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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับพิเศษ ที่จัดท าขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
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เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 4” (The 4th Rajabhat University National and International Research and Academic 
Conference : RUNIRAC  IV ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่านการประเมิน
เป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ คณะผู้เขียนและคณะกรรมการกลั่นกรองที่ช่วยเสนอแนะแนวคิด
ให้กับผู้เขียนและบรรณาธิการอย่างดียิ่ง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานวิจัย และงานวิชาการท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป 
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หน้า 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมทุรปราการ 
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 นงเยาว์  อุทุมพร 
 

 

การพัฒนาการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเปา้ จังหวัดเชียงราย 7 
 นิศารัตน ์ ไชยวงศ์ศักด, สุภมล  ดวงตา, พัทธมน  บุณยราศรัย , กัสมา  กาซ้อน,  

ปานฉัตร อาการักษ์ 
 

 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อทักษะการเรยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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 เบญจพร  นวลประเสริฐ,  พิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล 
 

 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลอืสปาบ้านโนนธงชัย อ าเภอบ้านดงุ จังหวัดอุดรธาน ี 21 
 วราพร  กรีเทพ 

 
 

การพัฒนาแบบฝึกเสรมิทักษะ เรือ่ง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย รายวิชาระเบียบวิธีวิจยั
ทางธุรกิจ ส าหรับนักศึกษา คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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 กุลชลี  พวงเพ็ชร์ 
 

 

การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูด้านการออกแบบโจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด 
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 กตัญญุตา  บางโท,  กิตติศักดิ์  ใจอ่อน 
 

 

การประเมินหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
โดยใช้รูปแบบซิปป ์
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เว็บไซตเ์พื่อการเรียนรูภู้มิปญัญาทอ้งถิ่นส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ภาระงานในการสอนค าศัพท์ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสมีา 
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 ทยิดา  พลยิ่ง, ธีรภัทร  วิชยพงศ ์
 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้านการบริหารจดัการทรัพย์สินเชิงธุรกิจด้วยเทคนิควิเคราะห์ 
การถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
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 ธิดารัตน์  วุฒิศรเีสถียรกุล, ศุภศิว์  สุวรรณเกษร, วิจิตรา  จ าลองราษฎร์, ปรีชาพล  บุญส่ง 
 

 

  



 
 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการจัดการความสูญเปล่า กรณีศึกษาธุรกิจกาแฟอินทรีย์ในภาคเหนอื
ของประเทศไทย 
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 ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระเบยีบบริหารราชการแผน่ดิน ของนักศึกษาสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรโีดยเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 
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 ชัยวัฒน์  มัจฉาธิคุณ 
 

 

แนวทางการบริหารกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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 สาคร  มหาหิงค ์
 

 

ความคาดหวังของครูที่มตี่อคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย ์
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
จ าแนกตามเพศ ประสบการณแการ ท างาน และขนาด
โรงเรียน กลุมตัวอยางเป็นครูจ านวน 317 คน โดยการสุม
แบบแบงช้ันอยางเป็น สัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามจ านวน 3 ตอน มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบ 
รายการ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปิด สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมติฐานโดยใชคาท ี
(t–test) และ one–way ANOVA ผลการวิจัยพบวา 1) 
ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถาน 
ศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยรวมอยูในระดับ
มาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน คุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติตน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ดานคุณลักษณะตาม มาตรฐานความรูและประสบการณแ
วิชาชีพ 2) การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ 
คณุลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา จ าแนกตามเพศ โดยรวม และรายดานไม
แตกตางกัน จ าแนกตามประสบการณแท างานโดยรวมไม
แตกตางกัน และจ าแนก ตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ABSTRACT  
 The purposes of this research were to 
study and compare the expectations of teachers 
about administrators’ characteristics according to 
the professional standards of the Teacher Council. 

The participants were classified by gender, working 
experience, and school size. The sample of this 
study were 317 teachers selected through the 
table of Krejcie and Morgan, and proportional 
stratified random Sampling. The research 
instrument was a 3–part questionnaire including a 
checklist, a 5–rating scale, and open–ended 
questions. The statistics used to describe the 
collected data were percentage, mean, and 
standard deviation. The hypotheses were tested 
by independent samples t–test and one–way 
ANOVA. The results were as follows:1) Teachers’ 
Expectation about Administrators’ Characteristics 
According to professional standard of the 
Teachers Council as a whole resulted in the 
highest mean score was on the standard of self–
performance aspect and the lowest mean score 
was on the standard of knowledge and 
professional experiences. 2) The results of 
comparing teachers’ expectation about 
administrators’ characteristics according to 
professional standard of the Teachers Council 
classified by gender both in a whole aspect and 
each aspect were not found to be significantly 
different, and classified by working experience as a 
whole aspect was not found to be significantly 
different. And classified by school size as a whole 
aspect was statistical significant different at .05 
level.  
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  ผู้บริหารสถานศึกษา, มาตรฐานวชิาชีพของคุรุ
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บทน า 
 ปัจจัยที่ท าใหสถานศึกษาประสบความส าเร็จคือ 
ผูบริหาร ดังนั้นผูบริหารตองมีคุณ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้คือ 
มีพลังในการขับเคลื่อนทีมงาน สามารถสรางแรงจูงใจให
ผูอื่นได ซื่อสัตยแ และทุมเทอยางจริงจัง มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ ตองรอบรู และมี 
ภาวะผูน า ท างานรวมกับทุกฝุายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการรวมมือกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดีและคนเกง (ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. 
2549 : 40) การที่ผู บริหารจะบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น ผูบริหารตองสามารถ
สราง ความเชื่อมั่น สามารถใชศิลปและกระบวนการของการ
มีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมคน และสามารถ ท าใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของเกิดความศรัทธา มีความเช่ือถือ มีความเช่ือมั่นใน
การปฏิบัติงาน ตลอดทั้ง สามารถสรางสภาวะแวดลอม
สนับสนุนใหรวมมือกันสรางประโยชนแในการปฏิบัติหนาที่  
(ธีระ รุญเจริญ. 2550 : 163) จะเห็นวาความส าเร็จตาม
เปูาหมายขององคแกรขึ้นอยูกับตัวผูน าและ คุณลักษณะผูน า
ที่สามารถดึงดูดใจและผลักดันคนใหยินยอมพรอมใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในการด าเนินกิจกรรมตางๆขององคแการ 
(อุทัย หิรัญโต. 2544 : 11–12) แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารมีผลโดยตรงตอครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคาดหวัง ของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา สังกัดส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 เพื่อเป็นประโยชนแแกผูบริหารสถานศึกษาและเป็น
แนว ทางในการปรับปรุงคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาให
สามารถจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาใหรวมมือในการ
ด าเนินงานตางๆดวยความเต็มใจและเต็มศักยภาพเพื่อ
ความกาวหนาขององคแกรตอไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 จ าแนกตามเพศ ประสบการณแท างาน และขนาด
โรงเรียน 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากร คือ ครูสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 1,777 คน ไดกลุม
ตัวอยาง จ านวน 317 คน ซึ่งไดจากการก าหนดขนาดจาก
ตาราง เครจซี่และมอรแแกน จากนั้นท าการสุมแบบแบงช้ัน
อยางเป็นสัดสวน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบง
ออกเป็น 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังของครู ที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหาร สถานศึกษา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
ปลายเปิด เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม 1) ศึกษา
เอกสาร บทความ งานการวิจัย ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการเกี่ยวกับการบริหาร และคุณลักษณะที่ดีของ
ผูบริหาร 2) น าขอมูลที่ไดในขอ 1 มาสรางแบบสอบถาม 
เพื่ อ เป็น เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมู ล  3) 
แบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แลวน ามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Conguence–IOC) ได คา IOC อยูระหวาง 0.67–1.00 ซึ่ง
อยูในเกณฑแที่สามารถน าเครื่องมือไปใชกับกลุมตัวอยางได 
4) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเชี่ยวชาญแลวน าไปทดลองใชกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จ านวน 30 คน แลวน ามาหาอ านาจ
จ าแนก ผลปรากฏวา ผานเกณฑแทุก จากนั้นหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได
คาความเช่ือมั่น .952 5) น าแบบสอบถามมาจัดพิมพแเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณแ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่ เป็นกลุมตัวอยางทาง
ไปรษณียแ พรอมก าหนดเวลาสงแบบสอบถามกลับมายัง
ผูวิจัยภายใน 2 สัปดาหแ กรณีแบบสอบถามหาย หรือมี
ปัญหาในการสง ผูวิจัยจะติดตามดวยตนเอง ผลปรากฏวา
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แบบสอบถามจ านวน 317 ฉบับ เก็บรวบรวมมาไดจ านวน 
317 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 100.00 
 วิเคราะหแขอมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหารอยละ (Percentage) วิเคราะหแความ
คาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยการหาคาเฉลี่ย 
(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
เปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบคาทีแบบกลุมที่เป็นอิสระ
ตอกัน (t–test Independent ) ก าหนดคาสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 จ าแนกตามประสบการณแท างานและขนาด
โรงเรียน โดยการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One–
way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท าการเปรียบเทียบเป็นรายคูตามวิธีการ
ของ เชฟเฟุ (Scheffe Method) ก าหนดคาสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 และวิเคราะหแความคิดเห็นเพิ่มเติมใชการ
วิเคราะหแเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การปฏิบัติตน ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน
คุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติ งาน และด าน
คุณลักษณะตามมาตรฐานความรูและประสบการณแวิชาชีพ 
ตามล าดับ  
 2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน 
 3. การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา จ าแนกตามประสบการณแท างานโดยรวมไม
แตกตางกัน รายดาน พบวา คุณลักษณะตาม มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทดสอบรายคูพบวา ครูที่มีประสบการณแท างานต่ ากวา 5 ปี 
กับครูที่มีประสบการณแท างานมากกวา 10 ปี มีความ
คาดหวังแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดาน พบวา คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ความรูและประสบการณแวิชาชีพและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติตน แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และท าการทดสอบเป็นรายคู ระหวาง
คุณลักษณะตามมาตรฐานความรูและประสบการณแวิชาชีพ 
พบวา ความคาดหวังของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
เล็กกับครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และความ
คาดหวังของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางกับครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ แตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติตน พบวา ความคาดหวังของครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับครูที่ ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความ
คาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดังนี้  
  5.1  คุณลักษณะตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณแวิชาชีพ เรียงล าดับมากไปนอยดังนี้ คือ มีความ
รอบรูในทุกๆดานที่เกี่ยวของกับการบริหาร มีประสบการณแ
ทั้งดานการสอนและหัวหนางานมากอน มีวิสัยทัศนแที่ดีตอ
การบริหาร และแสวงหาความรูใหมๆอยูเสมอ  
  5.2  คุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรียงล าดับมากไปนอยดังนี้ เป็นผูที่มีภาวะผูน า มีการท างาน
ที่เป็นระบบ ท างานเป็นทีม อาศัยการมีสวนรวม และมี
นโยบายการท างานที่ชัดเจน และปฏิบัติงาย และมีการ
พัฒนาครูและนักเรียนไดจริง  
  5.3  คุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติตน 
เรียงล าดับมากไปนอยดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา
คือ เป็นแบบอยางท่ีดีในทุกๆดาน เห็นแกประโยชนแสวนรวม
มากกวา สวนตนและมีบุคลิกภาพท่ีดี  
 
อภิปรายผล 
 1. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องจากครูเห็นวาผูบริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นผูที่จะน าพาองคแกรไปสูความส าเร็จ เป็นผู
ที่มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการในดานตางๆที่
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เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใหครูเป็นผู
จัดกิจกรรมทางการศึกษาใหผูเรียน ดังนั้นผูบริหารจึงตอง 
เป็นผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณแในการท างาน
หลากหลาย และเป็นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สรวียแ  พลธีรยุทธ (2557 : 75–76) วิจัยเรื่อง
คุณลักษณะที่ เป็นจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของ
ผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียนเทศบาล จังหวัด
บุรีรัมยแ พบวาทัศนะของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริง
และคุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียน จังหวัด
บุรีรัมยแ โดยรวมมีทัศนะอยูในระดับมาก 
 2. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ที่มี
เพศแตกตางกัน มีความความคาดหวังโดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน อาจเนื่องจาก ทุกคนยอมคาดหวังวาจะได
ปฏิ บั ติ ง าน ร ว ม กั บผู ที่  มี ค ว าม รู ค ว าม ส าม า ร ถ  มี
ประสบการณแในทุกๆดาน และเป็นคนดี ไมวาจะเป็นครูเพศ
ชายหรือเพศหญิง ก็ตองการผูบริหารสถานศึกษาที่มี
คุณลักษณะเป็นผูที่รูงาน รูคน และเป็นคนที่มีการประพฤติ
ตนที่ดี จึงสงผลใหครูที่มีเพศตางกันมีความคาดหวังตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สรวียแ 
พลธีรยุทธ (2557 : 75–76) ซึ่ง วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่เป็น
จริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหาร โรงเรียนตาม
ทัศนะของครูโรงเรียนเทศบาล จังหวัดบุรีรัมยแ  พบวา
คุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ครูโรงเรียนเทศบาล จังหวัดบุรีรัมยแจ าแนกตามเพศ โดยรวม
และรายดานทุกดานมีทัศนะไมแตกตางกัน 
 3. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ที่มี
ประสบการณแในการท างานตางกันมีความคาดหวังโดยรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติตน แตกตางกัน ทั้งนี้อาจ เป็น
เพราะวาประสบการณแมีผลท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ดานความรูและความคิด ท าใหครูที่มีประสบการณแในการ
ท างานไมเทากันมีมุมมองและทัศนคติที่แตกตางกัน จึงท าให
ครูที่มีประสบการณแท างานต่ ากวา 5 ปี กับครูที่มี
ประสบการณแท างานมากกวา 10 ปี มีความคาดหวังตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ของคุรุสภาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสรวียแ   
พลธีรยุทธ (2557 : 75–76) วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่เป็นจริง
และคุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะ
ของครูโรงเรียนเทศบาล จังหวัดบุรีรัมยแ พบวาคุณลักษณะที่

คาดหวังของผูบริหารโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณแ
ท างาน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวา ดานสังคม แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 4. ความคาดหวังของครูที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน วิชาชีพของคุรุสภา ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคาดหวัง
โดยรวม แตกตางกัน พบวา คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ความรูและประสบการณแวิชาชีพ และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติตน แตกตางกัน อาจเนื่องจาก ขอบขาย
หรือภาระงาน หลักของสถานศึกษาอาจจะไมมีความ
แตกต างกัน แต ในรายละเอียดปลีกยอยของงานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันก็ตองมีความแตกตางกันอยูบาง 
สงผลใหครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันจึงมี
ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ที่แตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของชัยรัตนแ กรุมรัมยแ 
(2555 : 85–87) ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึง
ประสงคแของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษากลุมโนนดินแดง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 3พบวาความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารจ าแนกตามประเภท
สถานศึกษา ดานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 5.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา พบวา คุณลักษณะตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณแวิชาชีพ ควรมีความรอบรู ในทุกๆดานที่
เกี่ยวของกับการบริหาร มีประสบการณแทั้งดานการสอนและ
หัวหนางานมากอน มีวิสัยทัศนแที่ดีตอการบริหาร และ
แสวงหาความรูใหมๆ อาจเนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทหนาที่ในการเป็นผูน าของครูในทุกๆดานที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา ดังนั้นครูจึงมีความคาดหวังวาผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีความรอบรู และมีประสบการณแที่
หลากหลาย สามารถใหค าแนะน ากับครูได และเป็นผูที่มี
การแสวงหาความรูใหมๆใหทันตอสถานการณแในปัจจุบันอยู
เสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของพจนีพร  สงกูล (2557 : 
82) วิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารตาม
ทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมยแ เขต 2 พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหาร
ตามทัศนะของครูในโรงเรียนโดยรวมและรายดานทุกดานอยู
ในระดับมาก ไดแก ดานวิชาการ ดานคุณสมบัติสวนตัว ดาน
สังคมและดานการบริหารงาน ตามล าดับ คุณลักษณะตาม
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรเป็นผูที่มีภาวะผูน า มีการ
ท างานที่เป็นระบบ ท างานเป็นทีม อาศัยการมีสวนรวม มี
นโยบายการท างานท่ีชัดเจน ปฏิบัติงาย และมีการพัฒนาครู
และนักเรียนไดจริง อาจเนื่องจาก ครูมีความคาดหวังวา
ผูบริหารที่มีภาวะผูน าจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล สามารถสรางทีมงานได 
ไมใชเป็นเป็นเพียงผูสั่งการเทาน้ัน เป็นผูที่รับผิดและรับชอบ 
มีไหวพริบ สามารถแกไขปัญหาได สอดคลองกับงานวิจัย
ของวิรัตนแ  จันทรแสุวรรณ (2547 : 83) ไดวิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะที่พึงประสงคแของผูบริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา คุณลักษณะที่พึง
ประสงคแของผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
เ รี ย งล า ดั บ  ดั ง นี้  ก า รมี ภ า ว ะผู น า ด า น กา รศึ กษ า 
ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน ความสามารถ
ในการท างานรวมกับผูอื่น การมีภาวะผูน าชุมชน และการมี
ภาวะผูน าดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติตน ควรมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอยางที่ดีในทุก ๆ ดาน เห็นแกประโยชนแสวนรวม
มากกวาสวนตนและมีบุคลิกภาพที่ดี อาจเนื่องจาก ครูมี
ความคาดหวังวาหากผูบริหารเป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
แลวผูบริหารก็จะเป็นคนดี และแสดงออกดวยการกระท า
เฉพาะสิ่งที่ถูกตองและดีงามในทุกๆเรื่อง ไมเอารัดเอาเปรยีบ
ผูอื่น เสียสละ เห็นแกประโยชนแสวนรวมมากกวาสวนตน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. จากผลการศึกษาความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหาร สถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ดานคุณลักษณะตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณแวิชาชีพ และดานคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นใน
ภาพรวมแลวผูบริหารจึงควรพัฒนาตนเองอยูเสมอในทุกครั้ง
ที่มีโอกาส เพื่อใหตนเองมีความรูและประสบการณแที่
หลากหลายมากข้ึนท้ังนี้เพื่อที่จะน าความรูและประสบการณแ
ตางๆไปประยุกตแใชในการบริหารงานไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2. จากผลการศึกษาความคาดหวังของครูที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหาร สถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ดานคุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติตน พบวา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นโดยรวมแลวผูบริหาร
ตองปฏิบัติตนใหเป็นแบบอยางที่ดีในทุกๆดานเพื่อใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาใหการยอมรับและเกิดความศรัทธา
และเต็มใจท่ีจะท างานอยางเต็มความรูความสามารถ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังของ
นักเรียนและผูปกครองที่มีตอ คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากผูปกครองและนักเรียนตางก็เป็นผูที่มี
สวนเกี่ยว ของกับสถานศึกษาเพื่อท่ีจะไดทราบทัศนะของผูที่
มีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาอ่ืนๆ 
 2.  ควรศึกษาปัจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของผูบริหาร สถานศึกษาเพื่อที่จะไดน า
ขอมูลที่ไดไปพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 
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