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คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
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Abstract

 This research aimed to study the characteristics of professional administrator affecting effectiveness of school 

administration under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1. The sample were 448 school  

administrators and teachers under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. The research  

instrument was a five - rating - scales questionnaire. The statistical analysis consisted of mean, standard deviation  

and multiple regression analysis (stepwise regression).

  The findings were as follows:

 1. The characteristics of professional administrator under Chachoengsao Primary Educational Service Area  

Office 1 as a whole was at a high level. The ability mean scores ranked from high to low were as followed:  

academic leadership, decision making, creativity, shared vision building, and good coordinating. 

 2. The effectiveness of school administration under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1 

as a whole was at a high level. The effectiveness mean scores ranked from high to low were as followed: budget 

management, personal management, academic management, and administration management.

 3. The characteristics of professional administrators, the abilities of decision making, good coordination,  

creativity, shared vision building which were affected to effectiveness of school administration under Chachoengsao 

Primary Educational Service Area Office 1, could be used to predict the effectiveness of school administration  

at 67.40 %. But the academic leadership ability did not show any affecting on the effectiveness of school  

administration.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ�านวน 448 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (x) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 

แบบ stepwise 
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ผลการวิจัยพบว่า
 1. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับมาก  

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล�าดับ ได้แก่ ความสามารถในความเป็นผู ้น�าทางวิชาการ ความสามารถในการตัดสินใจ  

ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และความสามารถในการประสานงานที่ดี

 2. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ประสิทธิภาพ

การบริหารวิชาการ และประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป

 3. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการประสานงานที่ดี ความสามารถในการ 

คดิรเิริม่สร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างวสิยัทศัน์ร่วมส่งผลต่อประสทิธิภาพการบรหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการบรหิารสถานศกึษา ได้ร้อยละ 67.40 ส่วนความสามารถในความ

เป็นผู้น�าทางวิชาการ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร 

ค�าส�าคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ, ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีจะพัฒนาคน ในด้าน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ และสติปัญญาให้มี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ทุกคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกิด และต่อเนื่องในช่วงชีวิตด้วยรูปแบบ

ต่างๆ อย่างเหมาะสม การศึกษาของชาติมุ่งสู่การพัฒนามนุษย์ให้ 

มีความเจริญงอกงามทุกด้าน สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงาน 

ที่ส�าคัญที่สุด ในการด�าเนินการจัดการศึกษา และเป็นหน่วยงานที่

ต้องน�าแนวนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติมากท่ีสุด เพื่อให้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ท่ีมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างม ี

ความสุข (ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับที่ 1), 2553, หน้า 28-33) และ

มาตรา 39 ระบุไว้ว่าให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�านาจ 

การบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป สู ่คณะกรรมการ 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ให้มากที่สุด และด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินงานได้

โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ทุกฝ่ายซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้ 

สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนา

หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 

รวมทั้งปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้

อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,  

หน้า 33) รวมทั้งจากการปฏิรูปการศึกษา ท�าให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาพบว่า 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาหลักได้แก่ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า

ร้อยละ 50 และพบว่าสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจ�านวนมากยังไม่ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารและการจัดการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ

การกระจายอ�านาจการบริหารและจัดการศึกษา พบว่าแต่ละ 

หน่วยงานยังขาดความอิสระ ความคล่องตัวในการบริหารงานและ

การจัดการศึกษาเท่าที่ควร (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2552, หน้า 11-12) ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. 2552-2561) จึงมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง 

มคุีณภาพ โดยมเีป้าหมายหลักสามประการ คือ พฒันาคณุภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้

ของทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการบริหารและจัดการศึกษา 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 11-12)

 ความส�าคัญและจ�าเป็นของผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติไปจนถึงระดับสูงในโรงเรียนจึงต้องมีวิสัยทัศน์  

มกีารตดัสินใจทีด่ ีถกูต้องและเหมาะสม มกีารประสานงานทีด่ทีัง้ใน

โรงเรียนรวมทั้งชุมชนอีกด้วยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองเห็น

ความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพร้อมที่จะเป็น

ผู้น�าทางวิชาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการ 
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ส่งเสริมให้บุคคลมีความรู ้ความเข้าใจและมีทักษะการจัดการ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด

ชวีติ ผูบ้ริหารมอือาชพีนัน้จะต้องมกีารบรหิารและจดัการให้โรงเรยีน

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมีคุณภาพเป็นที่น่าภูมิใจ 

แก่ผู้ปกครอง ผู้บริหารทุกแห่ง จ�าเป็นต้องเปิดโอกาสให้หลายฝ่าย 

มส่ีวนร่วม ก�ากบัดแูล สนับสนนุ พร้อมกับให้มบีทบาทในการก�าหนด

ทิศทางจัดการศึกษา (บุญค�่า รักษาศรี, 2546, หน้า 18)

 ปัจจุบันผู้บริหารมีความส�าคัญและความจ�าเป็น ต้องเป็น 

นักบริหารการศึกษามืออาชีพ เพราะจากความก้าวหน้าของโลก 

ยุคโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยี แต่การบริหารการศึกษายังไม่เหมาะสม ขาด

ประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น เพื่อยกระดับการบริหารการศึกษา  

ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นผู้น�าที่ดี และ 

สร้างงานทีโ่ดดเด่น การปฏบิตัหิน้าทีค่วามรับผิดชอบ น�าพาโรงเรยีน 

ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผลซึ่งขึ้นอยู ่กับความรู ้และความสามารถเลือก 

รปูแบบการบรหิารให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างชาญฉลาดของ 

ผู้บริหาร และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 53 ได้

ก�าหนดให้ผู้บริหารระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้บริหารสถาน

ศึกษาจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ การ

บริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรวิชาชีพคร ู

ผู้บริหารสถานศึกษา (ส�านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, 2547, หน้า 32) และผู้บริหาร

การศึกษาก�าหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ชั้นสูง นั่นคือจะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (ธีระ รุญเจริญ, 2545,  

หน้า 13) รวมทั้งจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก�าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกใน 

รอบแรก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ไว้

ดังนี้ มาตรฐานท่ี 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้น�า และมีความสามารถใน

การบริหารจัดการ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้บริหารมีความคิด

ริเริ่ม และมีวิสัยทัศน์ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ

ในการบริหาร ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผู้น�าทาง

วชิาการ ส�านกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน) (2547, หน้า 1,013) และจากงานวิจัยของกุสุมา 

ยี่ภู่ ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ ในทัศนะ

ของครูโรงเรียนชุมชนบางไผ่ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความเป็นผู้น�า ด้านความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด (กุสุมา ยี่ภู่ 2553, หน้า 86)  

ในขณะเดียวกันผู ้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based management : SBM) 

การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาว่าเป็นงานหลัก

ของงานด้านการบรหิารสถานศึกษา การบรหิารโดยองค์คณะบคุคล 

การประเมินภายใน และการประเมินภายนอกให้เป็นไปตามเกณฑ์

ของส�านกัรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) การทีจ่ะด�าเนนิการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เกดิประสทิธผิล 

ผู้บริหารจะต้องเป็นมืออาชีพ และเป็นผู้น�าทางวิชาการ ซึ่งจ�าเป็น

ต้องมีสมรรถภาพทั้งความรู้ ทักษะตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพจึง

จะน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างแท้จริง (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 8)

 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ปัจจัยส�าคัญต้องมีการ

พัฒนาคุณภาพงานวิชาการงานงบประมาณ งานบุคคล และ 

การบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจ�าเป็น 

ต้องมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวพันกับการเสริมสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นในสถาน

ศึกษา ประกอบด้วย การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของสถาน

ศึกษา เป็นองค์การวิชาชีพการเสริมสร้างการตัดสินใจร่วม และ 

การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเสริมสร้างความเป็นผู ้น�าทางวิชาการ  

(ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 108)

 การบริหารโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ต้อง

อาศัยผู้บริหารที่มีคุณลักษณะเป็นมืออาชีพ มีความสามารถมีความ

เข้าใจในเรือ่งการบรหิารจดัการโรงเรยีนเป็นอย่างดตีามสถานการณ์

ต่างๆ ของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตาม 

กระแสโลกาภิวัตน์ ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถตอบ

สนองต่อนโยบายของหน่วยงาน และสนองต่อความต้องการของ 

ผู้เรียน และชุมชนในท้องถิ่น จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  

การบริหารสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

ได้นั้น เป็นสิ่งส�าคัญต่อคุณภาพผู้เรียน และส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ด้วย 

 จากการบรหิารงานของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษา ฉะเชงิเทรา เขต 1 ในด้านเป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ์ ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 กลยุทธ์ที่ 4 

กระจายอ�านาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาถึงแม้จะม ี

การกระจายอ�านาจ แต่ก็ยังท�าให้การบริหารขาดประสิทธิภาพ 

(ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1, 

2553, หน้า 8) ผลการตรวจสอบและประเมนิผลภายในสถานศกึษา

ปีงบประมาณ 2552-2553 ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษา ฉะเชงิเทรา เขต 1 ซึง่โรงเรยีนในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษาประถมศกึษา ฉะเชงิเทรา เขต 1 ทีไ่ด้รบัการประเมนิภายนอก
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รอบสอง จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา (องค์การมหาชน) จ�านวน 164 โรงเรียนผลปรากฏว่า โรงเรียน

ที่ได้รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพรอบสอง จ�านวน 151 

โรงเรยีน คดิเป็นร้อยละ 92.07 และโรงเรยีนทีไ่ม่ได้รบัรองมาตรฐาน

การประเมินคุณภาพรอบสอง จ�านวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

7.93 เมื่อพิจารณาผลของการด�าเนินงานตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพสถานศึกษาท่ีต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2552-2553 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ของ

โรงเรียนท่ีไม่ได้รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพรอบสอง 

จ�านวน 13 โรงเรียน พบว่าคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามมาตรฐานการศกึษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัด ี(ส�านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน), 2553, 

หน้า 8) และจากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติ (O-Net) ของจ�านวน 143 โรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต�่ากว่าระดับชาติ 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2554, 

หน้า 1-8) 

 จะเหน็ได้ว่าถงึแม้จะมกีารกระจายอ�านาจให้แก่สถานศึกษา 

มีอิสระในการบริหารจัดการ สามารถบริหารและจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัว สามารถพัฒนา

หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล

แล้วก็ตาม แต่ผลการตรวจสอบและประเมินผลภายในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2552-2553 ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงโรงเรียนในสังกัดก็ยังไม่ได้รับรอง

มาตรฐานการประเมนิคณุภาพรอบสอง หลายโรงเรยีน และด้านการ

จัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับส�านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษายังต�่ากว่าระดับชาติทุกวิชา ส่งผลให้คุณภาพ 

ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัทีต้่องได้รบัการปรบัปรงุแก้ไข และการทีจ่ะพฒันา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้นต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหาร

มืออาชีพในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนให้มี

คุณภาพดียิ่งขึ้น ดังเช่นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยของคณิตตรา 

เจริญพร (2555, หน้า 89-92) เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน

ศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะ

ผู้น�า ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านความ

สามารถในการบริหาร ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน จากผลการวิจัยดังกล่าว คุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษามีผลต่อการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น หากสถานศึกษา

มผีูบ้รหิารทีม่คีณุลกัษณะมอือาชพี กจ็ะสามารถบริหารสถานศกึษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จากสภาพความเป็นมา ความส�าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  

และประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษา

คุณลักษณะของผู ้บริหารมืออาชีพของผู ้บริหาร ท่ีส ่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา เพื่อน�าผลการศึกษาเป็น

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ของส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหาร มืออาชีพ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  3.  เพือ่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของผูบ้รหิาร

มืออาชีพกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  4.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ท่ีส่งผล 

ต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

สมมติฐานการวิจัย
 1. คุณลักษณะของผู ้บริหารมืออาชีพสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับมาก

  2.  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับมาก

  3. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  4. คณุลกัษณะของผูบ้รหิารมอือาชีพส่งผลต่อประสทิธิภาพ

การบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอบเขตของเนื้อหา
 1. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยการน�าหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี มาเป็นเน้ือหาในการวิจัย คือ คุณลักษณะของ 

ผู ้บริหารมืออาชีพ ผู ้วิจัยได้บูรณาการจากแนวคิดคุณลักษณะ 
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ของผู้บริหารมืออาชีพ จากนักวิชาการหลายท่านซึ่งประกอบด้วย  

ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 25-27), ถวิล อรัญเวศ (2544, 

หน้า 17-18), สมบัติ บุญประเคน (2544, หน้า 20-21), รุ่ง แก้วแดง 

(2544, หน้า 278), รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, 

หน้า 43-45), เรโนลด์ (Reynold, 1997, p.78; อ้างถึงใน กุสุมา ยี่ภู่, 

2553, หน้า 19), เดสเลอร์ (Dessler, 1998, p. 78; อ้างถึงใน  

กุสุมา ยี่ ภู ่ , 2553, หน้า 19-20), กรีนเบอร์ก และบารอน  

(Greenberg and Baron, 2003, p. 473) โดยน�ามาสังเคราะห ์

เป็นคุณลักษณะของผู ้บริหารมืออาชีพท่ีสอดคล้องกันจ�านวน  

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม  

2) ด้าน ความสามารถในการตัดสินใจ 3) ด้านความสามารถในการ

ประสานงานทีด่ ี4) ด้านความสามารถในความเป็นผูน้�าทางวชิาการ 

5) ด้านความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 2. ประสทิธภิาพศกึษาจากแนวคดิของดรกัเกอร์ (Drucker, 

1967; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพันธ์ พันพฤกษ์, 2545 

หน้า 3) ส�านกังานปฏริปูการศกึษา (2545, หน้า 17) และการบรหิาร

สถานศึกษา ศึกษาตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, 

หน้า 33-73) ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ประสิทธิภาพการ

บริหารวิชาการ 2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  

3) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4) ประสิทธิภาพการบริหาร

ทั่วไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย ่างที่ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 142 คน ครู 306 

คน รวม 448 คน จากประชากรทั้งหมด 1,590 คน ผู้วิจัยได้ใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)

  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร

มืออาชีพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

   ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของ 

ผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภฏัราชนครนิทร์ เพ่ือขอความร่วมมอืจากผูอ้�านวยการส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ในการขออนญุาต

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถาม

  2. ขอหนังสือจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพือ่ขอความอนเุคราะห์ ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 448 ชุด

 3. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองจาก

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและบางส่วนได้ส่งให้กลุ่มตัวอย่างทาง

ไปรษณีย์ จ�านวน 448 ชุด ได้รับคืนมา 448 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

  4. น�าแบบสอบถามที่รวบรวมได ้ ท�าการตรวจสอบ 

ความถูกต้องสมบูรณ์ และน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ

 2.  วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ โดยการ 

หาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 3.  วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยการหาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 4.  การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร ์สัน (Pearson,s Product Moment  

Correlation Coefficient)

 5.  วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากแบบสอบถามด้วยการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้

วิธี Stepwise

สรุปผลการวิจัย
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดสถานศึกษาในเขต

อ�าเภอเมืองมากที่สุด คือ จ�านวน 147 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.81 

รองลงมาอ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว มีจ�านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.59 อ�าเภอบางประกง มีจ�านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 20.76 

และอ�าเภอบ้านโพธิ์ มีจ�านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 13.84 
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ประสบการณ์ในการท�างานมากที่สุด คือ 16 ปีขึ้นไปมีจ�านวน  

231 คน คดิเป็นร้อยละ 51.57 รองลงมาประสบการณ์ในการท�างาน 

11–15 ปี จ�านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 25.89 ประสบการณ ์

ในการท�างาน 6–10 ปี จ�านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95 

ประสบการณ์ในการท�างานไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 34 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 7.59 และต�าแหน่งหน้าที่เป็นครูมากที่สุดคือ จ�านวน 306 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมาเป็นผู้บริหาร จ�านวน 142 คน  

คิดเป็นร้อยละ 31.70 

  2.  ผลของการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื มคีวามสามารถในความ

เป็นผู้น�าทางวิชาการ รองลงมา คือ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถใน 

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีความ 

สามารถในการประสานงานที่ดี 

   1) ด้านมีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม มีค่า

เฉล่ียอยู ่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  

ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการสือ่สารให้ผูอ้ืน่เข้าใจ ยนิดีปฏิบตัติาม 

เพื่อสร้างพันธกิจสัญญาร่วมกัน รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความ

สามารถระดมความคิดร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการ

จัดการศึกษา และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ก�าหนดวิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างทีมที่มีคุณภาพ 

   2) ด้านมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่า

เฉล่ียอยู ่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  

ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหา รองลงมา คือ ผู้บริหาร

พยายามหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ และผู้บริหารมีความ

สนใจกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์รอบด้าน และผู้บริหารมีความ

สามารถคดิเชงิจนิตนาการทีน่�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่ถอย

หนี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารยอมรับฟังความคิด

เห็นที่มีสารประโยชน์ เพื่อข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

งานของตน 

   3) ด้านมีความสามารถในการเป็นผู้น�าทางวิชาการ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 

ผู ้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับหลักสูตร รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครู

เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอน และผู้บริหารมีการใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองทางด้าน

การศึกษาอยู่เสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ

ด�าเนินการนิเทศภายใน โดยมีการเยี่ยมชั้นเรียนปรึกษาหารือ  

ให้ค�าแนะน�า 

  4) ด้านความสามารถในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารมีความ

สามารถในการใช้สติปัญญาหลักวิชา ข้อมูลสารสนเทศมาช่วยการ

ตัดสินใจ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความสามารถเลือกทางเลือก 

ที่เหมาะสมดีที่สุดในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารมีความสามารถ 

ในการก�าหนดยุทธวิธีการตัดสินใจตามความเหมาะสมของแต่ละ

สถานการณ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความ

สามารถตดัสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เกดิข้อผดิพลาด 

   5) มคีวามสามารถในการประสานงานทีด่ ีมค่ีาเฉลีย่อยู่

ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารมี

มนษุยสมัพนัธ์ทีด่กีบัผู้ใต้บังคบับญัชา รองลงมา คอืผูบ้รหิารมคีวาม

สามารถในการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในหน่วยงาน และ

ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการสร้างความร่วมมอืร่วมใจของบคุลากร

ในหน่วยงาน ผู้บรหิารมคีวามสามารถในการใช้เทคนิคการประสาน

งาน โดยไม่ท�าให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน ส่วนข้อทีด่ทีีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ คอื 

ผู้บริหารใช้ความสามารถลดความความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 

  3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

มีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  

คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้าน

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และด้านประสิทธิภาพการ

บริหารวชิาการ ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้านประสทิธภิาพ

การบริหารทั่วไป เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

   1) ด้านประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ สถานศึกษามี

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 

ผู้เรียน รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรยีนการสอนโดยใช้ทรพัยากรให้ประหยดัคุ้มค่าเกดิประโยชน์สงูสดุ

กบัผูเ้รยีน และสถานศกึษามกีารมพีฒันาหลักสูตรสถานศกึษาให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือสถาน

ศึกษามีการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู 

   2) ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คอื สถานศกึษา

มีการกระตุ ้นช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ได้มาตรฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษาม ี

การส่งเสริมให้บุคลากรได้อบรมสัมมนา และสถานศึกษามีการ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามวินัยราชการ ส่วนข้อท่ีมี
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ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษา มีการวางแผนอัตราก�าลังและ

ก�าหนดต�าแหน่ง 

   3) ด้านประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ มค่ีาเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คือ สถานศึกษา

มีการส่งเสริมกิจการนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู ้เรียน 

รองลงมา คอื สถานศกึษามกีารวางแผนการบรหิารงบประมาณ และ

สถานศึกษาบริหารการเงินอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สงูสดุ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื สถานศกึษาส่งเสรมิสนบัสนนุ

ประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร และ 

หน่วยงานอื่น 

   4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื สถานศึกษามกีาร

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน 

รองลงมา คือสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ 

งานด้านบุคลากร งานงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไปให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ และสถานศกึษาดแูลอาคารสถานที ่และส่ิงแวดล้อม

ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

สถานศึกษาด�าเนินงานด้านธุรการอย่างเป็นระบบให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ 

ผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 

มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกในระดบัมาก (r
xy
=.729) อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 5.  ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ (X)  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา (y) ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ด้าน มีความสามารถในการ 

ตัดสินใจ (X
4
) ด้านมีความสามารถในการประสานงานที่ดี (X

5
)  

ด้านมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (X
2
) ด้านมีความ

สามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (X
1
) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารสถานศึกษา (y) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ได้ร้อยละ 67.40 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ 

 ý = 1.773 + .204X
4
+ .178X

5 
+.133 X

2 
+ .090X

1
 

และเขียนเป็นสมการพยากรณ์

 ŷ =.300X
4
 + .243 X

5 
+ .224 X

2 
+ .131X

1 
ส่วนด้านมคีวาม

สามารถในการเป็นผู้น�าทางวิชาการ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารสถานศึกษา

อภิปรายผล
 1.  จากการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ผลการ

วิจัยพบว่า มีค ่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล นิยมพันธุ์ (2549,บทคัดย่อ)  

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิด

เห็นของผู ้บริหารและครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมี 

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของชนาภัทร เกิดชอบ (2552, 

บทคดัย่อ) ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมอือาชพีกบั

คุณภาพงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า  

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง 

มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ อยู่ในระดับมาก 

   ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบ้รหิารในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นผู้บริหารท่ีมีความ

ตั้งใจท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จ ตามเป้าหมายหรือนโยบาย

ขององค์การด้วยเหตุผล และหลักการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว  

มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารสถานศึกษา มีการ

ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวทางต่างๆ อย่างผสมผสานกลมกลืนแล้ว

น�าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงผู้บริหารส่วนใหญ่นั้น 

เป็นผู้ที่มีประวัติผลงาน และการบริหารอย่างโดดเด่น เป็นที่ยอม 

รับของสังคม สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นไปตามบรรทัดฐานท่ีครอบคลุม

วัตถุประสงค์ โดยค�านึงถึงส่วนรวม องค์รวมของหน่วยงาน รวมไป

ถงึการให้การบรกิารทีเ่ป็นส่วนระบบกลุม่ มกีารตดัสนิใจด้วยตนเอง 

การควบคุมตนเอง ซึ่งเป็นความรู้ตามมาตรฐานและการยอมรับ 

ของผูร่้วมงาน และในปัจจบุนัผูบ้รหิารนบัว่า มคีวามส�าคัญและความ

จ�าเป็นต้องเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ เพราะจากความ

ก้าวหน้าของโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ ฮอย และ 

มสิเกล (Hoy & Miskel, 1996, p. 144) ทีก่ล่าวว่าผูบ้ริหารมืออาชพี

จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์ใน

การบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปล่ียนแปลง มีภาวะผู้น�า 

มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็น

ประชาธิปไตย เพื่อน�าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนทุกคน 

มคีวามรู ้ความสามารถ บคุลกิลกัษณะ และคณุสมบตัติามหลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง 
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   ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าคณุลกัษณะผูบ้รหิารมอือาชพีนัน้เป็น

ความสามารถของผู้บริหารท่ีใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ ในการพัฒนา

ตนเองให้มีคุณลักษณะเฉพาะตัว รู ้จักประยุกต์ใช้ความรู ้ความ

สามารถท่ีมอียูไ่ปใช้ในการบรหิารจดัการให้ดเีลศิ ทัง้ด้านการบรหิาร

ตนเอง บริหารทีมงาน ท�าให้มีการบริหารงานที่โดดเด่น เป็นผู้ที่เป็น

เลิศในการบริหารการศึกษา มีศักยภาพในการบริหาร ผู้บริหารที่

พร้อมน�าพาสถานศึกษา หรือหน่วยงานไปสู ่ความส�าเร็จตาม 

เป้าหมายของสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสิทธผิล

ต่อสถานศึกษา ท่ีวางเป้าหมายเอาไว้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็น 

ที่ยอมรับของบุคคลท่ัวไปในชุมชนและสังคม จากเหตุผลดังกล่าว  

ผู ้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร 

แบบมืออาชีพจึงส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยโดยรวม และรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก 

 2. ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้ัน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 ด้านมีความสามารถในความเป็นผู้น�าทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นอนัดบัที ่1 สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ พรพิมล นิยมพันธุ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งผล

การวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

ของผู้บริหารมืออาชีพ ด้านมีความสามารถในความเป็นผู้น�าทาง

วิชาการ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของคณิตตรา 

เจริญพร (2555, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐานในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านมี

ความสามารถในความเป็นผู้น�าทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก แตไ่ม่

สอดคล้องกับ กุสุมา ยี่ภู ่ (2553, บทคัดย่อ) ท�าการวิจัยเรื่อง 

คณุลกัษณะผูบ้รหิารมอือาชพีทีพ่งึประสงค์ในทศันะของครโูรงเรยีน

ชุมชนวัดบางไผ่ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพท่ีพึงประสงค์ใน

ทัศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษานนทบุรี เขต 2 ในด้านความสามารถในการเป็นผู้น�าทาง

วิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีลักษณะเฉพาะ 

ของผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้และเป็นผูน้�าด้านวชิาการ มคีวามรู ้มทัีกษะ 

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ด�าเนินการนิเทศ

ภายใน โดยมีการเยี่ยมชั้นเรียน ปรึกษาหารือ ให้ค�าแนะน�าจัดและ

ก�ากับดูแล การสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน ใช้การวัดผลที่เหมาะสม 

เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูเข้า

ร่วมฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร มคีวามใฝ่เรยีน

ใฝ่รู ้มุง่พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รอบรูท้างด้านการศกึษาแสวงหาข้อมลู

ข่าวสารมีการสร้างบรรยากาศระหว่างผู้บริหารคณะครูนักเรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันผู้น�าแห่งนอร์ท ดาโกต้า (North Dagota 

LEAD-Center, 2001, p. 1) กล่าวว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการ มคีวาม

หมายได้มากกว่าการนเิทศกระบวนการเรยีนการสอนภาวะผูน้�า ทาง

วิชาการที่มีประสิทธิภาพจะต้องครอบคลุมทักษะ การวางแผนการ

พัฒนา การท�าให้เป็นผลส�าเร็จ และการวัดผลที่เหมาะสม เพื่อ

สนบัสนนุคณุภาพการเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนในการใช้อทิธพิลต่อกลุม่

เพื่อให้ด�าเนินงานประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

  ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้คุณลักษณะของผู้บริหาร

มืออาชีพ ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ด้านมคีวามสามารถในความเป็นผูน้�าทางวชิาการ 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1 

  3.  ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 ด้านมคีวามสามารถในการประสานงานทีด่ ีมค่ีาเฉลีย่โดยรวม

อยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ณรงศกัดิ ์พนัชะโก (2547, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง คณุลกัษณะ

ของผู้บริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด

หนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ด้านมีความสามารถในการประสาน

งานที่ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับธวัชชัย 

ปุณฑริกกุล (2544, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาเร่ือง การศึกษา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก 

สังฆมณฑลนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู ้ในการ

ประสานงานที่ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

   ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผู้บรหิารบางท่านในสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ตระหนักถึง

การจัดการจัดระเบียบวิธีท�างาน เพื่อลดขั้นตอนในการท�างาน และ

การสร้างความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันในหน่วยงาน ในด้านการใช้

เทคนิคการประสานงานให้การด�าเนินการปฏิบัติงานบรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ ยงัไม่เป็นทีพ่งึพอใจของครใูนสถานศกึษา กระบวนการ
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ทีท่�าใหเ้กดิการมสีว่นร่วมของหรอืกลุ่มบุคคลทัง้ภายในสถานศกึษา

และภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้งานด�าเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของสถานศึกษา ยังไม่เป็น

รูปธรรมเท่าทีค่วร รวมถึงความสามารถในการใช้เทคนคิการประสาน

งานบริการ ยังไม่เด่นชัด และพึงพอใจของครูในโรงเรียน

   ดังน้ันจากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้คุณลักษณะของ 

ผู้บริหารมืออาชีพ ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในด้านมีความสามารถในการประสานงาน

ที่ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ จึงอยู่

ในล�าดับสุดท้าย

  4. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัไพโรจน์ ขาวสงัข์ (2547, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลในเขตพื้นที่การ

ศกึษากระบี ่ผลการศกึษาพบว่า การบรหิารโรงเรยีนทีเ่ป็นนติบิคุคล 

ในเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวจิยัของวรรณ ีเรอืงโสภณ (2548, บทคดัย่อ) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง 

การบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล ตามทัศนะของบุคลากรการ

ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร

ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของบุคลากรการศึกษาเทศบาล

สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีหลักในการบริหาร  

การสร้างระบบการบรหิารทีผ่่านการวางแผน การวิเคราะห์อย่างเป็น

ขัน้ตอน ในด้านการบรหิารวชิาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบรหิาร

งานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป โดยใช้ทรัพยากรการบริหาร

คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดการสูญ

เสยีน้อยทีส่ดุ เกดิผลคุม้ค่าสงูสดุ โดยอาศยัความร่วมมอืจากทกุฝ่าย

โดยค�านึงถึงความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว 

ถูกต้อง และอาศัยหลักในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการ

วางแผน การวเิคราะห์ทกุขัน้ตอนมรีะบบการตรวจสอบตดิตาม และ

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ผลส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และ

วตัถปุระสงค์ของโรงเรยีนทีก่�าหนดไว้ สอดคล้องกับพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ระบุไว้ว่าให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�านาจการบริหาร และการจัดการ

ศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารทั่วไป สู่คณะกรรมการ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มากที่สุด และด้วยเจตนารมณ์

ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินงานได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 

และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ทุกฝ่ายซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ ท�าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33) 

  ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา จึงส่งผลให้

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  5.  ประสทิธภิาพการบรหิารสถานศกึษา ในสังกดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ด้านประสทิธภิาพ

การบริหารงบประมาณ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ

อยู่ในล�าดับที่ 1 สอดคล้องกับ สุนทรา นนสุราช (2550, บทคัดย่อ) 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ

ความส�าเร็จของการบรหิารงานในโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน 

มีความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน ด้าน

การบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสาวิตรี  

อุ่นจางวาง (2550, บทคัดย่อ) ปัจจัยด้านการใช้พลังอ�านาจของผู้

บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 

ระดบัประสิทธภิาพของการบรหิารงานโรงเรยีน สังกัดส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษา ในจงัหวดัสกลนคร การบรหิารงานงบประมาณ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการบริหารจัดการ ตามนโยบาย

ด้านค่านิยมขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมความ

สามารถของผูบ้รหิารในการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีนได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็วบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน โดยใช ้

งบประมาณอย่างประหยัด คุ ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด  

การบริหารงานเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณการวางแผน 

งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการก�าหนดผลผลิตและการ

ค�านวณต้นทนุการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจ้าง การบรหิารงานการเงนิ 

และผลการด�าเนินงาน การรายงานการเงินและผลการด�าเนินงาน

อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักในการบริหาร การสร้างระบบการ

บรหิารทีผ่่านการวางแผน การวิเคราะห์อย่างเป็นขัน้ตอน ในด้านงบ

ประมาณ โดยใช้ทรัพยากรการบริหารคือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี

อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด เกิดผลคุ้มค่า
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สงูสดุ (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทราเขต 1, 

2555, หน้า 18) 

   ดังน้ันจากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้คุณลักษณะของ 

ผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในด้านประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเทียบกับด้านอื่นจึงอยู่ใน

ล�าดับที่ 1 

  6. ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ด้านประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยไพโรจน์ 

ขาวสังข์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารโรงเรียนที่  

เป็นนิติบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า 

การบริหารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ในเขตพื้นที่การศึกษากระบ่ี  

ด้านประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณี เรืองโสภณ (2548, 

บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล

ตามทัศนะของบุคลากรการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของ

บุคลากรการศึกษาเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีด้านการ

บริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง 

   ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบ้ริหารและครใูนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ยังเห็นความ

ส�าคัญกับด้านประสิทธิภาพการบริหารท่ัวไปเป็นเพียงงานส่งเสริม 

และสนบัสนนุการจัดการศกึษา เนือ่งจากเข้าใจว่าเป็นงานทีเ่กีย่วข้อง

กับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่นๆ เพียง 

เพ่ือให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

โดยเป็นการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอ�านวยการ ความ

สะดวกต่างๆ ในการให้บรกิารศึกษาให้สถานศกึษา โดยใช้นวตักรรม

และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจัดการ

ศึกษาเท่านั้น รวมถึงการบริหารงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานธุรการ 

การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและ

พัฒนาเครือข ่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและ 

พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

การจัดท�าส�ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียนการส่งเสริมประสานงาน 

การจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัการส่งเสรมิ

กจิการนกัเรียน การประชาสมัพนัธ์ การจดัระบบการควบคมุภายใน

หน่วยงาน ยังไม่มีการจัดการบริหารที่เด่นชัดเท่าที่ควร (ส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1, 2555, หน้า 22) 

  ดังน้ันจากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีค่า

เฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนจึงอยู่  

ในล�าดับสุดท้าย

 7.  ผลการวจิยัพบว่าความสมัพันธ์ระหว่างคณุลกัษณะของ

ผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มคีวาม

สมัพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัมาก (r
xy
=.729) อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวดี กู้เมือง (2554, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ

บริหารงานสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นผู้บริหาร

มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิี ่.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ คณติตรา เจรญิพร (2555, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อการบรหิารสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย 

พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวก  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของอาทิตย์ เอี่ยมศรี (2547, บทคัดย่อ) ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะทางการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวัดขอนแก่น ผลการวจิยัพบ

ว่าคณุลกัษณะทางการบรหิารกบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ

ของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัขอนแก่น มคีวามสมัพันธ์

ทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

   ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ได้พัฒนาตนเอง

ด้วยวิธีการหลากหลายเพื่อให้มีคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมือ

อาชีพ และสามารถน�าไปใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาจนเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังเป็นการสนองตอบต่อ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 

39 ระบุไว้ว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ�านาจการบริหาร 

และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
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บุคคล และการบริหารท่ัวไป สู่คณะกรรมการ ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มากที่สุด และ

ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด�าเนินงานได้ โดยอิสระ 

คล่องตวั รวดเรว็ สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีน สถานศึกษา 

ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษา ทุกฝ่ายซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้สถานศึกษามี 

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และ

กระบวนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผลประเมนิผล รวมทัง้ปัจจยัเกือ้

หนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33) ซึ่ง 

ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักท่ีส�าคัญของสถานศึกษา 

ที่จะสร้างความส�าเร็จในการจัดการศึกษาสูงสุด จึงต้องอาศัยความ

เป็นผู้น�า ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจบริบทของการ

บริหารจัดการโรงเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

และผู้เรียนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามความส�าเร็จของการบริหาร

จัดการและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายประการ 

อาทิ การระดมทรัพยากร การมีส่วนร่วมของชุมชน การกระจาย 

อ�านาจ และเสริมสร้างพลังในการท�างาน และการยึดม่ันผูกพัน 

ต่อองค์กร 

   ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงส ่งผลให้คุณลักษณะ 

ของผูบ้รหิารมอือาชพีกับประสทิธภิาพการบรหิารสถานศกึษาสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ .05

  8. ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่าคณุลกัษณะ

ของผู ้บริหารมืออาชีพ ด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์ คือ ด้านมี 

ความสามารถในการตัดสินใจ ด้านมีความสามารถในการประสาน

งานท่ีดี ด้านมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และด้าน 

มีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ คณิตตรา เจริญพร (2555, บทคัดย่อ) ท�าการวิจัยเรื่อง 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถาน

ศกึษาโดยใช้โรงเรยีน เป็นฐาน ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้น�า ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม  

ด้านบุคลิกภาพ และด้านความสามารถในการบริหาร ส่งผลต่อการ 

บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

   ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ระบไุว้ว่า ให้กระทรวงศึกษาธกิาร 

กระจายอ�านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  

สู่คณะกรรมการ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

ในเขตพื้นที่การศึกษา และด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา 

ด�าเนนิงานได้โดยอสิระ คล่องตวั รวดเรว็ สอดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจาก  

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

ท�าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถ

พฒันาหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผลประเมนิ

ผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น

ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 

หน้า 33) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่ส�าคัญของ 

สถานศึกษาการท่ีจะน�าพาสถานศึกษาไปให้ถึงเป้าหมายในการ

จัดการศึกษาต้องอาศัยผู้บริหารที่มีคุณลักษณะเป็นมืออาชีพ 

ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ

โรงเรียนเป็นอย่างดีตามสถานการณ์ต่างๆ ของเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคมโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ ซึง่การด�าเนนิการ

ต่างๆ จะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้จะต้องมรีะบบการบรหิารจดัการ

ที่ดี และเป็นรูปธรรมสามารถตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงาน 

และสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนในท้องถิ่น จึงจะ 

ส่งผลให้เกดิประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการงานด้านต่างๆ ซึง่เหน็ 

ได้จากคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพทั้ง 4 ด้าน ล้วนแต่เป็น

ปัจจัยที่สนับสนุนให้การด�าเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลท�าให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จบรรลุตาม 

เป้าหมายที่วางไว้เช่นเดียวกัน 

  ดังน้ันจากเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้คุณลักษณะของ 

ผู้บริหารมืออาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1

  9. ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 

ด้านมีความสามารถในการเป็นผู ้น�าทางวิชาการ ไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการแสดง

บทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถ

โน้มน้าว จูงใจ หรือชี้น�าให้บุคลากรในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง

เข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา รวมพลัง 
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และประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้งานวิชาการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรง 

กับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน 

อันเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

(สร์ิราน ีวสภุทัร, 2551, หน้า 29) ส�าหรบัในส่วนของสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้บริหารบางคน

ไปใส่ใจการบริหารงานอาคารสถานที่ การปรับภูมิทัศน์ และสภาพ

แวดล้อมของสถานศึกษา และงานงบประมาณ จนท�าให้มีการ

สนบัสนนุและตระหนกัถงึภาวะผูน้�าทางวชิาการน้อยลง การใช้ภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการน้อยลง ในด้านความสามารถ และคุณภาพในการ

สอนของครู ยังมีการนิเทศการสอนของครูน้อย

  ดังนั้นจากเหตุผลดังกล ่าว จึงอาจเป ็นสาเหตุท�าให ้ 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ด้านมีความสามารถในการเป็น

ผู้น�าทางวิชาการ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้  

   1) จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร 

มืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านมีความสามารถในการประสานงานที่ดี มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาในด้าน 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานในหน่วยงาน และองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรม การสัมมนา เพื่อพัฒนาความสามารถ

ของผู้บริหารในการใช้เทคนิคการประสานงานได้อย่างชาญฉลาด  

ลดขั้นตอน ลดความขัดแย้งและลดความซับซ้อน สร้างความ 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของ 

สถานศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล และเป็นการ

สร้างเสริมคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพให้กับผู้บริหารด้วย

   2) จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ด้านประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

และผู้บริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาถึงสาเหตุของการบริหาร

ทั่วไปให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น การจัดระบบสารสนเทศให้เป็น

ระบบ เพื่อสะดวกในการใช้ข้อมูล พัฒนาระบบเครือข่าย ส่งเสริม

สนับสนุนงานอื่น ดูแลอาคารสถานที่ ตลอดจนงานอื่นๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้งบประมาณ

อย่างประหยดั คุม้ค่าและเกดิประโยชน์มากทีส่ดุในการบรหิารสถาน

ศึกษา 

   3)  จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู ้บริหาร 

มืออาชีพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  

ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความ

ส�าคัญในเรื่องคุณลักษณะของผู ้บริหารมืออาชีพ โดยมุ ่งเน้นท่ี 

ผูบ้รหิารให้มคีวามรูค้วามสามารถ โดยเฉพาะในด้านมคีวามสามารถ

ในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วน

ร่วมในการบริหาร การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความพึง

พอใจในการท�างานกบัผู้ร่วมงาน สร้างวสัิยทศัน์ร่วมกบัองค์การและ

ชุมชน เลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือน�าพา

สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

   4)  จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร 

มืออาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดงันัน้

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควร

จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ มีศักยภาพ  

มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จและ

ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 

  จะเห็นได้จากผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 มลัีกษณะเฉพาะของผูบ้รหิาร 

ทีม่คีวามรู ้และเป็นผูน้�าด้านวชิาการ มคีวามรู้ มทัีกษะ มกีารรายงาน

ผลการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ ด�าเนนิการนเิทศภายใน โดยมกีาร

เยีย่มช้ันเรยีน ปรกึษาหารอื ให้ค�าแนะน�าจดัและก�ากบัดูแล การสอน

ซ่อมเสรมิแก่นกัเรยีน ใช้การวดัผลทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนนุคณุภาพ

การเรียนรู้ภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูจัด

บรรยากาศในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่

เสมอ รอบรู้ทางด้านการศึกษาแสวงหาข้อมูลข่าวสารมีการสร้าง

บรรยากาศระหว่างผู้บริหารคณะครูนักเรียน ดังนั้นจากเหตุผล 

ดังกล่าวจึงท�าให้คุณลักษณะของผู ้บริหารมืออาชีพ ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านมี

ความสามารถในความเป็นผูน้�าทางวชิาการ มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1 

 2.  ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

   1) ควรศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร

มืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

   2) ควรศกึษาแนวทางการเสรมิสร้างความเป็นผูบ้รหิาร

มืออาชีพ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1
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   3)  ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารด้านวิชาการที ่
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