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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาตัวบ่งชี้

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูอ้าํนวยการกลุม่ในสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพของตัวบ่งชี้

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้อาํนวยการกลุม่ การวจิยัแบ่ง

เปน็ 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การศึกษาตัวบง่ชีคุ้ณลกัษณะ 

ทีพ่งึประสงคข์องผู้อํานวยการกลุม่ในสํานกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษามธัยมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยการศกึษา

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาความเหมาะสมของพัฒนาตัวบ่งชี้

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูอ้าํนวยการกลุม่ในสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดาํเนินการโดยสร้างเครือ่งมือวิจยัเปน็แบบสอบถามเกบ็ขอ้มลู

จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 585 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพ่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ 

ได้ 7 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้ สามารถร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนได้ร้อยละ 64.884 และขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ 

ความเที่ยงตรงตามสภาพของตัวบ่งชี้กับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด โดย

การสร้างแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด จํานวน 

30 คน ท่ีคดัเลอืกจากผูอ้าํนวยการกลุม่ท่ีปฏบัิตหินา้ท่ีประสบ

ความสําเร็จเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลในระดับประเทศและ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test (One Sample t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า

 1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้อํานวยการกลุ่ม

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือมี 7 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้ คือ ความรู้

ความสามารถ มี 11 ตัวบ่งชี้ คุณธรรมจริยธรรม มี 11 ตัว

บ่งชี้ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 9 ตัวบ่งชี้ จิตบริการมี 6 ตัวบ่ง

ชี้บุคลิกภาพ มี 6 ตัวบ่งชี้ การประสานงาน มี 4 ตัวบ่งชี้และ

วิสัยทัศน์ มี 3 ตัวบ่งชี้ 

 2. ตวับง่ชีค้ณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูอ้าํนวยการ

กลุม่ในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ มีความเที่ยงตรง

 คำาสำาคัญ: ผู้อํานวยการกลุ่ม; คุณลักษณะที่พึงประสงค์; มัธยมศึกษา; ตัวบ่งชี้
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ABSTRACT

 This study aimed 1) to study the desirable 

characteristics indicators of the Group Directors in 

the Secondary Educational Areas Office Northeast 

Thailand and 2) to evaluate the concurrent validity 

of the desirable characteristic indicator. The research 

was conducted in three steps. Step 1 : Studying the 

desirable characteristic indicators of the Directors of 

the Secondary Educational Areas Office Northeast 

Thailand by synthesizing related ideas and theories, 

research reports, reviewing related literature, and 

interviewing stakeholders. Step 2 : Evaluating the 

propriety of the desirable indicators of the Directors 

of the Secondary Educational Areas Office Northeast 

Thailand by gathering data from 585 educational 

personnel. The explorative factor analysis (EFA) was 

used to analyze the data. 7th components with 

50 expected quality indicators were discovered 

with 64.884 % of variance. And step 3 : Finding the 

concurrent validity of the desirable characteristics 

indicator by asking the known group of 30 experts 

who were chosen by the Directors with excellent 

performance accepted at the national level and 

used to analyze the data by t-test. (One Sample 

t-test)

 The findings were :

 1. The desirable characteristics indicators of 

the Group Directors of the Secondary Educational 

Areas Office Northeast Thailand were grouped into 

7 components with 50 indicators. They included 

11 indicators of professional knowledge and skills, 

11 indicators of ethical values, 9indicators of 

Transformational leadership, 6 indicators of service 

mind, 6 indicators of characteristics, 6 indicators 

of cooperation, and 3 indicators of setting visions.

 2. All of the desirable characteristics indicators 

of the Group Directors of the Secondary Educational 

Areas Office Northeast Thailand were proved as the 

concurrent validity ones.

 Keywords: Group Directors ; Desirable Characteristics ; Secondary Educational ; Indicator

บทนำา

 การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกครั้ง 

โดยไดเ้ปลีย่นแปลงการจดัระเบยีบการบรหิารราชการภายใน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาจากเดมิทีกํ่าหนดใหม้กีารจดัการการศกึษา

ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษารวมอยูใ่นแตล่ะเขต

พืน้ทีก่ารศึกษา ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความไมค่ลอ่งตวัในการบรหิาร

ราชการ จงึแยกเขตพืน้ทีก่ารศกึษาออกเปน็ประถมศกึษาและ

มัธยมศึกษา กําหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

183 เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต 

(ราชกจิจานุเบกษา, 2553 ก) การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการ

บริหารสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลกระทบกับการ

บรหิารงานบุคคลของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เนือ่งจาก

การกระจายคนไปยังหน่วยงานใหม่ หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย โอน ในตําแหน่งผู้

อาํนวยการกลุม่ในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

ยงัไมไ่ดกํ้าหนดไวชั้ดเจน (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน, 2554)

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งส่วน

ราชการภายในออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มอํานวยการ กลุ่ม

บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ
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จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ

ศกึษา กลุม่บรหิารงานการเงินและสนิทรัพย ์และหนว่ยตรวจ

สอบภายใน (ราชกจิจานเุบกษา, 2553 ข) ผูอ้าํนวยการกลุม่

ในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เป็นกลไกสาํคญั

ในการขบัเคลือ่นการบรหิารราชการภายในสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาสูส่ถานศึกษา ทาํหน้าทีเ่ปน็ท้ังผูป้ฏบิติัและหวัหนา้

กลุ่มงาน อํานวยความสะดวกให้แก่เพื่อนร่วมงานให้เป็นไป

ตามจดุมุง่หมาย จดัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารให้เอือ้ตอ่

การปฏิบัติงานสร้างวัฒนธรรมการทํางานในหน่วยงานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพของหน่วยงานรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้

บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2553) 

 คุณลักษณะที่พึ งประสงค์และพฤติกรรมของ

ผู้อํานวยการกลุ่มที่ดีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งใน

การสง่เสริมประสทิธภิาพการบรหิารงานในองคก์าร นกัการ

ศึกษาได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและ

พฤติกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ดังเช่น สมศักดิ์ คงเที่ยง (2555) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้นํา

องคก์ารสง่ผลตอ่การปฏบิติังานของผูใ้ต้บงัคับบญัชาใหแ้สดง

พลังแห่งความมุ่งมั่น จริงจัง เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

เพือ่ใหไ้ดผ้ลการปฏบัิตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพจอมพงศ ์มงคล

วณชิ (2555) อธิบายวา่ คณุลกัษณะของผูนํ้าเปน็แรงกระตุน้

ภายในเพื่อสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ

ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความสําเร็จ ธีระ รุญเจริญ

(2553) อธบิายวา่คุณลกัษณะของผูน้าํทีดี่ส่งผลใหผู้ร้ว่มงาน

ต่อประสิทธิภาพของงาน สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 

(2553) อธิบายว่า คุณลักษณะที่ดีของบริหารระดับกลางมี

ความสําคญัต่อการบรหิารราชการ ในหนว่ยงานภาครฐั เป็น

ตัวกลางขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารระดับสูงให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เพ็ญศรี พิทักษ์ธรรม มัชฌิมาภิโร (2549) วิจัย

พบวา่ คณุลกัษณะของผูบ้ริหารการศึกษา มคีวามสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานจอร์แดน (Jordan, 

2009) วิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง 

  ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารการศึกษาในสํานักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษา ตระหนกัถึงความสําคญัของผูอํ้านวยการ

กลุ่มในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งการ

พัฒนา ตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการ

กลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายังไม่มีใคร

ทํามาก่อน ทําให้สนใจในการศึกษาเพื่อค้นหาองค์ประกอบ

และตวับง่ชีค้ณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูอํ้านวยการกลุม่ใน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาว่ามีองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้อะไรบ้าง เพื่อนําข้อมูลที่ค้นพบไปเป็นแนวทาง

ในการประเมินคุณลักษณะเพื่อสรรหาแต่งตั้งผู้อํานวยการ

กลุม่ในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาและนําไปใช้

เปน็แนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะของผูอํ้านวยการกลุม่

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต่อไป

ขอบเขตการวิจัย

  ด้านเนื้อหา คุณลักษณะของผู้อํานวยการกลุ่ม รวม 

8 ประการ ประกอบด้วย 1) บุคลิกภาพ 2) ความรู้ความ

สามารถ 3) คุณธรรม จริยธรรม 4) วิสัยทัศน์ 5) ความเป็น

ผูน้าํ การเปลีย่นแปลง 6) การทํางานเปน็ทมี 7) การใหบ้รกิาร 

8) การประสานงาน

 ดา้นประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คือ บคุลากร

ทางการศึกษาในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาํนวน 

42 เขตพื้นที่การศึกษา 

  กลุม่ตวัอยา่ง คอื บุคลากรทางการศึกษาในสํานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จาํนวน 15 

เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

( Purposive sampling )

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้รู้แจ้งชัด (Known 

Group) คือ ผู้อํานวยการกลุ่มท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ท่ีปฏิบัตหินา้ท่ีประสบความสาํเรจ็เป็นท่ียอมรบั ไดร้บัรางวลั

ในระดับประเทศ จํานวน 30 คน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อํานวย
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การกลุม่ในสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. เพ่ือตรวจสอบความเทีย่งตรงตามสภาพของตวับง่

ชีคุ้ณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูอํ้านวยการกลุม่ในสํานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ความสำาคัญของการวิจัย

 1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถนําตัวบ่งชี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกําหนด

หลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือก สรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้

อาํนวยการกลุ่มในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

 2. สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสามารถ

นาํตวับ่งชีไ้ปใชก้ารฝกึอบรม พฒันาและสรรหาบคุลากรเขา้

สูต่าํแหน่งผูอ้าํนวยการกลุม่ในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยค ร้ัง น้ี เป็นการศึกษาคุณลักษณะของ

ผูอ้าํนวยการกลุม่ในสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา 

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. การศึกษาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้

อาํนวยการกลุ่มในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืโดยศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของผูบ้ริหารระดบักลาง บทบาทภารกจิของผูอ้าํนวยการกลุม่

วิเคราะห์ผลการศึกษาเอกสาร ผลการสัมภาษณ์ แล้ว

สงัเคราะห์เปน็ตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูอ้าํนวย

การกลุม่ในสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. การพจิารณาความเหมาะสมของตวับง่ชีค้ณุลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้อํานวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดําเนิน

การ 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การสร้างแบบสอบถามจากตัวบ่งชี้

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงคข์องผูอ้าํนวยการกลุม่ในสํานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 ท่าน 

ประเมนิความความสอดคลอ้งของเนือ้หาไดค้า่ดชันคีวามเท่ียง

ตรงเชิงเนื้อหาเป็นรายข้อ (I-CVI) ระหว่าง 0.89-1.00 และ

ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ (S-CVI) เท่ากับ 0.98 

นาํแบบสอบถามทีป่รับปรงุแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) 

กับบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวน 60 คน ได้ค่า

อํานาจจําแนกระหว่าง 0.697 - 0.921 ค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบบัเทา่กบั 0.984 ขัน้ที ่2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูใ้หข้อ้มลู

คือ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวย

การสาํนกังาน เขตพ้ืนท่ีการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุม่ บุคลากร

ทางการศกึษาและผูอ้าํนวยการสถานศกึษาในสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จาํนวน 585 คน โดยการสุม่แบบแบ่งช้ัน (Stratified random 

sampling) และขัน้ท่ี 3 การวเิคราะหข้์อมลูโดยพจิารณาคา่สถติิ

พื้นฐาน ค่าสถิติที่บ่งบอกความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ ค่าไค-สแควร์, ค่าไคเซอร์-มายเออร์-ออลคิล, 

ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : 

EFA) สกดัปัจจัยเพือ่พจิารณาจดักลุม่ตวัแปรดว้ยวธิวีเิคราะห์

องคป์ระกอบ(Principal Component Analysis : PCA) ใช้

วิธีการหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธีหาองค์ประกอบเฉพาะ

 3. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพของตัว

บ่งช้ีกับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัดในสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการ 3 ขั้น 

คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือ ในขั้นนี้ผู้วิจัยนําตัวบ่งชี้ที่

ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ มาพัฒนาเป็น

เครื่องมือซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามเชิงประเมิน เพื่อใช้

เกบ็ขอ้มลูกบักลุม่ ผูรู้แ้จง้ชดั ขัน้ที ่2 การตรวจสอบคณุภาพ

เครื่องมือ นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสมบูรณ์ และปรับปรุง

แก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของคณะกรรมการ และ

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล นําแบบสอบถามไปประสาน

เพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน 

โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ซึ่งผู้วิจัยกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
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กลุ่มผูรู้้แจ้งชดั (Known Group) ซึ่งเปน็ผูอ้ํานวยการกลุ่มที่

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษามา

แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับ 

ได้รับรางวัลในระดับประเทศ โดยข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ระดับมาก (≥ 3.50) โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test 

(One Sample t-test)

ผลการวิจัย

 1. คณุลักษณะทีพ่งึประสงคข์องผูอ้าํนวยการกลุม่ใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืม ี7 องคป์ระกอบ 50 ตัวบง่ชี ้คือ ด้านความรูค้วาม

สามารถ ม ี11 ตวับง่ชี ้ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ม ี11 ตวับง่ชี ้

ด้านผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี 9 ตัวบ่งชี้ ด้านมีจิตบริการ มี 6 

ตัวบ่งชี้ ด้านบุคลิกภาพ มี 6 ตัวบ่งชี้ ด้านการประสานงาน 

มี 4 ตัวบ่งชี้ และด้านวิสัยทัศน์ มี 3 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ ร้อยละ 64.884 

 2. ตวับง่ชีค้ณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูอ้าํนวยการ

กลุม่ในสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ มีความเที่ยงตรงตามสภาพทุกตัวบ่งชี้ โดย

ทดสอบกับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด (Known Group)

อภิปรายผล

 1. คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ สามารถ

อธบิายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.578 มตัีวบง่ชีท้ีบ่รรยาย

องค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถ ได้ 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1) สังเคราะห์ข้อมลู สรปุแนวคดิ ทฤษฎ ีองคค์วามรูใ้หเ้ขา้ใจ

ได้ง่าย 2) อธิบายสถานการณ ์ทีซ่บัซอ้นใหง่้ายเพือ่ประโยชน์

ต่อการทํางาน 3) วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น 4) 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน 5) ตัดสินใจ

ด้วยความรอบคอบ 6) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกลุ่มงาน 7) มีความ

รู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนงาน 8) สื่อสารด้วย

ความชัดเจน 9) ให้คําปรึกษาและสอนงานที่ดี 10) มีทักษะ

การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิผลต่อองค์กร 11) ประเมินผล

การทํางานไดเ้หมาะสม ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม

สภาพของตวับง่ชีค้ณุลกัษณะแตล่ะตวัโดยการเปรียบเทยีบ

ระดบัคา่เฉลีย่ท่ีได้ในแตล่ะตวับ่งช้ีกับเกณฑ์ประเมนิคา่ท่ีระดบั

มาก (( = 3.50) พบว่าคุณลักษณะความรู้ความสามารถ มี

ความเที่ยงตรงตามสภาพทุกตัวบ่งชี้ 

 2. คณุลกัษณะดา้นคณุธรรมจรยิธรรม สามารถอธบิาย

ความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.423 มีตัวบ่งชี้ที่บรรยายองค์

ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรม 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 2) มีจิตสํานึกในความเป็น

ข้าราชการท่ีดี 3) ไม่ลําเอียงด้วยอคติ หรือผลประโยชน์ 

4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง 5) ปฏิบัติต่อ

เพือ่นรว่มงานอยา่งเท่าเทียมกัน 6) มุง่มัน่ในการทาํงานใหเ้กดิ

ผลสําเร็จตามเป้าหมาย 7) ปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 8) รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้ 9) รักษาผล

ประโยชนข์ององคก์รเตม็ความสามารถ 10) ประพฤติปฏบิตัิ

ตนเป็นแบบอยา่งท่ีด ี11) มรีะเบียบวนิยัในการทํางาน ผลการ

ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามสภาพของตวับง่ชีค้ณุลกัษณะ

แต่ละตัวโดยการเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละ

ตัวบ่งชี้กับเกณฑ์ประเมินค่าที่ระดับมาก (( = 3.50) พบว่า 

คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความเท่ียงตรงตาม

สภาพทุกตัวบ่งชี้

 3. คุณลักษณะด้านผู้นําการเปลี่ยนแปลง สามารถ

อธบิายความแปรปรวนได้ร้อยละ 11.232 มตีวับ่งช้ีท่ีบรรยาย

องค์ประกอบคุณลักษณะด้านผู้นําการเปลี่ยนแปลง 9 ตัว

บ่งชี้ ดังนี้ 1) แสวงหาความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ อยู่เสมอ 2) 

นําเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้บริหารจัดการ 

3) มอบหมายงานท่ีสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ

บุคลากร 4) เป็นผู้นําในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้แก่เพื่อนร่วมงาน 5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 

6) สร้างแรงบันดาลใจให้เพ่ือนร่วมงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ 

7) ส่งเสริมให้บุคลกรรู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาอย่าง

เปน็ระบบ 8) ตัง้เปา้หมายทีท่า้ทายสูก่ารปฏบิตัอิยา่งชดัเจน 

9) มคีวามเป็นผูนํ้าทางวชิาการ ผลการตรวจสอบความเทีย่ง

ตรงตามสภาพของตวับง่ชีค้ณุลกัษณะแตล่ะตวัโดยการเปรยีบ

เทียบระดบัคา่เฉลีย่ทีไ่ดใ้นแตล่ะตวับง่ชีก้บัเกณฑป์ระเมนิคา่ท่ี

ระดบัมาก ( = 3.50) พบวา่ คณุลกัษณะผูน้าํการเปลีย่นแปลง 

มีความเที่ยงตรงตามสภาพทุกตัวบ่งชี้

 4. คุณลักษณะด้านจิตบริการ สามารถอธิบายความ
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แปรปรวนไดร้อ้ยละ 9.272 มตัีวบง่ชี ้ทีบ่รรยายองค์ประกอบ

คุณลักษณะด้านจิตบริการ 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตามความเห็นของผู้รับบริการ 

2) วางแผนการบรกิารทีส่อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร 3) หา

วิธกีารใหม ่ๆ  ในการใหบ้รกิารทีผู่ร้บับรกิารไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

4) รับเปน็ธรุะ ชว่ยแกปั้ญหาแกผู่ร้บับรกิาร 5) ใหค้าํปรกึษา

และแนะนาํขอ้มูลท่ีเปน็ประโยชนแ์ก่ผูร้บับรกิาร 6) ประเมนิ

ผลการให้บริการเพือ่ปรบัปรงุอยูเ่สมอ ผลการการตรวจสอบ

ความเทีย่งตรงตามสภาพของตวับง่ชีค้ณุลกัษณะแตล่ะตวัโดย

การเปรยีบเทยีบระดับค่าเฉลีย่ทีไ่ด้ในแต่ละตัวบง่ชีกั้บเกณฑ์

ประเมนิคา่ทีร่ะดบัมาก ( = 3.50) พบวา่คุณลกัษณะดา้นจติ

บริการ มีความเที่ยงตรงตามสภาพทุกตัวบ่งชี้

 5. คณุลกัษณะดา้นบคุลกิภาพ สามารถอธบิายความ

แปรปรวนไดร้อ้ยละ 7.400 ม ีตัวบง่ชีท้ีบ่รรยายองค์ประกอบ

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) พูดสุภาพ นุ่ม

นวล 2) ควบคมุอารมณใ์นการทาํงาน 3) สขุมุ เยอืกเยน็ อดทน

ต่อความกดดัน 4) มีอารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศในการ

ทํางาน 5) การพูดที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 6) ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น

มติร ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงตามสภาพของตวับง่ชี้

คณุลกัษณะแตล่ะตวั โดยการเปรยีบเทยีบระดับค่าเฉล่ียท่ีได้

ในแตล่ะตวับง่ชีก้บัเกณฑป์ระเมนิคา่ทีร่ะดบัมาก ( = 3.50) 

พบว่าคณุลกัษณะบคุลกิภาพ มคีวามเทีย่งตรงตามสภาพทกุ

ตัวบ่งชี้

  6. คณุลกัษณะด้านการประสานงาน สามารถอธบิาย

ความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.222 มีตัวบ่งชี้ที่บรรยายองค์

ประกอบคุณลักษณะด้านการประสานงาน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1) ใชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลายในการประสานงาน 2) เข้ารว่ม

กจิกรรมทางสงัคม เพือ่ประโยชนใ์นการประสานงาน 3) สรา้ง

ความสมัพันธ์ทีด่กีบัผู้ทีต้่องเกีย่วขอ้งกบัการประสานงาน 4) 

ใชช้อ่งทางในการประสานงานหลากหลาย ผลการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามสภาพของตัวบ่งชี้คุณลักษณะแต่ละตัว

โดยการเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละตัวบ่งช้ีกับ

เกณฑ์ประเมินค่าที่ระดับมาก ( = 3.50) พบว่าคุณลักษณะ

การประสานงาน มีความเที่ยงตรงตามสภาพ ทุกตัวบ่งชี้

 7. คุณลักษณะวิสัยทัศน์ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนไดร้้อยละ 5.758 มตัีวบง่ชีท้ีบ่รรยายองค์ประกอบ

คณุลกัษณะดา้นวิสยัทศัน ์3 ตวับง่ชี ้ดงันี ้1) มคีวามสามารถ

ในการจดัการเชิงกลยทุธ ์2) มองภาพความสําเรจ็ขององคก์ร

อนาคตได้อย่างชัดเจน 2) ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานใช้เทคนิค วิธี

การใหม ่ๆ  เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศัน ์ผลการการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามสภาพของตวับ่งช้ีคณุลกัษณะแตล่ะตวัโดยการ

เปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละ ตัวบ่งชี้กับเกณฑ์

ประเมินค่าที่ระดับมาก ( = 3.50) พบว่าคุณลักษณะวิสัย

ทัศน์ มีความเที่ยงตรงตามสภาพทุกตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาไปใช้จากผลการวิจัยในครั้งนี้

 1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นํา

ตัวบ่งช้ีไปใช้เป็นแนวทางในการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ใน

การคัดเลือก สรรหาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้อํานวยการก

ลุ่มและนําไปเป็นแนวทางในการจัดทําเอกสารเพื่อประเมิน

การทํางานของผู้อํานวยการกลุ่มในสํานักงาน เขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา

 2. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา นาํตวับง่

ช้ีไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรม พัฒนาเตรียมบุคลากร

เข้าสู่ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มและนําไปเป็นแนวทางใน

การดําเนินการประเมินบุคคล สรรหาและคัดเลือกบุคคล

เพื่อดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มในสํานักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาควร

สง่เสรมิใหผู้อ้าํนวยการกลุม่ในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษาไดนํ้าตวับ่งช้ีคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ัง้ 50 ตวั

บ่งชี้ ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมในการพัฒนา

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้

อาํนวยการกลุม่ในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

 2. ควรนําตวับ่งช้ีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูอํ้านวย

การกลุ่มไปพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้อํานวยการกลุ่ม ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา



96 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

เอกสารอ้างอิง

จอมพงศ์  มงคลวณิช. (2555).การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธีระ  รุญเจริญ.  (2553).  ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.

เพ็ญศรี  พิทักษ์ธรรม มัชฌิมาภิโร.  (2549).  “ภาวะความเป็นผู้นำาของผู้บริหารการศึกษาต่อประสิทธิผลในกระบวนการบริหารการศึกษา

 :กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจังหวัดสงขลา”. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ  

 ครั้งที่ 7.  สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้.

ไพฑูรย์  สินลารัตน์ และคณะ.  (2553).  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล:เปรียบเทียบประเทศจีนเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมัน

 ฟินแลนด์และประเทศไทย.พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชกิจจานุเบกษา.(2553 ก).  การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพ.ศ.2553 เล่ม 127  ตอนพิเศษ 109 ง  

 วันที่ 14  กันยายน  2553.

------------- .(2553 ข).  การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพ.ศ.2553(ฉบับที่2)เล่ม 127  ตอนพิเศษ 138 ง  

 วันที่ 30 พฤศจิกายน  2553.

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ. (2553 ).  หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง.  กรุงเทพฯ : สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.

สมศักดิ์  คงเที่ยง.  (2555).  หลักการบริหารการศึกษา:ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา.  กรุงเทพ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2554). สรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ปีการศึกษา2553. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Jordan, D.C. (2009).  An Investigation  of  Leadership  Practices  that Promote Academic Achievement and Success  of  School  

 in  the  Upstate Regions  of South Carolina.  DissertationAbstractsInternationalRetrieved May 2, 2013  

 from http//Proquest. umi.com.


