนี้ไปใช้เป็นตัว
บ่งชี้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง
การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป
9.2 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาควรเข้ารับการ
ประเมินตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ก่อนเข้ารับดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา
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