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บทคัดยอ 
 

  การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนก
ตามเพศ  วุฒกิารศึกษา และอายุ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 280 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม
คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบคาที  และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  ทดสอบความแตกตางระหวางคูดวย
วิธีของเชฟเฟ  ผลการวิจัยสรปุไดดังนี ้
                1. คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคดิเหน็ของผูบริหารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  
   2. คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคดิเห็นของผูบริหารและคร ู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามเพศและวฒุิการศึกษา  โดยรวมและราย
ดานแตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

   3. คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคดิเห็นของผูบริหารและคร ู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามอาย ุ โดยรวมและรายดานแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05   
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ABSTRACT 
 

           The purposes of this study were : to study and compare the  opinion of administrators  and 
teachers which difference in sex, educational degree  and  age  about  the trait  of professional  
administrators  in  Chachoengsao  Educational  Service   Area Office 1.       
           The  sample  groups  of  the  study  were 280 administrators  and teachers  in basic  
education. The  instrument  used  in  collecting  data  was  a  questionnaire  with  rating  - scale.  
The  statistic  used  in  analyzing  data  were  percentage,  means,  standard  deviation,  t – test ,  

F – test  and  Scheffe'.     
The  results  were  as  followed  : 

 1. The opinion of  administrators  and  teachers  about  the  trait  of  professional  
administrators  in  Chachoengsao  Educational  Service  Area   Office 1  were  rated  at  a  high  
level. 
 2.  A  comparison  with   the  opinion of  administrators  and  teachers   about  the trait  of 
professional    administrators  in  Chachoengsao  Educational   Service  Area Office 1 which 
difference  in  sex  and  education degree  revealed  no significant difference.   
 3. A comparison  with    the  opinion of  administrators  and  teachers  about  the trait  of 
professional  administrators in Chachoengsao  Educational Service  Area Office 1 which  
difference  in  age   all  aspects  had  revealed  significantly  differences  at  the  level  .05. 
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