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  บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

                การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  บทนี้กลาวถึง 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
                         5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรบัการทําวิจยัคร้ังตอไป 
                 การวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 มี วัตถุประสงค ดังนี้  
                1.  เพื่อศึกษาคณุลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
                2.  เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูบริหารและครู เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
มืออาชีพ   จําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษาและอาย ุ
                สมมติฐานการวิจยั 
                 ผูบริหารสถานศกึษาและครูจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพแตกตางกัน 
                 ขอบเขตของการวิจัย 
                   1.  ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจยัคร้ังนี้ มุงศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน  6 ดาน  
ไดแก  การเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม   การเปนผูนําดานการจัดระบบ   การเปนผูนําดานวชิาการ 
การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ  การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน  และการเปนผูนําดานการพฒันา
ตนเองในเชิงบริหาร 
                    2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ คือ ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชัน้ที่ 3  
และชวงชัน้ที่ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1  ปการศึกษา 2548 ผูบริหารใชเปน
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กลุมตัวอยางทัง้หมด  จํานวน 18 คน สวนครูกําหนดขนาดตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie 
& Morgan, 1970 , p. 608)  ไดจํานวน  262 คน  แลวสุมอยางงาย รวมกลุมตัวอยาง จํานวน  280 คน   
                 3.  ตัวแปรที่ศึกษาคนควา ตวัแปรตนประกอบดวย  เพศ  วฒุิการศึกษา และอายุ ของผูบริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตัวแปรตาม ไดแก คุณลักษณะของ
ผูบริหารมืออาชีพตามความคดิเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1  ทั้งหมด  6 ดาน  ไดแก  การเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม   การเปนผูนําดานการจดัระบบ   
การเปนผูนําดานวิชาการ  การเปนผูนําดานการบริหารจดัการ  การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน  และ
การเปนผูนําดานการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามแบงเปน  3  ตอน  คือ   
              ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ วุฒิการศึกษา
และอายุ  มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับคณุลักษณะผูบริหารมอือาชีพ ใน  6  ดาน  จํานวน 42 ขอ 
ตอนที่ 3   แบบสอบถามปลายเปด   เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  คาสถิตพิื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (Frequency)    

คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) การทดสอบคาที  
(t - test)   และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว  (F–test)    
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
              5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  จํานวน  91 คน  คิดเปนรอยละ 32.50  เพศหญิง  
จํานวน  189 คน  คิดเปนรอยละ 67.50  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน  207 คน  คิดเปนรอยละ  
73.90  ปริญญาโท  จํานวน  73 คน  คิดเปนรอยละ 26.10  และมีอายุ 21–30 ป  จํานวน  14 คน   
คิดเปนรอยละ 5.00  อายุ 31–40 ป  จํานวน  52 คน  คิดเปนรอยละ 18.60  อายุ  41–50 ป  จํานวน  136 
คน  คิดเปนรอยละ 48.60  อายุ  51–60  ป  จาํนวน  78  คน คิดเปนรอยละ 27.90   
               5.1.2 คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม อยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน
อยูในระดับมาก  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปนผูนําดานการจัดระบบ  รองลงมาคือ การเปนผูนําการ
พัฒนาตนเองในเชิงบริหาร  การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ  การเปนผูนําดานวิชาการ  การเปนผูนํา
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน   ตามลําดับ 
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                          เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มีดังนี้  
                         1)  ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม  พบวา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  อยูใน
ระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยู ในระดับมาก   ยกเวนขอผูบริหารจะตอบแทน
บุญคุณผูมีพระคุณตอโรงเรยีนโดยไมคํานงึถึงเหตุผลวาจะถูกตองหรือไมอยูในระดับปานกลาง  โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับ ไดแก ผูบริหารประพฤติปฏิบัติในทางทีไ่มขัดตอศีลธรรม คําสั่งสอนของ
ศาสนา รองลงมาคือ ผูบริหารไมนําทรัพยสินของทางราชการไปใชในงานสวนตวั  ญาติพี่นองหรือมิตร
สหาย และผูบริหารเปนบุคคลที่เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  
       2)  ดานการเปนผูนําดานการจัดระบบ   พบวา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   อยูใน 
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับ  
ไดแก ผูบริหารเปนผูนําใหมวีิ สัยทัศนและความเขาใจรวมกันในทางการศึกษา เพื่อทํางานรวมกัน
ใหไดผลดี รองลงมาคือผูบริหารนําคอมพิวเตอร   เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการ
จัดการศึกษา และผูบริหารมคีวามรูความเขาใจในการจดัระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการ
บริหารงาน   
                         3)  ดานการเปนผูนาํดานวิชาการ   พบวา   คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิง เทรา  เขต 1  อยูใน 
ระดับมาก  เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับ 
ไดแก  ผูบริหารใหโอกาสแกครูในการพัฒนาตนเองในดานวิชาการใหทันสมัยอยูเสมอ รองลงมาคือ
ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมในการนําแนวคิด หลักการใหมๆ  มาใชในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนและ
นโยบายในการจัดการศึกษา  และผูบริหารริ เ ร่ิมจดัทําและใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการ
จําเปนของนกัเรียนและทองถ่ิน   
                          4)  ดานการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ พบวา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มี คาเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดบั ไดแก 
ผูบริหารนําการบริหารแบบมีสวนรวมมาใชในการบริหารงานในโรงเรยีน  รองลงมาคือผูบริหารกลาที่
จะนําแนวคิดและเทคนิคการบริหารจัดการใหมๆ มาบรหิารโรงเรียน และผูบริหารเตรียมความพรอม
ในดานตางๆ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจเกิดขึน้ไดตลอดเวลา  
                 5)  ดานการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน  พบวา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1  อยูใน



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

 

79 

ระดับมาก  เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับ  
ไดแก ผูบริหารสามารถสรางความเขาใจบทบาทและหนาที่ใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดอยางถูกตองชัดเจน รองลงมาคือผูบริหารสามารถนําชุมชนและหนวยงานภายนอกมารวมสนบัสนุน
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและผูบริหารนําคณะครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน และ
ใชโรงเรียนเปนฐานบริการกจิกรรมตางๆ ของชุมชน  
                          6)   ดานการเปนผูนําการพฒันาตนเองในเชิงบริหาร  พบวา  คุณลักษณะของผูบริหาร
มืออาชีพตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับ 
ไดแก ผูบริหารใชทักษะความสามารถในการบริหารเปนประจําอยูเสมอ รองลงมาคือผูบริหารเขาสังคม
กับผูมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารอยูเสมอ และผูบริหารพัฒนาพฤตกิรรมความเปนผูนํา
ของตนเองโดยการฝกปฏิบตัิ  ศึกษาตอ  อบรมประจําการจากสถานที่ชํานาญการทางดานการบริหาร   
 5.1.3  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.1.4  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา   โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.5  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามอายุ  โดยภาพรวมและรายดานพบวา  แตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

         เมื่อพบความแตกตางจงึตองเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคู  ดังนี ้
                          1)  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  โดยภาพรวมพบวา  ผูบริหารและครูที่มีอายุ  21–30 ป  
กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ป  และอายุ 51–60 ป  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   ผูบริหารและครูที่มีอายุ  31–40 ป กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ป และอายุ  51– 60 ป  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ป กับอายุ  51–60 ป   
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2)  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม พบวาผูบริหาร
และครูที่มีอาย ุ 21–30 ป  กับผูบริหารและครู ท่ีมีอายุ  41–50 ป และอายุ  51–60  ป  แตกตางกนัอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ผูบริหารและครูที่มีอาย ุ 31–40 ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ป 
และ อายุ 51– 60 ป  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
             3)  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานการเปนผูนําดานการจัดระบบ  พบวา ผูบริหารและ
ครูที่มอีายุ  21–30 ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ปและอายุ 51–60 ป  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ผูบริหารและครูที่มีอาย ุ  31–40  ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 
ป และอายุ  51–60 ป แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 
ป กับผูบริหารและครูที่มีอาย ุ 51–60 ป  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             4)  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานการเปนผูนําดานวิชาการ   พบวา  ผูบริหารและครู
ที่มีอายุ  21–30 ป  ผูบริหารและครูที่มีอาย ุ  41–50 ป และอายุ  51–60 ป  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   ผูบริหารและครูที่มีอายุ  31–40 ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ป และอาย ุ 
51–60 ป แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
            5)  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ พบวา ผูบริหาร
และครูที่มีอาย ุ 21–30 ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ป และอายุ 51–60 ป แตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  และผูบริหารและครูที่มีอายุ  31–40  ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–
50 ป และอาย ุ51–60 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และผูบริหารและครูที่มอีายุ  
41–50 ป กับผูบริหารและครูที่มีอายุ 51–60 ป  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                         6) คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานการเปนผูนําดานสงัคมและชุมชน  พบวา  ผูบริหาร
และครูที่มีอาย ุ  21–30 ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ป แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05    ผูบริหารและครูที่มีอายุ  31–40 ป  กับผูบริหารและครูที่มอีายุ  41–50 ป และอาย ุ51–60 ป 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผูบริหารและครูที่มีอายุ  41–50 ปกับผูบริหาร
และครูอายุ 51–60 ป  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
          7)  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร  พบวา
ผูบริหารและครูที่มีอายุ  21–30 ป  กับผูบริหารและ ครูที่มีอายุ  41–50 ปและอายุ  51–60 ป  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05     ผูบริหารและครูที่มีอายุ  31–40  ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ  
41–50 ป และอายุ  51– 60 ป  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ  .05     ผูบริหารและครูที่มีอายุ  
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41–50 ป กับผูบริหารและครูอายุ 21-30  ป,  อายุ 31-40 ป  และอายุ 51–60 ป  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ  .05    และผูบริหารและครูที่มีอายุ 51–60 ป  กับผูบริหารและครูที่มีอายุ 21–30 
ป,    อายุ 31-40 ป  และอายุ  41–50 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ  .05     
 

5.2  อภิปรายผล 
 
               5.2.1  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม อยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทุกดาน
อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากวาในปจจุบันระบบการจัดการศึกษาของประเทศไดมกีารปฏิรูป
การศึกษา  ซ่ึงผลจากการปฏิ รูปการศึกษาดังกลาวสงผลให ผูบริหารตองมกีารปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารงานในโรงเรียนใหมคีวามสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  โดยผูบริหารตองมีคุณลักษณะเปน
ผูนําที่มืออาชีพมากขึ้น  สอดคลองกับคํากลาวของ ธงชัย  สันติวงษ (2535, หนา 12)  ผูบริหารตองเปน
ผูรับฟงมากขึ้น ผูบริหารที่พยายามทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือนโยบายขององคกร
ดวยเหตุผลและหลักการซึ่งเปนที่ยอมรับโดยประยุกตทฤษฎีหรือแนวทางตางๆ อยางผสมกลมกลืนกัน
แลวนําไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงความสําคัญของผูบริหารมืออาชีพ   การที่บุคคลหนึ่งจะกาวขึ้นสูตําแหนง
ผูบริหารไดนัน้มิใชเร่ืองงาย  และยิ่งเปนผูบริหารมืออาชีพดวยแลวยิ่งตองใชความมานะพยายามมาก 
และตองประกอบดวย คุณสมบัติที่สําคัญในการบริหารใหมีประสิทธิภาพ เกดิประสทิธิผลอยางแทจริง  
ตองใชทั้งศาสตรและศิลป   คือ  ผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนนักวางแผนการจดัรูปงาน  การสั่งการ  
การควบคุม มคีวามรับผิดชอบของผูบริหารสูง มีมนุษยสัมพันธ   การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล   
มีความรูความเขาใจ  และสามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไดอยางดี  การเปนผูนํา  การจูงใจ  
การสรางทีมงาน  การบริหารความขัดแยงนับเปนจิตวทิยาการบริหาร  ผูบริหารมืออาชีพตองมีทักษะ
การบริหาร ในเรื่องการบริหารเวลา การมอบหมายงาน  การสอนงาน  การแกปญหาและการตดัสินใจ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน  มีทักษะการพดูสําหรับ
ผูบริหาร และมีแนวคดิในการเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารแบบมีสวนรวม และความคิดสรางสรรค
กับการพัฒนาปรับปรุงงาน  และสอดคลองกับโยธิน  จารุภูมิ  (2526, หนา 27)  ไดทําการวจิัย  เร่ือง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของชุมชน  ในจงัหวัด
นครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาปรากฏวา คุณลักษณะเบื้องตนของผูบริหารมีดังนี ้ มีความยุติธรรม  
มีความซื่อสัตยสุจริต  มีเหตุผลและความรับผิดชอบสูง  สําหรับดานคุณสมบัติในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมีดังนี้  คือ  มีความตั้งใจ กระตือรือรนในการทํางาน  และมีแรงปรารถนาจะทํางานใหบรรลุผล
สําเร็จสูงเสมอ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและรูจักเลือกความคิดเห็นที่ดี และหาทางปรับปรุงงาน
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ของตนเองอยูเสมอ   รูจักแบงงานและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรในโรงเรียนอยางเหมาะสม
กับความรูความสามารถ และเปนผูที่ฝกใหนักเรียนตลอดจนเพื่อนรวมงานมีระเบียบวินัย  เปนผูส่ังการที่ดี 
                         เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สามารถอภิปรายไดดังนี ้
       1)  ดานการเปนผูนําที่มคีุณธรรม จริยธรรม  พบวา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับ
มาก ซ่ึงในดานนี้ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของผูบริหาร  ทั้งนี้เนื่องจากวาถาผูบริหารมีความประพฤติที่
เหมาะสมและรูจักวางตัวในการปฏิบัติงานในทางที่ดีไมขดัตอศีลธรรมจรรยา ก็จะชวยสรางความศรัทธา
แกผูใตบังคับบัญชาได  ซ่ึงคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในดานการเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
ยังรวมไปถึงการไมนําทรัพยสินของทางราชการไปใชในงานสวนตวั ญาติพี่นอง หรือมิตรสหาย  และ
ยังรวมไปถึงตองเปนบุคคลที่เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน สอดคลองกับทองทิพภา  วิริยะพันธุ  
(2546, หนา 127-136)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะ ที่จําเปนของผูบริหารมืออาชีพที่ตองมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรม (Ethics) ควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพและมีจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับเปน
กรอบแนวคิดในทางปฏิบัติ  ผูบริหารควรประพฤติและปฏิบัติตนใหถูกตองตามทํานองคลองธรรมเพื่อ
สรางศรัทธาโดยการยึดมั่นในธรรมมะ ไมใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ ไมละทิ้งอุดมการณโดยหวัง
ผลประโยชนอันมิควรได สังคมจะไดอยูรวมกันอยางสงบสุข และสอดคลองกับ ธีระ  รุญเจริญ (2544 ก, 
หนา 73–74) ไดสรุปลักษณะนักบรหิารการศึกษามืออาชพี ที่จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารและ
จัดการศึกษาตามแนวทางที่กาํหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ไวในรายงาน
การวิจยัเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย
วาควรมีคุณลักษณะเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  ยึดระบบคุณธรรมเปนที่ตั้ง  
มีความโปรงใส  มีความยุติธรรมซื่อสัตย ไมคอรัปชั่น  อดทนอดกลั้น  รับทั้งผิดและชอบ  เสียสละ และ
เปนคนดีของสังคม และสอดคลองกับ เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538, หนา 19–20)  ไดกลาวถึง  ผูบริหารในยุค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในปจจุบัน ควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร  สามารถที่จะเปน
แบบอยางที่ดใีนการประพฤติ  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง  ไมใชตําแหนงหนาที่การงาน
แสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองไมวาจะเปนทางตรงและทางออม  สอดคลองกับ อํานวย  วรีวรรณ  
(2535, หนา 195-199)  กลาววา  ถึงคุณลักษณะของผูที่จะประสบความสําเร็จในชีวติวาเปนผูมีคณุธรรม
กํากับชีวติโดยยึดมั่นบนพื้นฐานของความซื่อสัตย  สุจรติ  ความจงรกัภักด ี  เพยีบพรอมดวยสัจธรรม  
ไมเอารัดเอาเปรียบหรือเหน็แกได  โดยไมนกึถึงความเดือดรอนของผูอ่ืน 
        2)  ดานการเปนนําดานการจัดระบบ  พบวา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก  
ทั้งนี้เนื่องจากวา การเปนผูบริหารที่มีคุณภาพตองเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนและสามารถสรางความเขาใจ
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รวมกันกับครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   ทั้ งนี้ เพื่อใหทํางานรวมกนัใหไดผลดี  ผูบริหารที่สามารถ
จัดระบบการทํางานในโรงเรียนไดดยีอมจะทําใหการดําเนินงาน ระบบการทํางานในโรงเรียนมีการทํางาน
ไดราบรื่นและรวดเร็ว งายตอการตรวจสอบ  นอกจากนีแ้ลวผูบริหารยังตองเปนผูนําคอมพวิเตอร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการจัดการศึกษา  และควรตองมีความรูความเขาใจในการ
จดัระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการบริหารงาน สอดคลองกับ ดนยั  เทียนพุฒ  (2543, 
หนา 179–181)  ไดกลาววา คนที่เปนนกับริหารมืออาชีพ ควรมีคุณลักษณะที่รูจักวางระบบแผนงาน
และชี้ชองทางใหแกคนของเขา  และสอดคลองกับ สุรพล  บัวพิมพ  (2540, หนา 25–28)  สรางความ
หลากหลาย  ใชวิธีการหลายๆ วิธีการ  ผูนําจะตองใชความหลากหลาย  สรางแรงกดดันใหเกดิการ
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบโรงเรียน  ในอันทีจ่ะกอใหเกดิผลดีแกนักเรยีนในการปฏิบัติและความ
สัมฤทธิ์ผล และสอดคลองกับประพนธ  ไพลดํา (2537, หนา 73–75) ไดศึกษาคณุลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตามทศันะของครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัด
ปราจีนบุรี  โดยทําการศึกษาคุณลักษณะ  4  ดาน  ผลการวิจัยพบวา  คณุลักษณะดานความเปนผูนํา  
ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนมีความคิดเหน็อยูในระดับมากทุกขอ   

3)  ดานการเปนผูนําดานวิชาการ  พบวา  คณุลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก  
ทั้งนี้เนื่องจากวางานวิชาการเปนหวัใจของการบริหารงานในโรงเรียน   ซ่ึงถานกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีด่ีนั้น ยอมแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําดานวิชาการมีความคิด
ริเร่ิมในการนําแนวคดิ หลักการใหมๆ มาใชในการกาํหนดปรัชญา  วิสัยทัศนและนโยบายในการ
จัดการศึกษา  นอกจากนีแ้ลวยังตองเปดโอกาสใหครูไดรับการพัฒนาตนเองในดานวิชาการใหทนัสมัย
อยูเสมอ อีกทั้งยังตองเปนผูที่ ริ เ ร่ิมจัดทําและใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของ
นักเรียนและทองถ่ิน  สอดคลองกับประยกุต  ประทุมทพิย (2544, หนา 14)  กลาววา  “การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของครู ใหเปนผูที่มีทั้งความรูความสามารถและกระตือรือรนในการปฏิบัติภารกิจ  ผูบริหาร
จะตองคํานึงวาทําอยางไรครูจึงจะเปนผูมีความรูความสามารถและกระตือรือรน  ตั้งใจในการทํางาน” 
และสรุปวา  ผูบริหารจะตองยึดหลักการเพือ่นําไปใชในการเปลี่ยนแปลง โดยการกระตุน  ยั่วยุ  ปลุกเรา 
และทาทาย  เพื่อใหครูมีความกระตือรือรนทุมเทกับการทํางาน  สนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถ
ในการทํางานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางลุมลึกและแจมแจง  พรอมทั้งสนับสนุนปจจยัหรือ
อุปกรณที่จํา เปนในการทาํงานตางๆ ใหเพยีงพอก็จะทําใหครูมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  สอดคลองกับ  สุนีย  บุญทิม (2542, หนา 105-120) ไดทําการวิจยัเกีย่วกับ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาในชวงปฏรูิปการศึกษา (พุทธศักราช 2539–
2550)  ซ่ึงกลาววา ผูบริหารตองเปนผูมีความรูความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ บุคลิกลักษณะนาเชื่อถือ  
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รูจักใชเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน แสวงหาและใชทรัพยากรในการนําความรูไปประยกุตใชอยาง
เหมาะสม 
              4)  ดานการเปนผูนําดานการบริหารจัดการ  พบวา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต1  อยูในระดับ
มาก   ทั้งนี้ผูบริหารตองเปนผูนําดานการบริหารจัดการ   และใชการบริหารแบบมีสวนรวมมาใชในการ
บริหารงานในโรงเรียน  ผูบริหารตองกลาที่จะนําเสนอแนวความคดิและเทคนิคการบริหารจัดการใหมๆ 
มาใชในการบริหารโรงเรียน  นอกจากนีแ้ลวผูบริหารยงัตองรูจักแสวงหาทรัพยากรและทุนทรัพย
จากแหลงตางๆ มาเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหนกัเรียนไดรับมากที่สุด  สอดคลองกับ วีระวัฒน  ปนนติามัย
(2544, หนา 222)  ไดใหคําแนะนําในการบริหารการเปลี่ยนแปลงไววา     สรางความจําเปนเรงดวน 
ในการเปลี่ยนแปลงวิกฤติ–โอกาส วางแผนเปนระบบเพื่อมุงสูความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น และปลูกฝง
แนวทางใหมๆ  ของความสําเร็จ เขาสูระบบการทํางานขององคการ สอดคลองกับ ประยุกต  ประทุมทิพย 
(2544, หนา 25–26)   ไดสรุปลักษณะของผูบริหารทีจ่ะนําโรงเรียนสูความสํา เ ร็จไดตองเปนบคุคล 
แหงการเรยีนรู ยอมรับสิ่งใหม กระตือรือรนที่จะเ รียนรูความคดิใหมๆรวมทั้งกลาเผชิญหนา และ
ยอมรบัการเปลี่ยนแปลง หลักขอนี้จะทาํใหผูบริหารหรือผูนําเปนคนสําคัญตอการตัดสินใจของโรงเรียน  
เพราะผูนําจะตองมีความคิดสรางสรรคใหมๆ เสนอความคิดใหมๆ อยางสม่ําเสมอ 
             5)  ดานการเปนผูนําดานสังคมและชุมชน  พบวา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  อยูใน
ระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูบริหารสามารถใหความสําคญักับการทํางานรวมกับสังคม  เปนผูนําสงัคม  
ชุมชนในการประกอบกิจกรรมตางๆ  นอกจากนี้แลวยังไดสรางความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานไดอยางถูกตองชัดเจน  ซ่ึงยังไดนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วางนโยบาย  เปาหมายในการบริหารโรงเรียน  ผลดังกลาวจะทําใหชุมชนและหนวยงานภายนอก
มารวมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนมากขึ้นผลที่เกิดก็จะไดกับนักเรยีนโดยตรง  สอดคลอง
กับสุรพล  บัวพิมพ (2540, หนา 25–28) ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการปรับเปลี่ยน
ระบบโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาควรจะรูจักการแสวงหาทรัพยากรใ ชทรัพยากรและยดืหยุนในเรื่อง
ทรัพยากร โดยการแขงขันหาทุนความชวยเหลือจากภาคธุรกิจและองคกรในชุมชน  ผูนําตองรูจัก
จัดสรรทรัพยากรใหมให เหมาะสมตองให เวลากับบุคลากร  คณะทํางาน เพื่อวางแผนและพัฒนา  
สอดคลองกับ  จิรภา สงวนสุข (2540, หนา 72-73) ผูบริหารโรงเรียนควรมีความยุติธรรม  มี
ความสามารถในการติดตามงาน มีความรูดานติดตามสถานการณและความเคลื่อนไหวของสวนกลาง
และทองถ่ิน  
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             6)  ดานการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร  พบวา  คุณลักษณะของผูบริหาร
มืออาชีพตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
อยูในระดับมาก  ดังนั้นแสดงใหเห็นวาผูบริหารสามารถใชทักษะความสามารถในการบริหารงาน  
สามารถที่จะรวมปฏิบัติงานกับผูมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารอยูเสมอ  พรอมทั้งพฒันา
พฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองโดยการฝกปฏิบัติ ศึกษาตอ อบรมประจําการจากสถานที่ชํานาญการ
ทางดานการบริหาร สอดคลองกับประยกุต  ประทุมทิพย (2544, หนา  25–26) ไดสรุปลักษณะของ
ผูบริหารที่จะนําโรงเรียนสูความสําเร็จไววา ผูบริหารตองเปนบุคคลแหงการเรยีนรู  ยอมรับสิ่งใหม 
กระตือรือรนที่จะเรียนรูความคิดใหมๆ รวมทั้งกลา เผชิญหนาและยอมรับการเปลี่ยนแปลง หลักขอนี้
จะทําใหผูบริหารหรือผูนําเปนคนสําคัญตอการตัดสินใจของโรงเรียน   เพราะผูนําจะตองมีความคิด
สรางสรรคใหมๆ เสนอความคิดใหมๆ อยางสม่ําเสมอ  สอดคลองกับ จักรพรรดิ  วะทา (2538, หนา
127-139) ไดสรุปคุณลักษณะดานทกัษะการบริหาร ไดแกทักษะในการแสวงหาขอมลูและความรูใหมๆ  
ความสามารถในการมองการณไกล ทักษะในการนําเครือ่งมือเครื่องใช และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในการปฏิบัติงาน  ทักษะในการดําเนนิงานใหมีขอมูลใชในการปฏิบตัิงาน  ทักษะในการแกปญหาและ
ขจัดขอขัดแยง ทักษะในการประสานงาน ทักษะในการใชภาษาไทย  ทักษะในเชิงคดิริเร่ิมพัฒนางาน
และปรับปรุงงาน  ทักษะในการคิดสังเคราะห   ทักษะในการประชาสัมพันธ  ทักษะในการวางแผน 
ยุทธศาสตร   
 5.2.2  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามเพศ  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องจากวาผูบริหารและครูที่ต างเพศกนัมีความคิดเหน็
ที่สอดคลองกัน  กลาวคือ คณุลักษณะของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
มีความเปนมืออาชีพ  สามารถที่จะบริหารงานในโรงเรียนไดเปนอยางดี  สามารถที่สรางทีมงานในการ
ทํางาน มีการประสานงานระหวางผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  สอดคลองกับ สุรพล  
บัวพิมพ  (2540, หนา 5)  ที่กลาววา ผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูที่มี “ความคิดริเร่ิมสรางสรรค”  
เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาเกิดการเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเจริญรุดหนาไปสูความเปนเลิศ
ไดอยางรวดเรว็ เพราะวิทยาการตางๆ ในโลกกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้ 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและการมีโลกทัศนที่กวางไกล จะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารมืออาชีพ
มีวิสัยทัศน  สามารถกําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาไดอยางชัดเจนและเหมาะสมกับยคุสมัย
ตลอดจนกําหนดกลยุทธในการบรหิารเพื่อนําสถานศึกษาไปสูจดุหมายนั้น และบทบาทของผูนํา คือ 
ตองการเปลี่ยนแปลงสมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียนอนัไดแก  ครู คณะกรรมการโรงเรียน บิดามารดา 
ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ  รวมทั้ ง ผู มีความลึกซึ้งและสนใจในการศึกษาในชุมชนนอกโรงเรียน  
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สอดคลองกับ  สมชาย เทพแสง (2543, หนา 20-23)  กลาววา การเปนผูบริหารมืออาชีพ นั้น ขึ้นอยูกบั
ปจจัยหลายๆ ดาน  ความพรอมของตนและครอบครัว  ตลอดจนการยอมรับจากสมาชิกในสถาบันและ
ชุมชน ถาผูบริหารมีจิตใจมุงมั่นและทุมเทใหกับการทํางานหรือเปนแนวทาง ก็สามารถสรางความเชื่อมั่น
ไดทางหนึ่งทีจ่ะพาไปสูเสนทางของมืออาชีพ ผูบริหารไมวาจะอยูในระดับใด ผูบริหารก็มีบทบาทหนาที่  
ความรับผิดชอบที่ไมแตกตางกัน คือเ ร่ิมตั้ งแตการวางแผน   การควบคุม  ติดตามผลและประเมินผล  
ตลอดจนใหขวัญกําลังใจและตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง  และที่ถือวาเปนหนาทีห่ลัก  ดังนั้นผูบริหาร
จึงตองมีภาพลักษณทีด่ ี
 5.2.3  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามวุฒิการศึกษา   โดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้แสดงใหเหน็วาผูบริหารสามารถที่จะใชงาน
ใหเหมาะสมกบัความสามารถของแตละบุคคล   ซ่ึงผูบริหารจะตองรู ถึงศักยภาพ   คณุภาพ  และ
ความสามารถวา บุคคลใดในโรงเรียนควรที่จะตองทํางานอะไรแลวจึงมอบหมายสั่งการตามความรู  
ความสามารถ  ดังนั้น จึงสงผลใหครูมีความพึงพอใจและทุมเทการทํางานใหกับโรงเรียน  สอดคลองกับ 
สมชาย เทพแสง (2543, หนา 20-23)  กลาววา การเปนผูบริหารมืออาชีพนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ ดาน  
ตองสามารถที่จะกระจายงานอยางทั่วถึง  และใหรางวัลบุคคลที่ทําผลงานดีเดน  เพือ่เปนขวัญ กําลังใจ 
ใหกับบุคคลทีส่รางสรรคผลงานใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ  ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรมุงทํางาน  เพื่อใหเกิด
การพัฒนาตอไปและเชื่อวาคนทุกคนมีศักยภาพในตวั  ศกัยภาพในที่นี้  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  
พรสวรรค  ที่นักบริหารจะตองคนหาใหพบวา บุคคลในองคกรแตละคนนั้นมีความสามารถอะไร
อยูบาง ทั้งความสามารถในงาน  ความสามารถพิเศษ  ซ่ึงรวมถึงความรูและประสบการณที่บุคลากร
เหลานั้นมแีละเคยมีมา  เมื่อถึงเวลาจํา เปนหรือจะตองใชประโยชนจะไดเลือกใชไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  สอดคลองกับ วีระ ประเสริฐศิลป (2546, หนา 1-2)  ที่ไดสรุปคุณลักษณะผูบรหิารมืออาชีพ   
ตามแนวคิดของโรเจอร  เบิรคแมน  วา  นักบริหารมืออาชีพควรจะตองมีลักษณะแบงงานใหคนอื่นทํา  
ถือวาความสําเร็จในการบริหารองคการอยูที่ความรวมมือของบุคลากรทุกคนในองคกร  จึงตองรูจัก
เลือกใชคนใหทํางานตามความรูความสามารถและดึงศักยภาพของคนมาใชประโยชนมากที่สุด   
                5.2.4  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามอาย ุ  โดยรวมและรายดาน พบวา  แตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีความคดิเห็น
ตอคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพตางกัน โดยกลุมที่มีอายุ 21–30 ป กบั กลุมที่มีอาย ุ 41–50 ป และกลุม
อายุ  51–60 ป  มีความแตกตางกันทกุๆ ดาน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวากลุมที่มีอายุ  21–30  ป  ยังไมคอยมี
ความคิดเหน็วาผูบริหารไดมีคุณลักษณะเปนมืออาชีพเทาใดนกั  แตกตางกับกลุมที่มอีายุ 41–50 ป และ
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กลุมอายุ  51–60 ป  ที่ไดผานงานและทํางานรวมกับผูบริหารสถานศึกษามาหลายคน ซ่ึงยอมที่จะรูไดวา
ผูบริหารคนไหนมีคุณลักษณะความเปนมืออาชีพ  หรือในอีกแงหนึง่คือ  คนอายนุอยพึ่งจบมา เปนคน
รุนใหมอาจมแีนวคิดหรือมุมมองตางจากคนอายุมากกวาก็ได นอกจากนี้แลวในปจจุบันไดมกีารปฏิรูป
การศึกษา  สงผลใหผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปรับวิธีการบริหารงาน  รวมไปถึงการวางตน
ในฐานะผูบริหารมากขึ้น  สอดคลองกับประยุกต  ประทุมทิพย (2544, หนา 25–26)  ไดสรุปลักษณะ
ของผูบริหารที่จะนําโรงเรียนสูความสําเร็จไดตองเปนบุคคลแหงการเรยีนรูยอมรับสิ่งใหม กระตือรือรน
ที่จะเรียนรูความคิดใหมๆ รวมทั้ งกลา เผชิญหนาและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  หลักขอนี้จะทําให
ผูบริหารหรือผูนําเปนคนสาํคัญตอการตดัสินใจของโรงเรียน  เพราะผูนําจะตองมคีวามคิดสรางสรรค  
จะตองปรับปรุงหลักสูตรการสอนและสภาพแวดลอมการเรียนใหม  กระตุนใหครูเสี่ยงทําสิ่งใหมและ
สรางนวัตกรรม  ใหครูไดใชความรูและความสามารถเต็มศักยภาพ  ใหความเปนอิสระในการทํางานแก
ทีมงาน   สงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสนิใจของบุคลากรในโรงเรียน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

  5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
                         จากการวิจัยคณุลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  ตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  คร้ังนี้มีขอเสนอแนะใหผูบริหารนําผลการวิจยัไป
ใชในแตละดานดังนี้   
          1) การเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหารตองมีความซื่อสัตยสุจริต บริหารงานดวย
ความโปรงใส   และควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบญัชาและบุคคลทั่วไป 
       2) การเปนผูนําการจัดระบบ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนกวางไกล นาํเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการจดัระบบ  ควรมีความรูความสามารถในการจัดระบบ   การวางแผน การวินจิฉัยส่ังงาน  
มีการวางแผนกลยุทธ  และนําสารสนเทศมาใชในการจดัระบบ 
        3) การเปนผูนําดานวิชาการ  ผูบริหารควรมีความรู ในเรื่องนโยบายการศึกษาชาต ิ
จุดมุงหมายของหลักสูตร  การจัดทําหลักสตูร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล  
การจบหลักสตูร    มีวิสัยทศันกวางไกล ใชเทคโนโลยมีาจัดการศึกษา และสงเสริมสนับสนุนใหครูได
พัฒนาตนเองและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อการเล่ือนวิทยฐานะ 
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                        5)  การเปนผูนําดานบริหารจัดการ  ผูบริหารตองกลาคิด กลาตัดสินใจ  กลาปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารจัดการใหเขากับยุคสมัย ใชการบริหารงานแบบการมสีวนรวม  มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และมีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน 
                         6) การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน   ผูบริหารควรมีมนุษยสัมพนัธที่ดี  มีความเปน
กันเองไมถือตวั สามารถเขากับชุมชนได เปนอยางดี  และประสานงานกับชุมชน  เพื่อนําชุมชนมา
มีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน                 
 
                 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังตอไป 

    1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเหน็ของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และในเขตพืน้ที่การศึกษาอืน่ๆ  จําแนกตาม
ประสบการณในการบริหาร และขนาดของโรงเรียน  

    2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเหน็ของครู
ในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

       3) ควรมีการศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    4)  ควรมีการศึกษาความสมัพันธระหวางรูปแบบการบริหารของผูบริหารกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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