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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีตามทัศนะของครูในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก  
รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่  จํานวน  56  คน  ไดมาจากการ
สุมแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  และครูปฏิบัติการสอน  จํานวน  186  คน  ไดมาจาก
การสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling)  รวมทั้งส้ิน  242  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม  แบงเปน  2  ตอน  ไดแก  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ตําแหนง  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงและที่คาดหวังของผูบริหารสตรี
ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นดังกลาวไปทดลองใชกับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่มีผูบริหารสตรี  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  30  คน  เพื่อหาความ
เชื่อมั่น  ปรากฏวาแบบสอบถามฉบบันี้มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เปนคุณลักษณะที่เปนจริง
ของผูบริหารสตรีทั้งฉบับเทากับ .97  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เปนคุณลักษณะที่คาดหวัง
ของผูบริหารสตรีทั้งฉบับเทากับ .95  แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยางโดยขอความอนุเคราะหจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีทั้ง 3  เขต  ในการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง  
จํานวน  242  ฉบับ  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ผลปรากฏวาเก็บแบบสอบถามคืนได  จํานวน  
242  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการทดสอบคาที 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังตอไปนี้ 
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  5.1.1  ขอมูลทัว่ไปของครูผูตอบแบบสอบถามเปนรองผูอํานวยการหรือผูไดรับมอบหมาย   
รอยละ  23.10  และเปนครูปฏิบัติการสอน  รอยละ  76.90 
  5.1.2  คุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
คุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ดังนี้  ดานทักษะ
ทางการบริหาร  ดานบุคลิกภาพ  ดานทักษะทางวิชาชีพ  และดานภาวะผูนํา  และแตละดานปรากฏ
ดังนี้ 
  1)  ดานทักษะทางการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับมากทกุขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3  ลําดบั  ดงันี ้ 
ผูบริหารมีความรูความสามารถดานการใชภาษา  ผูบริหารมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการพิธีการตางๆ  และผูบริหารสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 
  2)  ดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
คุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3  ลําดับ  ดังนี้
ผูบริหารแตงกายเหมาะสมตามกาลเทศะ ผูบริหารพัฒนาตนเองและบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  
และผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
  3)  ดานทักษะทางวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
คุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3  ลําดับ  ดังนี้ 
ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานรวมกับประชาชนองคกรเอกชน องคกรทองถ่ินและองคกรชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารมีเจตคติที่ดีตองานในหนาที่และสามารถสงเสริมใหผูอ่ืนเกิดเจตคตทิี่
ดีในการทํางาน  และผูบริหารสามารถนําหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารมาประยุกตใชได
อยางเหมาะสม 
  4)  ดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาคณุลักษณะ
ที่เปนจริงอยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3  ลําดับ  ดังนี้  ผูบริหารมี
วสัิยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหาร  ผูบริหาร
มีลักษณะความเปนผูนําเฉพาะตน  และผูบริหารมีความกลาหาญในการตัดสินใจ   
 5.1.3  คุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
คุณลักษณะที่คาดหวังอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ดังนี้  ดาน
บุคลิกภาพ  ดานทักษะทางการบริหาร  ดานภาวะผูนํา  และดานทักษะทางวิชาชีพ  ปรากฏผลดังนี้ 
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   1)  ดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
คุณลักษณะที่คาดหวังอยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ดังนี้  ผูบริหารมี
ความเปนมิตร  ยิ้มแยมแจมใส เขากับทุกคนไดงาย  ผูบริหารมีความหนกัแนน  สุขุม  รอบคอบและ
ผูบริหารยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแกไขสถานการณดวยสันติวิธี 
   2)  ดานทักษะทางการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาคุณลักษณะที่คาดหวังอยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ดงันี ้ ผูบริหาร
มีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบราชการพิธีการตางๆ ผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  และผูบริหารสงเสริมการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 
   3)  ดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
คุณลักษณะที่คาดหวังอยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ดังนี้  ผูบริหารมี
วิสัยทัศนกวางไกลและมีความริเร่ิมสรางสรรคในการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหาร  ผูบริหาร
สามารถสรางขวัญกําลังใจใหแกผูรวมงาน  และผูบริหารมีความกลาหาญในการตัดสินใจ  
   4)  ดานทักษะทางวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
คุณลักษณะที่คาดหวังอยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย  ดังนี้ผูบริหารมี
ความสามารถในการวางแผนงานและจัดระเบียบงานไดอยางเปนระบบ  ผูบริหารสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับประชาชนองคกรเอกชน  องคกรทองถ่ินและองคกรชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ผูบริหารสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรความตองการของผูเรียนและ
ทองถ่ิน  และผูบริหารมีความรูและสามารถบริหารจัดการระบบประกันภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา     
 5.1.4  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารสตรีตาม
ทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   
 

5.2  อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 5.2.1  คุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารสตรีตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
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นพนิตย  ชั้นบุญใส  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 
12  พบวาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูอาจารยอยูในระดับมาก  และ
กุลกาญจน  มลิเกตุ  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและครูอัตราจางอยูใน
ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันสังคมไทยใหการยอมรับสตรีมากขึ้นและเปดโอกาสให
สตรีเขามามีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น  ซ่ึงในวงการศึกษาไทยมีนักบริหารสตรีที่เกงและมี
ความสามารถไมนอยไปกวาผูบริหารบุรุษ  เชน  คุณหญิงกษมา วรวรรณ  ณ อยุธยา ดํารงตําแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  5.2.2 คุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารสตรีตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
วรินทร   วิรุณพันธ  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในกลุมศูนยอันดามัน พบวา
คุณลักษณะที่คาดหวังอยูในระดับมาก  และ ชลิต  เพ็ชรรัตน  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวาอยูใน
ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษา
ไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไดบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  ไปยังสถานศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
ม.ป.ป., หนา ก)  และกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลเพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอสิระ คลองตวั  
สามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ตามหลักการ
กระจายอํานาจ  ดังนั้นขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงคาดหวังในคุณลักษณะของผูบริหาร
สตรีมากซึ่งมีรายละเอียดในแตละดาน  ดังนี้ 
  1)  ดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  กุลกาญจน  มลิเกตุ  (2546, 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและครูอัตราจาง  พบวาดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  และรณภพ  ตรึกหากิจ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวาดานบุคลิกภาพ  
โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 80  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  และเจตคติ
ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม โดย ก.ค.ศ. เปนผูกําหนดหลักเกณฑ
และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการเพิ่มเติมหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  ม.ป.ป.,  หนา 222-223)  ดังนั้นผูบริหารสตรีในฐานะ
ผูบริหารจึงมีความคิดเห็นวาการมีบุคลิกภาพที่ดีจะนําไปสูการไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงาน  
บุคลิกภาพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในสังคมทั้งในดานสวนตัวและอาชีพการงาน  บุคลิกภาพ
ที่ดีเปนที่ชื่นชอบของคนโดยทั่วไป  ทําใหสามารถสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ อยางราบรื่นสงผลให
ประสบความสําเร็จในดานตางๆ ของชีวิตตามไปดวย ความรวมมือที่จะไดรับจากบุคคลอื่นก็มีมาก
เมื่อบุคคลมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่แวดลอมก็จะไดรับความเชื่อถือ  (รณภพ  ตรึกหากิจ, 2545, 
หนา  12)  รวมถึง  วิจิตร  ศรีสะอาน  (2519, หนา  16; อางถึงใน กุลกาญจน  มลิเกตุ, 2546, หนา 51)  
กลาววาผูบริหารควรมีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายดี  สงาผาเผยในการปรากฏตัวในที่ตางๆ  
  2)  ดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  รณภพ  ตรึกหากิจ  (2545, 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวาดานภาวะผูนํา  โดยรวมอยูในระดับมาก  และงานวจิยั
ของ  กุลกาญจน  มลิเกตุ  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและครูอัตราจาง  พบวา
ดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิรูปการศึกษามีผลทําใหผูบริหารสตรี
ตองพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีความรูความสามารถมีภาวะผูนํา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ
และใหความไววางใจเพื่อใหเกิดศักยภาพในการบริหารงาน ซ่ึงผลการประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พบวาผูบริหารมีภาวะผูนําและการบริหาร
ทั่วไปไดมาตรฐาน  แตดอยฝมือในการบริหารวิชาการ การสงเสริมใหครูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และการบริหารคุณภาพดวยความโปรงใส พรอมใหตรวจสอบ รวมทั้งการประกันคุณภาพภายในยังไมได
มาตรฐาน  ซ่ึงถือเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด  จากการสังเคราะห
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศไทยในหลายมิติ  และยากที่จะปฏิเสธไดเพราะเปนการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษจาก
สถานศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ  และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในครั้งนี้ถือวาเปนการดําเนินงานที่ไดมาซึ่งขอมูล
ปอนกลับอันมีคามหาศาลที่จะนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศอยางจริงจังและเปน
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ขอมูลที่หนักแนนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดําเนินการของผูบริหารประเทศ  และผูบริหารหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการนําไปเปนแนวทางพัฒนาการศึกษาของไทยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  (มติชน,  
อินเทอรเน็ต,  2549)  รวมถึง  สุพล  วังสินธ  (2545,  หนา 16)  ไดกลาววาพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  หัวใจสาํคัญของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ คือ การบริหารการเรียนรู
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่จะใชภาวะผูนําใหทุกคนไดมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 
  3)  ดานทักษะทางการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  กุลกาญจน  
มลิเกตุ  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  จังหวัดปราจีนบุรี  ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและครูอัตราจาง  พบวา  ดานทักษะ
ทางการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ 
พุทธศักราช 2542  มาตรา 35  กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) 
เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  (กระทรวงศึกษาธิการ,  ม.ป.ป., หนา  8)  ทําใหผูบริหาร
สตรีตื่นตัวเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของตนเองใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  จึงใหความสําคัญตอทักษะ
ทางการบริหารงานเปนอยางมาก ประกอบกับการที่ผูบริหารไมวาจะเปนบุรุษหรือสตรีที่ตองการมี
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  ตองผานการอบรม  จึงทําใหมีทักษะทางการบริหาร 
มากยิ่งขึ้น  ดังที่ จักรพรรดิ  วะทา  (2538, หนา 36)  กลาววาคุณลักษณะผูบริหารดานการบริหาร  
หมายถึง  ความรูความชํานาญ  และความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการบริหารเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูบริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานตองมีทักษะ
เกี่ยวกับการบริหารที่ตนรับผิดชอบ จึงจะทําใหการบริหารงานนั้นประสบผลสําเร็จไดดวยดี  
  4)  ดานทักษะทางวิชาชีพโดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ นพนิตย  ช้ันบุญใส  
(2544,  หนา  53)  ไดศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา  12  พบวา
คุณลักษณะดานวิชาชีพ  โดยรวมอยูในระดับมาก  และกุลกาญจน  มลิเกตุ  (2546, บทคัดยอ)  ได
ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี 
ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและครูอัตราจาง  พบวาดานคุณลักษณะดานวิชาชีพอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 7  มาตรา  53  
วรรค  2  ระบุไววาใหครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายกําหนด  ดังนั้นผูบริหารทั้งบุรุษและสตรีตองพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพเพื่อจะไดขอให
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ดังที่  เกรียงไกร  วนภูติ  (2527, หนา  65-66)  พบวาคุณสมบัติดาน
วิชาชีพของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาเปนอันดับที่มีความสําคัญมาก  และแมกนูสัน  (Magnuson, 
1971, pp. 78-91)  ไดทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการ
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บริหารในประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา  คุณลักษณะดานวิชาชีพ  ไดแก  มีความสามารถติดตอกับ
ผูอ่ืนได  มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในวิชาการบริหารดี  รูจักการมอบหมายงาน  
มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีความสามารถตอการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีการวางแผน
และจัดหนวยงานดี  ใหความสนใจแกผูรวมงาน  รูจักใชอํานาจอยางเหมาะสม  มีวิธีการเขาหาประโยชน
จากสิ่งนั้นไดดี  
 5.2.3  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารสตรีของ
ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงในทัศนะของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังตอคุณลักษณะของผูบริหารสตรีมากกวาคุณลักษณะที่เปนจริง  สอดคลองกับ 
วรินทร  วิรุณพันธ  (2544, บทคัดยอ)  พบวาบุคลากรศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  ในกลุม
ศูนยอันดามัน  มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่เปนจริงต่ํากวาที่คาดหวัง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  35  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2)  เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  และมาตรา 39 กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป., หนา  6-7)  ทําใหมีผูบริหารมีภาระงาน
มากมายที่จะตองเรงดําเนินการ ดังนั้นจึงทําใหครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังตอคุณลักษณะ
ของผูบริหารสตรีมากกวาคุณลักษณะที่เปนจริง  ดังที่  ทิพยคงคา  (นามแฝง)  (2532, หนา  8)  ไดให
ขอเสนอแนะเคล็ดลับ  9  ประการ ฝากไวสําหรับผูบริหารที่เปนสตรี  ดังนี้ 
   1)  สตรีนักบริหารตองมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  จึงตองมีลักษณะทํางานการวางตวั  
การแตงกายทรงผม  ตลอดจนคําพูดและน้าํเสียงที่เปลงออกมาตองแสดงความมั่นใจในความรอบรู  
ความชํานาญ  และความสามารถ 
   2)  สตรีนักบริหารตองรูจักสรางความสัมพันธทางสังคมกับผูใตบังคับบัญชา  โดย
การมีใจกวาง  ยอมรับความคดิเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
   3)  สตรีนักบรหิารตองมีความชํานาญทางเทคนิคทางดานบุคคล  และทางการบรหิาร
เพราะเปนสิ่งที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   4)  สตรีนักบริหารตองมีการจัดทําตารางการวางแผน  การทํางานลวงหนา  และสํารวจ
ดูวาไดปฏิบัติไปตามตารางหรือไม  การปองกันเรื่องการบรหิารเวลาจึงจําเปนตองเรียนรูวิธีการแบงงาน
และมอบหมายงานใหผูอ่ืนตามความเหมาะสม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 77 

   5)  สตรีนักบริหารตองรูจักความชํานาญเฉพาะตัวของผูใตบังคับบัญชาเพื่อเลือก
มอบงานใหทําแทนโดยที่งานนั้นยังคงมีประสิทธิภาพ 
   6)  สตรีนักบริหารตองเรียนรูวิธีการแกไขความประหมา  ซ่ึงจะเกดิขึ้นกับงานของ
ผูบริหารสตรี 
   7)  สตรีนักบริหารรูจักการขอเลื่อนตําแหนง หรือขอเขารับทํางานที่มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น  แสดงถึงความกระตอืรือรนที่จะทํางาน  จะทําใหผูบริหารบุรุษเห็นความตั้งใจจริง   
   8)  สตรีนักบริหารตองเรียนรูถึงกลวิธีการแกไข  การถูกทาบทามทางดานชูสาวโดย
การรักษาความถือตัวเอาไว  ในขณะเดยีวกันก็รักษามิตรภาพเอาไวดวย 
   9)  สตรีนักบริหารตองรูจักเรียนรูวิธีการจายคาอาหาร  เมื่อจะตองเปนผูเล้ียงรับรอง
แกผูมาเยีย่มเยยีนที่เปนบุรุษเพื่อไมใหเกิดความไมสบายใจขึ้นแกผูมาเยีย่มเยยีน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
  5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1)  จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารสตรี  ดานภาวะผูนํา  มี
คาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ และเปนอันดับสุดทาย  ดังนั้นผูบริหารสตรีควรปรับปรุงคุณลักษณะ  ดาน
ภาวะผูนําของตนเอง  โดยวิธีการฝกอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงานจากโรงเรียน
ที่ผูบริหารประสบความสําเร็จดานภาวะผูนํา  และศึกษาเอกสารตําราดานภาวะผูนําเพื่อใหสามารถ
สรางขวัญกําลังใจใหแกผูรวมงาน  สามารถสรางทีมงานคุณภาพและสามารถใหคําติชมผูรวมงาน
ไดเหมาะสมกับโอกาส 
   2)  จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะที่คาดหวังของผูบริหารสตรี  ดานบุคลิกภาพมี
คาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ และเปนอันดับหนึ่ง  โดยเฉพาะรายดานพบวาความคาดหวังของครูตองการ
ใหผูบริหารสตรีมีความเปนมิตร  ยิ้มแยมแจมใส  เขากับทุกคนไดงาย มีความหนักแนน  สุขุม  รอบคอบ  
และยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  และแกไขสถานการณดวยสันติวิธี  ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  ทั้ง  3  เขต  ควรใหความสําคัญในการฝกอบรมสัมมนาผูบริหารสตรีกอน
เขาสูตําแหนงใหมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเปนผูนําทางการศึกษาตามความคาดหวังของครู  และ
ผูบริหารสตรีที่ดํารงตําแหนงปจจุบันแลวควรไดรับการอบรมพัฒนาดานบุคลิกภาพอยางตอเน่ือง และ
ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีผูบริหารสตรี   
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    5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
           1)  ควรศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี  โดยจําแนกตามตัวแปร  ขนาดสถานศึกษา  
ประสบการณ  เพศ  ฯลฯ 
   2)  ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสตรีโดยใชทฤษฎีอ่ืนที่มีปจจัยตอการพัฒนา
ภาวะผูนํา 
  

 


