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Abstract
 

 The objectives of this research were: 1) to study the professional administrative characteristics of school  

administrators under Chachoengsao Primary Educational Service-Area 2. 2) to study the effectiveness of schools 

under Chachoengsao Primary Educational Service-Area 2. 3) to study the relationship between of the professional 

administrative characteristics and the effectiveness of schools under Chachoengsao Primary Educational Service-Area 

2 and 4) to study the professional administrative characteristics of school administrators affecting the effectiveness 

of schools under Chachoengsao Primary Educational Service-Area 2.

 The sample of this study consisted of 420 administrators and teachers under Chachoengsao Primary  

Educational Service- Area 2. The instrument used for data collection was a rating scale questionnaire. The statistics 

used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation  

Coefficient, and Stepwise Muliple Regression Analysis.

The research findings were as follows :

 1. The professional administrative characteristics of school administrators under Chachoengsao Primary  

Educational Service- Area 2, as a whole, was at the high level.

 2. The effectiveness of schools under Chachoengsao Primary Educational Service- Area 2, as at whole, was 

at the high level.

 3. The relationship between the professional administrative characteristics and the effectiveness of schools 

under Chachoengsao Primary Educational Service- Area 2, as a whole, was at the .05 level of significance, namely 

leadership, ethics, morality, creative thinking, professional skill, experience and working achievement, administrative 

skill, vision, knowledge and capability, respectively.

 4. The predictive variables that could predict the effectiveness of schools under Chachoengsao Primary  

Educational Service- Area 2, as a whole, was at the .05 level of significance, namely leadership, ethics, morality,  

vision, experience and working achievement, knowledge and capability, administrative skills, and creative thinking, 

respectively. 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

ในมาตรา 43 ก�าหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ 

พัฒนาคน คุ้มครองสิทธิสร้างความเสมอภาคให้โอกาสทุกคนได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถึงไม่น้อยกว่า 12 ปี และให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้

มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาประกอบกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศ  

สาระส�าคัญคือ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพด้านนโยบาย 

หลากหลายการปฏิบัติ มีการกระจายอ�านาจไปสู ่เขตพื้นที่การ 

ศึกษาสถาน ศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม

ให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา ให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด 

ความรู ้การฝึกการอบรมการสบืสานวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ความ 

ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพ

แวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู ้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิด 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม  

สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2, 2556, หน้า 1)

 การจัดตั้งส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 อยู ่ภายใต ้การก�ากับดูแลของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไป

ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามาตรา 38 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 โดยด�าเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการ

จดัการศกึษา ในระดบัการศกึษาปฐมวยั ระดบัการศกึษาภาคบงัคับ 

9 ปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและ 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 4) หาอ�านาจพยากรณ์

ของระดบัคณุลกัษณะความเป็นผู้บรหิารมอือาชพีกบัประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา

เขต 2

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 จาก 80 โรงเรียน จ�านวน 420 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 80 คน และครูผู้สอน จ�านวน 340 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก

 3. คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามล�าดับดังนี้ ด้านภาวะผู้น�า ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านความคดิสร้างสรรค์ ด้านทกัษะวชิาชพี ด้านประสบการณ์และผลส�าเรจ็ในการปฏิบตังิาน ด้านทกัษะทางการบรหิาร ด้านวสัิยทศัน์ และ

ด้านความรู้ความสามารถ 

 4. ตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามล�าดับดังนี้ ด้านภาวะผู้น�า ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิสัยทัศน์ ด้านประสบการณ์และ 

ผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิชาชีพ และด้านความคิดสร้างสรรค์

ค�าส�าคัญ : คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ประสิทธิผลของสถานศึกษา
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การศึกษาตลอดชีวิต (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทราเขต 2, 2556, หน้า 3) ซ่ึงสถานศกึษาในความรบัผดิชอบ

ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

มีจ�านวน 160 แห่ง กระจายอยู่ใน 6 อ�าเภอ และ 1 กิ่งอ�าเภอ คือ 

อ�าเภอพนมสารคาม อ�าเภอสนามชัยเขต อ�าเภอท่าตะเกียบ  

อ�าเภอแปลงยาว อ�าเภอบางคล้า อ�าเภอราชสาส์นและกิ่งอ�าเภอ

คลองเขื่อน สภาพความแตกต่างของภูมิประเทศพื้นท่ีความเจริญ

ความทุรกันดาร สังคมเมือง สังคมชนบทและปริมาณโรงเรียนซ่ึงมี

จ�านวนมาก มีความหลากหลายมีความแตกต่างในด้านการจัดการ

บริหารจัดการศึกษา โรงเรียนในสังคมชนบทขาดปัจจัย ในการ

ด�าเนินงานมากกว่าโรงเรียนในเขตสังคมเมืองส่งผลให้การจัดการ

เรียนการสอนในภาพรวม ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความหลากหลาย 

บางแห่งบคุลากรขาดขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบตังิาน การส่งเสรมิ

สนับสนุนของชุมชนในท้องถิ่นไม่เสมอภาคกัน (ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2, 2556, หน้า 12)

 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเกิดจากความ

ต้องการในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาอย่างเป็นระบบ ประสทิธผิล

ของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้บริหารต้องท�าให้เกิดขึ้น

โรงเรียนที่มีความสามารถในการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง พัฒนา 

เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ 

สิ่งแวดล้อม ผสมผสานคงสภาพของโรงเรียนให้เกิดความพึงพอใจ

และผลส�าเร็จของการท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณา

จากความสามารถในการผลิตให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ (สมโชค โพธิ์งาม, 

2550, หน้า 31) ซึง่โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลของสถานศกึษา ทีป่ระสบ

ความส�าเร็จนั้นต้องอาศัยหลักการ แนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทาง  

ต้องอาศัยเป้าหมายท่ีชัดเจน ทรัพยากรท่ีเพียงพอ ต้องอาศัย

คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร ดังนั้นการที่

โรงเรียนจะมีประสิทธิผลหรือไม่น้ันย่อมข้ึน อยู่กับปัจจัยหลาย

ประการ ซึ่งสอดคล้องกับวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549, หน้า 1) กล่าวว่า 

ผู ้บริหารโรงเรียนเป็นกลไกส�าคัญต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียนจะบริหาร

โรงเรียนได้มีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย 

อย่างปัจจัยที่ส�าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านสังคมของ

ผู้บริหาร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร ปัจจัยด้านครูและปัจจัย

ด้านนักเรียน ปัจจัยท่ีเป็นตัวก�าหนดส�าคัญท่ีสุด ของประสิทธิผล

ทางการบริหารของผู้บริหารมี 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ 

ผู้น�าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารและปัจจัยด้าน

สถานการณ์ที่ท�าให้ครูเกิดความพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

ซ่ึงท�าให้โรงเรียน มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซ่ึงก็หมายถึงปัจจัยการ

บริหารหรือรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารมีรูปแบบ

การบริหารงานที่แตกต่างกันนั้นก็จะท�าให้ประสิทธิ ผลของ 

สถานศึกษาในแต่ละด้านแตกต่างกัน (ฤทัยทรัพย์ ดอกค�า, 2553,  

หน้า 38) 

 ผู้บริหารมืออาชีพเป็นบุคคลส�าคัญในการบริหารสถาน 

ศึกษา ซึ่งปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาไทย ต้องยึดหลักพระราช 

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นหลัก โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 

ส่วนส�าคัญในการจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง

ทางการศึกษา ยุคการบริหารการศึกษาไทย ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลมา

จากเงื่อนไขที่ส�าคัญ เช่นท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลก 

โลกาภิวัตน์ การผดุงรักษาอนุรักษ์และปรับสภาพให้มีความเป็น 

ท้องถ่ินและอื่นๆ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถาน

ศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีความส�าคัญและความจ�าเป็นต่อทุก

ท่านมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลทุก

ระดบั ให้มคีวามส�านกึต่อบทบาทและภารกจิต่างๆ ทีม่ต่ีอสงัคมมาก

ขึน้ สงัคมองค์การ หน่วยงานและหน่วยปฏบิตัต่ิางๆ มคีวามต้องการ 

ผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท�าให้การบริหารและการจัดการศึกษา

ประสบความส�าเรจ็และเป็นไปตามแนวทางทีพ่งึประสงค์ (ศักดิไ์ทย 

สุรกิจบวร, 2545, หน้า 1-2) ยอดปรารถนาของทุกคนองค์กร 

ต้องการให้องค์กรบรรลุผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและให้

ประสิทธิผลสูงสุดแต่ละองค์กร จึงต้องแสวงหาผู้บริหารมืออาชีพ

มาบริหารองค์กรและสถาน ศึกษาเหมือนกัน ต้องการผู้บริหารมือ

อาชพีมาบรหิารสถาน ศึกษา บคุคลทีส่�าคัญทีจ่ะบนัดาลให้เกดิความ

ส�าเร็จ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะ

พฒันาผู้บรหิารสถานศึกษาให้เป็นผูบ้รหิารมอือาชีพ (วรีะ ประเสรฐิ

ศิลป์, 2546,หน้า 1) ฉะนั้นสถานศึกษาจะประสบความส�าเร็จได้นั้น

ผู้บรหิารสถานศึกษามส่ีวนส�าคัญและต้องการผู้บรหิารมอือาชพีมาบ

รหิารสถานศึกษา จากผลสรปุผลการประเมนิภายนอกของส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้าน 

ผู้บริหาร ส่วนที่ได้มาตรฐาน คือ ภาวะผู้น�า ความสามารถในการ

บริหารจดัการทัว่ไป ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกบัชุมชนในการ

พัฒนาการศึกษา ส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน คือ การบริหารงาน

วิชาการโดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

มส่ืีอการเรียนการสอนทีเ่อือ้การเรยีนรูแ้ละการส่งเสรมิด้านการเรยีน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ด้านครู ส่ิงที่ได้มาตรฐานคือ  

วุฒิการ ศึกษา ยังไม่ได้มาตรฐาน คือ ความเพียงพอครูและความ 

สามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ภาพรวมสถานศึกษา

จ�านวนร้อยละ 33 ได้มาตรฐาน ส่วนอกีร้อยละ 67 ยงัไม่ได้มาตรฐาน 
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(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556, 

หน้า 12)

 จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่มีผู้วิจัยศึกษาเฉพาะใน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ดังนั้นผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษาเรื่อง คุณลักษณะความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 

ซึ่งจะน�าผลการวิจัยไปเสนอแนะปรับปรุงคุณลักษณะของผู้บริหาร 

สถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 1. เพือ่ศกึษาระดบัคณุลกัษณะความเป็นผูบ้ริหารมอือาชพี

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็น 

ผูบ้รหิารมอือาชพีของผู้บรหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิลของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 2  

 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ขอบเขตการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้

  1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  1) คุณลั กษณะคว าม เป ็ น ผู ้ บ ริ ห า รมื อ อ าชี พ  

ศึกษาตามแนวคิดของนพพงษ์ บุญจิตราดุล (2551, หน้า 90)  

ภารดี อนันต์นาวี (2551, หน้า 109-138) กองพุทธศาสนศึกษา 

(2555, หน้า 4) เดซท์ลี (Daftly, 1999, p. 334) ฟรีออนและ 

แจ๊กสัน (Freon & Jackson, 1996, pp. 29–36) โดยข้อที่มีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดคือ 1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านความคิด

สร้างสรรค์ 3) ด้านภาวะผู ้น�า 4) ด้านทักษะทางการบริหาร  

5) ด้านวิชาชีพ 6) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 7) ด้านความรู้ความ 

สามารถ 8) ด้านประสบการณ์และผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน 

  2) ประสทิธผิลของสถานศกึษา ศกึษาตามแนวคดิของ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียนรอบ 3 ของสมศ.  (2556, หน้า 

9-12) ซึง่ประกอบด้วยประสทิธผิลสถานศกึษา 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านการบรหิารจดัการ 2) ด้านการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

3) ด้านครู 4) ด้านผู้เรียน 5) ด้านการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 6) ด้านความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน

 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1)  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน

ปีการศึกษา 2556 จากจ�านวนสถานศึกษา 160 โรงเรียน ผู้บริหาร

จ�านวน 160 คน ครูผู้สอนจ�านวน 2,261 คน

  2)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

   (1) ก�าหนดขนาดตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 

1973, p. 125) ก�าหนดจากจ�านวนโรงเรียนและครูผู้สอน 340 คน 

   (2) การสุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการ 

สุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) 

   (3)  การสุ ่มแบบแบ่งช้ันโรงเรียน (stratified  

random sampling) ประกอบด้วย ก�าหนดจ�านวนโรงเรียนซึ่งแบ่ง

เป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

    (4)  ก�าหนดจ�านวนโรงเรียนแต่ละขนาดโดยใช ้

ร้อยละ 50 โดยจ�านวนโรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน ขนาดกลาง 

40 โรงเรียน และขนาดเล็ก 35 โรงเรียน รวม 80 โรงเรียน  

   (5)  การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 

ท�าให้ได้ผู ้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 80 คน ส่วนครูผู ้สอนใน 

สถานศึกษา แต่ละขนาดแบ่งสัดส่วนในจ�านวนเท่าๆ กัน จ�านวนครู

ผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่ 114 คน ขนาดกลาง 113 คน และขนาด

เล็ก 113 คน โดยรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 420 คน

 3.  ตัวแปรที่ศึกษา

  1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร 

มืออาชีพ ประกอบด้วย     

   (1) ด้านวิสัยทัศน์     

   (2)  ด้านความคิดสร้างสรรค์    

   (3)  ด้านภาวะผู้น�า     

   (4)  ด้านทักษะทางการบริหาร    

   (5)  ด้านวิชาชีพ     

   (6)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

   (7)  ด้านความรู้ ความสามารถ 

   (8)  ด ้ านประสบการณ ์และผลส�า เร็จในการ 

ปฏิบัติงาน

  2)  ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 
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   (1)  ด้านการบริหารจัดการ    

   (2)  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

    (3)  ด้านครู      

   (4)  ด้านผู้เรียน    

   (5)  ด้านการสนบัสนนุและการมส่ีวนร่วมของชมุชน

   (6)  ด้านความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามกลุ ่ม

ตัวอย ่างที่ผู ้ วิ จัยสร ้างขึ้นเองตามขอบข ่ายการบริหารงาน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบ 

สอบถามลักษณะเลือกตอบ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 จ�านวน 8 ด้าน จ�านวน 50 ข้อ

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถาน

ศึกษามี 6 ด้าน จ�านวน 30 ข้อ

 ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของ 

ลิเคิร์ท (Best & Kahn, 1993, p. 246) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินเป็นขั้นตอน ต่อไปนี้

 1. บันทึกเสนอให้บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ออกหนงัสอืขอความร่วมมอืในการตอบแบบ สอบถาม 

ถึงผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ก�าหนด

 2. น�าหนังสือเสนอต่อผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

แล้วน�าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อ�านวยการสถาน

ศึกษาที่ได้ก�าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

เก็บข้อมูลต่อไป

 3. การส่งแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง ผูว้จิยัส่งด้วยตนเอง

เฉพาะสถานศกึษาทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีง ส�าหรบัสถานศกึษาทีอ่ยูไ่กล

นั้นผู ้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยส่งซองพร้อมปิด

แสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู ้วิจัยเพ่ือให้ผู ้ตอบแบบสอบถามจัดส่ง

แบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งคืนให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ด้วยเช่นกัน

 4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วจิยัเดนิทางไปเกบ็รวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง ส�าหรับสถานศึกษาที่ส่งแบบสอบ ถามคืนทางๆ

ไปรษณีย์ภายหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์

 5. ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างแล้ว

ไม่ได้รบัคนืมาภายใน 2 สปัดาห์ ผู้วจิยัจะไปตดิตามรบัแบบ สอบถาม

ด้วยตนเอง

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยขอเสนอข้อค้นพบ 

ที่ได้จากการวิจัยซึ่งสามารถ สรุปเป็นประเด็นส�าคัญได้ ดังนี้

 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน คิดเป็น 

ร้อยละ 81 อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.5 

 2. ระดับคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ

ผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น

อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ล�าดับที่ 2 ได้แก่ ด้านวิชาชีพ  

ส่วนล�าดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านประสบการณ์และผลส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

 3. คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศกึษาด้านวสัิยทัศน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ข้อที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ข้อ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้งาน

อินเตอร์เนตติดต่อส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด

เป็นล�าดับที่ 2 ได้แก่ ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาถ่ายทอดข่าวสาร

เก่ียวกับการศึกษาใน ที่ประชุม ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อ 7  

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่ือสารแนวโน้มการเปล่ียนแปลง

ทางการศึกษาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 4. ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เช่น 

เดียวกัน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ล�าดับที่ 2 ได้แก่ ด้านผู้เรียน ส่วนล�าดับ

สุดท้าย ได้แก่ ด้านการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 5. คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ทุกด้านโดยรวมมีค่าความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 และมีค่าความสัมพันธ์

กันในระดับสูง (.911) เม่ือพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะผู ้บริหารมืออาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อย 

ได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้น�า มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .875 อาชีพด้าน

คุณธรรมจริยธรรม มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .857 ด้านความคิด
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สร้างสรรค์ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .847 ด้านวิชาชีพ มีค่าความ

สัมพันธ์เท่ากับ .796 ด้าน ประสบการณ์และผลส�าเร็จในการปฏิบัติ

งาน มีค่าความ สัมพันธ์เท่ากับ .743 ด้านทักษะทางการบริหาร  

มีค่าความ สัมพันธ์เท่ากับ .737 ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าความสัมพันธ์

เท่ากับ .702 และด้านสุดท้ายคือด้านความรู ้ ความสามารถ  

มีค่าความ สัมพันธ์เท่ากับ .615

 6. คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา ด้านภาวะผู้น�า ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิสัยทัศน์ 

ด้านประสบการณ์และผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความรู ้  

ความสามารถ ด้านวชิาชพี และด้านความคดิสร้าง สรรค์ เป็นตวัแปร 

ทีส่ามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธผิลของสถานศกึษาโดยภาพรวม 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

ที่ดีที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .964 ค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์ 

เท่ากบั .930 หรอืมอี�านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 93.00 ส่วนด้านทกัษะ

ทางการบริหารไม่ส่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษาโดยภาพรวม 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

  สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพ

รวม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถ

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้

  Z y = .303Z 1x - .148 2x + .468Z 3x - .119Z 5x
+.412 6x - .051Z 7x +.267Z 8x

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัย ท�าให้ทราบระดับคุณลักษณะความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ

สถานศกึษา ความสัมพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะความเป็นผูบ้รหิารมอื

อาชีพกับประสิทธิผลของสถานศึกษาและคุณ ลักษณะความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งสามารถน�ามา

อภิปรายผลได้ ดังนี้

 1. ระดับคุณลักษณะความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ใน 8 ด้าน โดยรวม

และรายด้านอยู ่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 มีการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวการ

บรหิารกล่าวคอืมกีารบรหิารงานอย่างมอีสิระให้มคีวามคล่องตวัต่อ

การบริหารด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบ

ประมาณและการบริหารงานทั่วไป โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมงานด้าน

วิชาการ เป็นหลักส�าคัญอันก่อให้เกิดความส�าเร็จในการปฏิรูปการ

เรียนรู ้และการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม ซ่ึงสอดคล ้องกับ 

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะผู้บริหารท่ีมีคุณลักษณะทางวิชาชีพและ 

คุณลักษณะส่วนบุคคลตามเกณฑ์ คุณลักษณะของผู ้บริหาร 

สถาน ศึกษา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ ซ่ึงมีคุณลักษณะ

ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะความเป็นผู้น�าที่ เข้มแข็ง โดย

เฉพาะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 

มีเป้าหมายทางการศึกษามีการวางแผนการท�างานมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความสามารถ มีทักษะการบริหารท่ีดีเยี่ยม มีการ

ประเมินการท�างานอย่างครบวงจร มีประสบการณ์ด้านบริหารเป็น

อย่างดีและมีความตั้งใจจริงในการบริหารงานในสถานศึกษาด้วย 

ความเชีย่วชาญในวชิาชพีของตน สามารถปฏบิตังิานในรปูแบบของ

การตัดสิน ใจ อย่างมีส่วนร่วมและบริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์

สูงสุดต่อการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นผู้น�าที่มีความรู้และ 

รู้จักแสวงหาความรู้ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกฝ่ายก�าลังร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษา  

มคีวามรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นอย่างดี ให้การสนับสนุน

และอ�านวยความสะดวกการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาตนเอง ส่งเสริม

ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของสถานศกึษา 

ซึง่มคีณุลกัษณะดงันี ้เป็นแบบอย่างทีด่ขีองบคุลากรในสถาน ศกึษา 

มีบุคลิกภาพท่ีดีมีปฏิภาณไหวพริบดีมีการตัดสินใจและแก้ปัญหา  

มมีนษุยสมัพนัธ์ มคีวามรบัผดิชอบสงูมใีจเปิดกว้างพร้อมทีจ่ะรบัฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีความวิริยะ อุตสาหะ อดทน มีความเสียสละ มีความสม�่าเสมอ

มั่นคงมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถในการสื่อสารมีความ

กล้าในการพดูและ การปฏิบตัมิคีวามตืน่ตวัอยูเ่สมอ มสุีขภาพดเีป็น

ผู้น�าที่ดี เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคมรู้จักพัฒนาตนเองและ

สังคมมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรักในสถาบันของชาติและ

อนรุกัษ์ศาสนาและวฒันธรรมธรรมชาตสิิง่แวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ประสงค์ ปาสิงห์ (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการการ

วิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ล�าปางพบว่า คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาตาม

ทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถม 

ศกึษาในจังหวดัล�าปาง ทัง้ 8 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก โดยด้านคณุธรรม

จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากกว่าด้านอื่น และงาน

วิจัยของสุวรรณ์ อินทรรักษ์ (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่อง

บทบาทของผู้บริหาร ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถ่ินและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานวิชาการของ 

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส พบว่า การปฏิบัติหน้าที่

ตามบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนและคร ูอยูใ่นระดบัการปฏิบตัมิาก 

นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับประสิทธิ์ ชุณิกากอน (2549, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ

ทีช่มุชนต้องการในเขตพืน้ทีก่ารศกึษามุกดาหาร พบว่า คุณลกัษณะ

ผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ระดับมากทุกกลุ่มรองลงมา ได้แก่ 

คุณลักษณะพ้ืนฐานและคุณลักษณะเชิงบูรณาการ อีกทั้งยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรินทร์ รุ่งแสง (2549, บทคัดย่อ)  

ที่ได้ศึกษาปัจจัยบางประการของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ปัจจัยบาง

ประการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยด้าน

บุคลิกลักษณะของผู้บริหาร และปัจจัยด้านพฤติกรรม การบริหาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวเรส  

ครีวีงษ์ (2551, บทคดัย่อ) ทีไ่ด้วจิยั ความต้องการการพฒันาตนเอง

ไปสู่ความเป็น ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชน อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ความต้องการการพัฒนาตนเอง

ไปสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพความเป็นนักบริหารมืออาชีพของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมทุกคุณลักษณะและแต่ละคุณลักษณะ

อยู ่ในระดับมาก งานวิจัยของแมกนูสัน (Magnuson, 1971,  

pp. 78 - 91) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีประสบ 

ความส�าเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าคุณลักษณะด้านวิชาชี

พอยูในระดับมาก 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงประกอบด้วย 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 6 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 

2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านครู 4) ด้านผู้เรียน 

5) ด้านการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 6) ด้านความ

พร้อมและความเข้มแขง็ของโรงเรยีน ผลการวจิยั พบว่า ประสทิธผิล

ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเป็นเพราะ

ส�านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้

โรงเรียนในสงักดัด�าเนนิการการประเมนิภายนอกทกุ 5 ปี เพือ่รบัรอง

มาตรฐานของโรงเรียนการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและมาตรฐานของโรงเรียน โดยได้  

มีการก�าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้าน

ผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับผล

การวิจัยของกนกรดา ผงสูงเนิน (2549, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการวิจัย

เรื่องความสัมพันธ ์ระหว ่างพฤติกรรมผู ้น�าของผู ้บริหารกับ

ประสิทธิผลในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 พบว่า 

ประสทิธผิลในการจัดการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมอยูร่ะดบัมาก 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวานิชย์ สังขามูละ (2549, บทคัดย่อ) 

ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่องประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสกลนคร พบว่า ระดบัประสทิธผิล

การบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านพบ

ว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกรินทร์ 

รุ่งแสง (2549, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการการวิจัยเรื่อง ปัจจัยบาง

ประการของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบรหิารงานโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์

เขต 3 อยู ่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ฤทัยทรัพย์ ดอกค�า (2553, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการการวิจัยเรื่อง  

รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ทีส่่งผล

ต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสกลนคร 

พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากและ 

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร 

มืออาชีพกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้

สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร 

มืออาชีพกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ในภาพรวม พบว่า มคีวาม

สัมพันธ์กันทางบวก และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความ 

เป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาโดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกทุกด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า คุณลักษณะความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ 

ครูผู้สอนในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก จึงท�าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารสถานศึกษา และการ

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในโรงเรียนมีประสิทธิผลและประสบผล
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ส�าเร็จในด้านการจัดการศึกษา อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการโดย

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้

พฒันาบคุลากร ในโรงเรยีนอย่างต่อเนือ่งจากการด�าเนนิการดงักล่าว

ท�าให้โรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

 จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว คุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร

มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

มีความสัมพันธ์กันทางบวก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ กาญจน์ เรอืงมนตร ี(2547, หน้า 224) 

ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่ององค์ ประกอบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนว

ปฏิรูปการศึกษา กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  

พบว่า องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�าด้านบุคลิกภาพส่วนตัวของ 

ผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติ และด้านปัจจัยการสนับสนุน  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล การบริหารและการจัดการ

ศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของเอกรินทร์ รุ ่งแสง (2549, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยบางประการของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ปัจจัยบางประการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพมีความ สัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ในทางบวกทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

 4.  คุณลักษณะความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียนโดยภาพรวมมากที่สุด คือ

คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้านภาวะผู้น�าส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถาน ศึกษาต้องมีความ

สามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและกล้าตัดสินใจ ตามแนวคิด

ของโรเจอร์ เบิร์คแมน ว่านักบริหารมืออาชีพควรจะต้องมีลักษณะ

แบ่งงานให้คนอื่นท�าถือว่าความส�าเร็จในการบริหารองค์การอยู่ที่

ความร่วมมือของบุคลากร ทุกคนในองค์กร จึงต้องรู้จักเลือกใช้คน

ให้ถูกกับงานตามความรู้ ความสามารถและดึงศักยภาพที่ดีที่สุด 

คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ท้ังน้ีเน่ืองประสิทธิผลของ

สถานศึกษาต้องอาศัยผู้บริหารมีความประพฤติท่ีเหมาะสมและ 

รูจ้กัวางตวัในการปฏบิตังิานในทางทีด่ไีม่ขัดต่อศลีธรรม จรรยา ก็จะ

ช่วยสร้างความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งคุณลักษณะของ 

ผู้บริหารอาชีพในด้านการเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรมจริยธรรม ยังรวมไป

ถงึการไม่น�าทรพัย์สนิของทางราชการไปใช้ในงานส่วนตวั ญาติพ่ีน้อง 

หรือมิตรสหาย และยังรวมไปถึงต้องเป็นบุคคลที่เห็นประโยชน ์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องกับทองทิพภา วิริยะพันธุ์  

(2546, หน้า 127-136) ทีไ่ด้ท�าการวจัิยเรือ่ง กลยทุธ์การสร้างความ

โดดเด่นให้ผู้บริหารพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ต้องมี

จรรยาบรรณและจริยธรรม ควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพและ 

มีจริยธรรมและคุณธรรมส�าหรับเป็นกรอบแนวคิดในทางปฏิบัติ  

ผู้บริหารประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม

เพือ่สร้างศรทัธาโดยการยดึมัน่ในธรรมมะ ไม่ใช้อ�านาจหน้าทีใ่นทาง

มิชอบ ไม่ละทิ้งอุดมการณ์โดยหวังผล ประโยชน์อัน มิควรได้ สังคม

จะได้อยู ่ร ่วมกันอย่างสงบสุข คุณลักษณะความเป็นผู ้บริหาร 

มืออาชีพด้านวิสัยทัศน์ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งนี้

เนื่องประสิทธิผลของสถานศึกษาต้องอาศัย ผู้บริหารที่มีความเป็น

ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันกันกับคร ู

เกีย่วกบัการจดัการศึกษา ทัง้นีเ้พือ่ให้ท�างานร่วมกนัได้ผลด ีผูบ้รหิาร

ที่สามารถจัดระบบการท�างานในโรงเรียนได้ดีย่อมจะด�าเนินงาน 

ระบบการท�างานโรงเรยีนมกีารท�างานได้ราบรืน่และรวดเรว็ ง่ายต่อ

การตรวจสอบ นอกจากนี้แล้วผู ้บริหารยังต้องเป็นผู ้น�าด้าน

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ

ศึกษา และควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจจัดระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารงาน สอดคล้องกับสุรพล บัวพิมพ์ 

(2546, หน้า 25–28) ท่ีได้ท�าการวิจัยเรื่องการพัฒนาผู้น�าเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนระบบโรงเรียน อุปนิสัยของจิต วิญญาณ และหัวใจ  

พบว่า สร้างความหลากหลาย ใช้วิธีหลายๆ วิธีการ ผู้น�าจะต้องใช้

ความหลากหลาย สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยน

ระบบโรงเรยีน ในอนัทีจ่ะก่อให้เกดิผลดแีก่นกัเรยีนในการปฏบิตัแิละ

ความสัมฤทธิผล คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้าน

ประสบการณ์และผลส�าเร็จในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องประสิทธิผลของสถานศึกษาต้องอาศัย  

ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบ การณ์ในการศกึษาค้นคว้า หลกัการเขยีนหนงัสอื 

ต�ารา และบทความทางวิชาการหลักการอ้างอิงและการเขียน

บรรณานุกรม โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ ในหลักวิธีวิจัย

จากการศึกษาค้นคว้า การถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ และการ

ท�าวิทยานิพนธ์ จึงท�าให้เห็นความ ส�าคัญและประโยชน์ของการท�า

วิจัยและสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

งานการบริหารจัดการศึกษา และงานการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน สอดคล้องกับสุนีย์ บุญทิม (2542, หน้า 105-120) ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่งคณุลกัษณะทีป่ระสงค์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาใน

ช่วงปฏิรูปการศึกษา (พุทธศักราช 2539–2550) ซึ่งกล่าวว่า 

ประสบการณ์ทางการบริหารและมีผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน  

รู้จักใช้เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน แสวงหาและใช้ทรัพยากรใน
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การน�าความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม คุณลักษณะความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพด้านความรู้ ความสามารถส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Y ของแมกเกรเกอร์ 

(McGregor, 1960, pp. 47-48) ท่ีอธิบายความเช่ือท่ีว่า บุคคลมี

ความสามารถที่จะท�างานอย่างเต็มที่ เมื่ออยู่ในสภาพที่เอื้ออ�านวย 

ผู้บริหาร ในฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงานและเป็นผู้น�าในการด�าเนิน

งานต่างๆ ขององค์การจึงมีบทบาทหน้าที่ในการจัดระบบ ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน คุณลักษณะความเป็น 

ผู ้บริหารมืออาชีพด้านวิชาชีพ ท้ังน้ีเน่ืองจากประสิทธิผลของ 

สถานศกึษา จ�าเป็นต้องมผีูบ้รหิารทีม่จีรรยาบรรณวิชาชพี ยดึระบบ

คุณธรรมเป็นที่ตั้ง มีความโปร่งใส ไม่คอร์รัปช่ัน อดทนอดกลั้น  

รับทั้งผิดและชอบ เสียสละและเป็นคนดีของสังคม สอดคล้อง 

กับอ�านวย วีรวรรณ (2545, หน้า 19–20) ที่ได้ท�าเรื่องบัญญัติเจ็ด

ประการในการสร้างคนให้เป็นบุคคลผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิต  

ได้กล่าวถึงบริหารในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน 

ควรมีจรรยาบรรณวชิาชีพในการบรหิาร สามารถทีจ่ะเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในการประพฤติ เพื่อให้ผู้ใต้บัญชาใช้เป็นแบบอย่าง คุณลักษณะ

ความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิผลของสถาน

ศึกษาต้องอาศัยผู้บริหารที่ดีมี “ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” เพื่อ

ให้การบรหิารสถาน ศกึษาเกิดการเปลีย่นแปลงไปใน ทางทีด่ขีึน้และ

เจริญรุดหน้าไปสู่ความเป็นเลศิได้อย่างรวดเร็ว เพราะวิทยาการต่างๆ 

โลกก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ความคิด

รเิริม่สร้างสรรค์และการมโีลกทศัน์ทีก่ว้างไกล จะเป็นพืน้ฐานส�าคญั

ที่จะช่วยให้ผู้บริหารมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ สามารถก�าหนดภาพ

อนาคตของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับยุคสมัย 

ตลอดจนก�าหนดกลยทุธ์ในเพ่ือช่วยให้ไปสูจุ่ดหมายนัน้และบทบาท

ของผู้น�า คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงสมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียน 

ได้แก่ ครู คณะกรรมการโรงเรียน บิดามารดา ผู้ปกครองและผู้ที่

เกีย่วข้อง รวมทัง้ผูม้คีวามลกึซึง้และสนใจในการศกึษาในชุมชนนอก

โรงเรียน สอดคล้องกับประสงค์ ปาสิงห์ (2546, หน้า 25–26) ที่ได้

ท�าการวิจยัเรือ่งคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์สถานศกึษาตามทศันะของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด

ล�าปาง พบว่า ผู้บริหารจะน�าโรงเรียนสู่ความส�าเร็จไว้ว่า ผู้บริหาร

ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ยอมรับสิ่งใหม่กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้

ความคิดใหม่ๆ รวมถึงกล้าเผชิญ จึงเป็นข้อยืนยันชัดเจนว่า 

คุณลักษณะความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 คณุลกัษณะผูบ้รหิารมืออาชพีของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวม สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ  

ด้านทักษะทางการบริหาร แสดงให้เห็นว่าที่แท้จริงแล้วทักษะ

ทางการบรหิารกไ็ม่ได้เป็นปัจจยัส�าคญัในอนัดบัต้นๆ ต่อประสทิธผิล

ของสถานศึกษาในภาพรวมเท่าใดนัก ทั้งนี้เป็นเพราะในการบริหาร

งานสถานศกึษาของผู้บรหิารสถานศกึษา ไม่ได้ให้ความส�าคญักบัการ

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยน�าสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

สถานศึกษา ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ท�าให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา

ประสบความส�าเร็จได้ ซ่ึงสอดคล้องกับชิณกรณ์ แก้วรักษ์ (2554, 

บทคดัย่อ) ท่ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยภาพรวมมคีวามไม่

พร้อมในด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ และด้านโปรแกรม

ระบบงานต่างๆ ไม่เพียงพอในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของโรงเรียนประถมศึกษา และสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

  จากข้อค้นพบของการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ 

ให้สามารถน�าไปปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน  

ว่าควรปฏิบัติตามคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้านใด 

จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา ดังนี้

  1)  ในการเตรียมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ควรน�าคุณลักษณะความเป็น 

ผู้บริหารมืออาชีพด้านวิชาชีพของผู้บริหารไปเป็นแนวทางในการ

ก�าหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา

  2)  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ควรน�าเอาเครื่องบ่งชี้ประสิทธิผลของสถานศึกษา ไปเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  3)  ส� า นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนได้  

มกีารพฒันาตนเองให้มพีฤตกิรรมการบรหิารงาน โดยเน้นพฤตกิรรม 

การบรหิารงานในประเดน็การใช้ธรรมาภบิาลเป็นหลกัในการด�าเนนิ

งาน การด�าเนินงานเพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อการเรียนการสอน และการด�าเนินการวิจัยเพื่อ

พฒันาการบรหิารจดัการ ส่วนประเดน็อืน่ๆ ทีส่มควรพฒันาผูบ้รหิาร 
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ได้แก่ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี วิสัยทัศน์ และการด�าเนินงาน

ประสานชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา

  4)  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนควรมีการเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็ในการบรหิารจัดการเพือ่ให้เกดิประสทิธผิลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาให้เพิม่ขึน้ ในประเดน็เกีย่วกับการให้ผูป้กครอง 

และชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา และการสร้างความพึงพอใจในการท�างานให้แก ่

ครูผู้สอน

  5)  การน�าตัวแปรพยากรณ์ที่ดีไปใช้ในการพยากรณ์

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ควรน�าทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น�า 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านวิสัยทัศน์ 

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  1)  ควรมกีารศกึษาวจิยัเชิงคณุภาพเกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาต่อไปอย่างต่อเน่ืองเพราะประสิทธิผล

ของโรงเรียน ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจจะได้ข้อค้นพบที่ใหม่ 

เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ และความเปลี่ยนแปลงของโลก  

เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัคุณลกัษณะความเป็นผูบ้รหิาร

มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาน

ศึกษาและสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ถูกต้องและ 

ชัด เจนยิ่งขึ้น

  2)  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะความ 

เป็นผู ้บริหารมืออาชีพด้านอื่นๆ ด้วย เพราะคุณลักษณะความ 

เป็นผู้บริหารมืออาชีพมีมากมาย ขึ้นอยู่ว่าจะปรับให้เข้ากับบริบท 

ของพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชนน้ันหรือไม่ ซ่ึงอาจค้นพบคุณลักษณะ 

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีหลากหลายได้ เช่น ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านความสามารถทางวิชาการ และด้านความสามารถทางการ

บริหาร เป็นต้น

  3)  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกในโรงเรียนแต่ละแห่ง 

ด้วยว่ามีคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพใดบ้างท่ีส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของสถานศกึษา เพือ่ทีจ่ะได้ผลการวจิยัทีถ่กูต้องชดัเจน

และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงประเด็น ประกอบกับ 

ผู้บริหารและครูสามารถน�าไปเป็นผลงานทางวิชาการได้อีกด้วย
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