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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ 3) พัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย  กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 22 คน ครู 276 คน และผู้ปกครองนักเรียน 902 คน รวมทั้งหมด 1,200 คน 
ที่อยู่ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 120 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.989 และประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ค่าสถิติโดย
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
analysis) และวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย มี 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) มีความเป็นธรรมาธิปไตย 2) ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 3) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 4) มีค่านิยมในวิชาชีพ 5) มีศาสตร์และศิลป์ และ6) มีบุคลิกดี 
 2.  ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย รวม 53 ตัวชี้วัด 
จ าแนกเป็น ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย 15 ตัวชี้วัด ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 9 ตัวชี้วัด  ด้านมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 11 ตัวชี้วัด ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพ 9 ตัวชี้วัด ด้านมีศาสตร์และ
ศิลป์ 5 ตัวชี้วัด และด้านมีบุคลิกดี 4 ตัวชี้วัด    

3.  การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้ง 
53 ตัวชี้วัด มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.915 องค์ประกอบที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นชนิด
ความคงที่ภายใน 0.955 องค์ประกอบที่  2 มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน  0.936 
องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.959 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น
ชนิดความคงที่ภายใน 0.880 องค์ประกอบที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.869 
องค์ประกอบที่ 6 มีค่าความเชื่อม่ันชนิดความคงท่ีภายใน 0.869 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study 1) the desirable characteristics of 
administrators 2) the indicators of desirable characteristics of administrators 3) the 
indicators development for desirable characteristics of administrators in early 
childhood educational school. The samples consisted of 1,200 persons from 22 
administrators, 276 teachers and 902 student rulers in early childhood educational 
school under controlled of The Office of the Higher Education Commission. The 
research instruments were a structured interview and a five rating scale 
questionnaires containing 120 items with the reliability of 0.936. The statistics in 
analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, factor 
analysis and contents analysis. 
      The research results show that: 

   1. The desirable characteristics of administrators in early childhood school 
had 6 factors as follow: 1) having dharma sovereignty, 2) enhance the cultures of 
community 3) capability in management, 4) popularity in profession, 5) wisdom and 
art, and 6) good personality          

   2. There were 53 indicators of desirable characteristics of administrators in 
early childhood school within 6 factors. First factor had 15 indicators, Second factor 
had 9 indicators, Third factor had 11 indicators, Fourth factor had 9 indicators, Fifth 
factor had 5 indicators, and Sixth factor had 4 indicators. 

   3. The development of desirable characteristics of administrators in early 
childhood school had 53 indicators with the internal consistency reliability 0.915. 
When considered internal consistency of each factors, first factor had 0.955, second 
factor had 0.936, third factor had 0.959, fourth factor had 0.880, fifth factor had 
0.869, and sixth factor had 0.869. 
 
ค าส าคัญ 
 ตัวชี้วัด  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ศตวรรษที่ 21 การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน (Globalization) ข้อมูลข่าวสารมี
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ทางการศึกษา ทั้งด้านปรัชญาการศึกษา หลักสูตร การเรียน การสอน การบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามเพ่ือให้ทันยุคทันสมัย และสามารถแข่งขันได้
เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ  
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  การสร้างความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกได้นั้นจะต้องอาศัยการศึกษาอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2545 (ฉบับแก้ไข) ที่ ให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ แนวการจัดการศึกษา หลักสูตร ระบบการ
บริหารจัดการ ระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542 และส านักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545) ซึ่งในหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม 
ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยคาดหวังต่อการ
พัฒนาคุณภาพประชาชนชาวไทยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงได้ ซึ่งจะต้องพัฒนาคนตั้งแต่ปฐมวัย หลักการและแนวการบริหารจัดการศึกษาที่ส าคัญคือ             
ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทุกด้านไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรงทั้งในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดสถาบันศาสนาต่างๆ และสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และมีความส าคัญที่สุด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมผู้เรียนตามธรรมชาติและศักยภาพ โดยสถานศึกษาต้องจัด
เนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2546) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งจุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย (กรมวิชาการ, 2547) 
ก าหนดว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กแรกเกิด–5 ปี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งระดับปฐมวัยให้ประสบผลส าเร็จตาม
กรอบของแผนการศึกษาชาติได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 4M’s คือ บุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณ
พอเพียง ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานมากพอ ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการ
ของโครงการและแผนงาน และต้องมีระบบบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2543) อย่างไร
ก็ตาม ถ้าขาดคนที่ดีมีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการก็ยากที่จะช่วยให้สถานศึกษานั้นๆ เจริญรุ่ง
เรื่องไปในทิศทางที่ดีได้ คนจึงเป็นทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านมากกว่าบุคคลที่ท างานในต าแหน่งอื่นๆ  
เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่วางแผน ควบคุม ติดตามและประเมินผล ตลอดจนให้ขวัญและก าลังใจ 
รวมทั้งต้องตัดสินใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด (สมชาย เทพแสง, 2543) ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งหวังให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) นั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี
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ผู้บริหารที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ สามารถน าทรัพยากรเพ่ือการศึกษาไปบริหารให้เกิด
ผลผลิตทางการศึกษาตามที่ระบบการศึกษาของประเทศต้องการ ตลอดจนมุ่งท าประโยชน์                    
เพ่ือส่วนรวม (เกษม วัฒนชัย, 2546)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552–2561 (การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2) ได้ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุค
ใหม่ 2) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และ4) การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยมีกรอบแนวคิดให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสาย
กลางอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุล รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก  เพ่ือมุ่ง
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม บูรณาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ มีเป้าหมายในการพัฒนาคนให้เป็นพลเมือง
ดี เคารพกติกา มีวินัยต่อตนเอง ฉะนั้นเมื่อจะสร้างคนตามคุณลักษณะนี้จะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(ชินวรณ์ บุญเกียรติ, 2553) และภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 นี้ ได้กล่าวถึงผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพสนองต่อกรอบการปฏิรูปการศึกษา
ดังกล่าวได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถ และทักษะแบบใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553) เพ่ือน าสถานศึกษาสู่เส้นทางใหม่  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารระดับปฐมวัย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยควรมีตัวชี้วัดอย่างไร 
3. ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

2.  เพื่อศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
       3.  เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 38 โรงเรียน ได้แก่ 
ผู้บริหาร 190 คน ครู 2,483 คน และผู้ปกครองนักเรียน 8,141 คน รวมประชากรทั้งหมด 10,814 
คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 
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      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
1,200 คน (Comrey & Lee, 1992) จากนั้นด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และภาค
ภูมิศาสตร์  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นนักวิชาการ นักการศาสนา สถาบันหรือสมาคม
ทางการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ  
       3.2 น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 3.1 สร้างกรอบการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน  

3.3 น าแนวคิดที่ได้จากข้อ 3.1 และ 3.2 มาสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้ตัวชี้วัดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยจ านวน 120 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่มีค่า IOC = 0.5 ขึ้นไป 

3.4 น าแบบสอบถามไปทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ไม่ใช้ในการวิจัย 30 คน 
แล้วหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.989 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
       4.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สวนดุสิต พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหาร ครู  และผู้ปกครอง
นักเรียนให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย และช่วยเก็บรวบรวมพร้อมส่งกลับให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์   

 4.2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง ๆ ละ 600 คน 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  5.1 คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์  
    5.2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  5.4 แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือสกัดปัจจัยที่ไม่ส าคัญออก  

 5.5 แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือยืนยันตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และยืนยัน
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ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Confirmed construct validity) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความ
เชื่อมั่นชนิดความคงท่ีภายใน ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 

 5.6 วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ (Focus group) เพ่ือให้ได้
ชื่อและนิยามศัพท์ที่เหมาะสมของตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยพบว่า มี 6 องค์ประกอบ 
เรียงตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ค่าไอเกน (Eigen values) ร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) และ              

ร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative %) ของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ ค่าไอเกน ร้อยละของความ
แปรปรวน 

ร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน 

มีความเป็นธรรมาธิปไตย 60.669 50.558 50.558 
ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 5.006 4.172 54.729 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ 3.535 2.946 57.675 
มีค่านิยมในวิชาชีพ 2.447 2.039 59.714 
มีศาสตร์และศิลป์ 1.857 1.548 61.261 
มีบุคลิกดี 1.593 1.328 62.589 
 
 2.  ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 53 
ตัวชี้วัด โดยแต่ละด้านประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังภาพที่ 1 – 6 
 

 
 

ภาพที่ 1 ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วัด 
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ภาพที่ 2 ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด 
 

 
 
ภาพที่ 3 ด้านมีความสามารถในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพ ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด 
 

 
 
ภาพที่ 5 ด้านมีศาสตร์และศิลป์ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
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ภาพที่ 6 ด้านมีบุคลิกดี ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 
 

 3. การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้ง   
53 ตัวชี้วัด มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.915 โดยแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมั่นชนิดความ
คงท่ีภายใน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน (Internal consistency reliability) ของตัวชี้วัด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

ล าดับที่  ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัด ค่าความเชื่อม่ัน 
1 มีความเป็นธรรมาธิปไตย 15 0.955 
2 ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 9 0.936 
3 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 11 0.959 
4 มีค่านิยมในวิชาชีพ 9 0.880 
5 มีศาสตร์และศิลป์ 5 0.869 
6 มีบุคลิกด ี 4 0.869 
 รวม 53 0.915 

 
อภิปรายผล 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย พบว่ามี 6 องค์ประกอบ 
เรียงตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย คือ มีความเป็นธรรมาธิปไตย ส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีค่านิยมในวิชาชีพ มีศาสตร์และศิลป์ และมีบุคลิกดี ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ในสังคมไทย มีปัญหาการทุจริตเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจากผลการ
ส ารวจของ Global Corruption Barometer 2013 และจากการประเมินของ The Global 
Competitiveness Report 2013-2014 (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2556) พบว่าใน พ.ศ. 2556 ประเทศ
ไทยมีการทุจริตเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2555 และยังขยายวงกว้างขึ้นในทุกวงการทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน หรือแม้แต่ภาคการศึกษา ที่ส าคัญการทุจริตท าให้เกิดความไม่แน่นอน ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผู้คน
เสื่ อ ม ศ รั ท ธ า ใน ก ติ ก า แ ล ะ ก ฎ ห ม าย  ส ม าชิ ก ใน สั ง ค ม เกิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง แ ต ก แ ย ก                             
(วรรณนภา วามานนท์, 2550) กระแสเหล่านี้อาจส่งผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะ
ผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญเรือง นันตะกูล (2548) พบว่า คุณลักษณะของ
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ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดที่เป็นปัญหาและสมควรได้รับการพัฒนาในด้านบุคลิกภาพทาง
อารมณ์ คือ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ฉุนเฉียว ลุแก่อ านาจ ไม่หนักแน่น อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลงบ่อย 
ล าเอียง เล่นพรรคพวก ไม่ยุติธรรม ไม่ยอมรับ และฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน ส าหรับด้านส่งเสริม
วัฒนธรรมชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งส าคัญอันก่อให้เกิดความรู้ต่างๆ ในสังคม 
สถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือร่วมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบโครงสร้างทางวัฒนธรรมชุมชน อันจะช่วยให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ความสัมพันธ์และการจัดการดังกล่าวก่อให้เกิด
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ระบบคุณค่า กฎเกณฑ์ ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ (นุชจรินทร์ ทับทิม, 
2553) สอดคล้องกับผลการศึกษาของเซอร์จิโอวานนี่ และคณะ (Sergiovanni and others, 1992) 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาระหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส าหรับด้านมีค่านิยมใน
วิชาชีพ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารระหว่างมวลมนุษยชาติได้ผลักดันให้คนมีความ
เป็นพลโลกมากขึ้น ค่านิยมในวิชาชีพจึงเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ก าหนดพฤติกรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควร (คณะกรรมการคุรุสภา, 
2556) ส าหรับด้านมีศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากศาสตร์ หมายถึง วิชาการที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง ส่วนศิลป์ 
หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ในการน าศาสตร์ไปประยุกต์ใช้สร้างงานให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิผล หรือ มีฝีมือในการปฏิบัติงาน (พระภาวนาวิริยคุณ, 2553) ศาตร์และศิลป์จึงมีความส าคัญ
พอๆ กัน ดังที่ธร สุนทรายุทธ (2551) ได้กล่าวว่าการบริหารการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการวิจัยเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นการบริหารการศึกษายังเป็นศิลป์ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ประสบการณ์หรือทักษะของผู้บริหารแต่ละบุคคลที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็นการประยุกต์
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านมีบุคลิกดี เนื่องจาก
บุคลิกเป็นรูปลักษณ์ภายนอกอันเป็นด่านแรกของผู้บริหารที่ปรากฎต่อสายตาของผู้เกี่ยวข้องและ
บุคคลทั่วไป ซึ่งประณม ถาวรเวช (2551) กล่าวว่า บุคลิกจะถูกมองตั้งแต่ภายนอกถึงภายใน ทั้งสอง
ส่วนนี้จะเป็นตัวสื่อสารเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนั้นให้ผู้พบเห็นได้รู้จัก ทั้งระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
หน้าที่การงาน และอ่ืนๆ โดยไม่ต่อใช้ค าพูด ดังที่บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ดีบี จ ากัด (ม.ป.ป.) บอกไว้ว่า 
บุคลิกดีเป็นเสมือนภาพลักษณ์ภายนอกท่ีส าคัญ ถือว่าเป็นหน้าตาและกระจกส่องภาพพจน์ของตนเอง
ที่มีต่อสายตาผู้อื่น นอกจากนั้นยังบ่งบอกนัยของการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการท างาน  

2. ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า รวมทั้งสิ้น 53 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็น  
        ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตยมี 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีเมตตา กรุณา เห็นใจผู้อ่ืน 2) มี
สุขภาพจิตดี 3) มีอัธยาศัยดีและใจกว้าง 4) รู้จักอดกลั้นต่อสภาวะกดดัน ไม่ฉุนเฉียวง่าย 5) มีความ
เป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 6) มีความเป็นกัลยาณมิตร และเอ้ืออาทรกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 7) มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 8) มีความจริงใจ 9) มีจิตสาธารณะ 10) มีความหนักแน่นอดทนต่อความยากล าบาก 11) 
มีความน่าเชื่อถือ น่าเคารพ และน่าศรัทธา 12) มีความรอบคอบ สุขุมเยือกเย็น 13) ใช้อ านาจอย่างมี
เหตุผล 14) มีความคล่องตัวในการท างานเชิงรุกได้ถูกต้อง รวดเร็ว 15) ใช้ภาษาในการพูดสื่อสารได้
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อย่างมีประสิทธิภาพสื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย แสดงว่าศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ต้องการ
ผู้บริหารมีความดีงามสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับไอร์แลนด์ และฮิทท์  (Ireland and Hitt, 
2005) ให้ทรรศนะเกี่ยวกับผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดมั่นและมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม สัตย์ซื่อ ยึดหลักคุณธรรม และหลักการของตน  
 ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนมี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จัดฝึกอบรมและส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคมในภาพรวม
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 2) มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคมในภาพรวมเพ่ือ
น ามาประกอบการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและยั่งยืน 3) ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและจริยธรรม  4 ) น านักเรียนและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 5) 
สร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมและการ
พัฒนาองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและจริยธรรม 6) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้น าชุมชน และมี
การติดต่อสื่อสารกับผู้แทนของแต่ละกลุ่มในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 7) สามารถระดมและจัดสรร
ทรัพยากรทุกด้านเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย  8) ยอมรับ ชื่น
ชม พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานที่ประสบความส าเร็จของผู้ร่วมงานและของนักเรียนทุกคนต่อ
สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ 9) มียุทธวิธีและเทคนิคในการสร้างโอกาสเพ่ือพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งด้วย
การเสริมแรงทางบวกแก่ผู้ปฏิบัติงานดี เนื่องด้วยวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมและศักยภาพที่ส าคัญยิ่ง
ของชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทย สัมพันธ์กับไอร์แลนด์ และฮิทท์ (Irelamd and Hitt, 2005) ได้ให้
ทรรศนะเกี่ยวกับผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 จะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมความมี
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนขององค์การด้วยการกระตุ้นและเปิดกว้างให้ทุกคนได้ใช้พลังและร่วมขับเคลื่อน
องค์การ ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาและด ารงรักษาวัฒนธรรมขององค์การไว้ได้ อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อ
การเสริมสร้างให้เกิดความส าเร็จขององค์การที่อยู่ภายใต้บริบทของความสลับซับซ้อนของเศรษฐกิจ
ใหม่ของโลก   
  ด้านมีความสามารถในการบริหารจัดการมี 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 2) รู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 4) มีความสามารถในการวางแผนและจัด
ระเบียบงาน 5) มีความรู้เกี่ยวกับกรอบภารกิจของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 6 ) มีความรอบรู้ในการ
บริหารจัดการภายในองค์กร 7) มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ  8) มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร 9) มียุทธศาสตร์ในการประเมินผล และสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 10) มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ การใช้ การวัด การประเมิน และการ
ปรับปรุงหลักสูตร และ 11) สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อ
จัดท านโยบายการศึกษาระดับระดับปฐมวัย เพราะในสังคมยุคใหม่ สถานศึกษาทุกประเภทและทุก
ระดับต้องได้รับการประกันคุณภาพทั้งผู้สอน ผู้เรียน รวมถึงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
ทุกประเภท ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552– 2561 (การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2) ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการคือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย
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ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการยุคใหม่ สรุปไดว้่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการส่งเสริม
สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาและดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้บุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมวางแผนและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นประโยชน์และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
 ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพมี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิในการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน 2) คิดว่าโรงเรียนต้องมีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่หลากหลาย ปลอดภัยและน่าเรียน  3) 
มีความคิดที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อชุมชนที่อยู่แวดล้อมโรงเรียน และต่อสังคม
ทั่วไป 4) ยอมรับว่าการมีใจรักในงานย่อมท าให้ทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้ 5) ยอมรับว่าความ
แตกต่างของบุคคลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน 6) ยอมรับว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ได้ตามศักยภาพของตนเอง 7) มีความคิดว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
8) มีความเชื่อว่าเด็กเก่ง ดี มีสุขได้ทุกฝ่ายในโรงเรียนต้องท างานประสานกัน  9) เชื่อว่านักเรียนต้องมี
ความรู้ มีทักษะและค่านิยมที่จ าเป็นเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นั่นหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ในสังคมปัจจุบันและอนาคต ต้องตระหนักว่าต้องจัดการศึกษาส าหรับทุกคน 
(Education for all) อย่างเสมอภาค สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการ
ศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี ผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส เพราะการศึกษาจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันด้านเศรษฐกิจและสังคม การเข้าถึง
การศึกษามีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมประสิทธิภาพของก าลังแรงงาน เพ่ิมอายุขัยเฉลี่ยของประชากร 
และปรับปรุงสุขภาพของประชากร รวมถึงลดภาวะเจริญพันธุ์ด้วย (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และปัทมา 
อมรสิริสมบูรณ์, 2550)   
 ด้านมีศาสตร์และศิลป์ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) เป็นผู้น าทางวิชาการ 2) รู้ปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ 3) มีความรอบรู้ในเรื่องทั่วไปและมีความรู้ด้าน
วิชาชีพเป็นอย่างดี 4) มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารการศึกษาทั้งทฤษฎีและการ
ปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง 5) มีพ้ืนฐานการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป เพราะความเจริญก้าวหน้า
ของนวัตกรรมทางการศึกษา ช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเข้าสู่สถานศึกษาคุณภาพได้
ดีและรวดเร็วได้ ต้องมีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ซึ่งลาร์สัน และคณะ (Larson and 
others อ้างใน วีรพงษ์ ไชยหงษ์, 2555) กล่าวว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
หนึ่งในเงื่อนไของปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติของโรงเรียนมีความคาดหวังสูงต่อผลส าเร็จที่จะ
เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ สุวรรณการ (2547) พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครู เกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  จังหวัด
สมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก  
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 ด้านมีบุคลิกดีมี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) สุขภาพดี 2) มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 3) แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย 4) วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะการเป็นผู้บริหารที่สร้างความ
ประทับใจให้ผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี ต้องมีสุขภาพดี ซึ่งองค์การอนามัยโลก และพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายว่า สุขภาพดีคือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ งทางกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา (แพรวพร, 2554) การมีบุคลิกดีต้องมีลักษณะพฤติกรรม กิริยาท่าทาง การ
แสดงออกทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด ซึ่งสะท้อนออกมาให้ผู้พบเห็นได้สัมผัสและเกิด
ความ สอดคล้องคณะกรรมการการอุดมศึกษา (จิรณี ตันติรัตนวงศ์, 2552) ได้ก าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการอุดมศึกษาประกอบด้วยมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพ
ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสมถวิล ชูทรัพย์ (2550) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพด้านทางกาย ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีรูปร่างหน้าตาดี  ส่วนสูงและน้ าหนัก
เหมาะสม 2) มีลักษณะสง่างาม 3) มีร่างกายสมประกอบ 4) มีน้ าเสียงในการพูดเป็นธรรมชาติ น่าฟัง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมถึงสถานศึกษาระดับอนุบาลในสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ปกครอง
นักเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่ส าคัญต่อการส่งบุตร/หลานเข้าเรียนในสถานศึกษา  
 1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
    ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัดควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย อันจะสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม          
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ทั้ง 6 องค์ประกอบคือ ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ด้านมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพ ด้านมีศาสตร์และศิลป์ และด้านมีบุคลิกดี   
      2.2 ศึกษาในเชิงลึกแต่ละองค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล โดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 
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