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บทคัดย่อ
บทความนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดรูปแบบ
ผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
พัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดรูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมืออาชีพ ด้วยเทคนิคเดลฟาย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหาร
มืออาชีพ จานวน 21 คน 3) จัดสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ จานวน 8 คน เพื่อรับข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม และ4) ประเมินความคิดเห็นจากผู้บริห ารสถานศึกษา และครู จานวน 132 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าพิสัยควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
กระบวนการเทคนิคเดลฟาย
ผลการวิจัยพบว่า
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1. ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับการพัฒนาองค์ประกอบรูปแบบผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
วิสัยทัศน์ 2) ด้านทักษะการบริหาร 3) ด้านการประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงาน 4) ด้าน
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 5) ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 6) ด้านการ
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและตัวชี้วัดขององค์ประกอบทั้ง 21 ข้อ
2. ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณทั้ง 8 คน ต่างเห็นสอดคล้อง
กันว่าองค์ประกอบและตัวชี้วัดของผู้บริหารมืออาชีพเหมาะสมดีแล้ว
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 132 คน
พบว่า ทุกคนเห็น ด้วยกับองค์ประกอบผู้ บริหารมืออาชีพ ทั้งหมดที่กล่ าวมาทุกด้านแล้ว อยู่ใน
ระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนา , รูปแบบ , ผู้บริหารมืออาชีพ
ABSTRACT
The purposes of the study were: 1) to investigate the factors and
indicators of school professional administrator model, 2) to present the school
professional administrator model. The research processes consisted of four
steps: 1) analyzed the documents concerning the school professional
administrator model, 2) interviewed a group of 21 school professional
administrator experts, 3) sought the advices and feedbacks of eight experts by
group discussion technique, and 4) evaluated the opinions of 132 school
administrators. The analysis of the data was accomplished by computation of
percentage, mean, standard deviation. The median and interquartile range were
also computed to test each of consensus postulated in this study.
Based upon the findings of the study, it was concluded that the group
of school professional administrator experts strongly agreed with the factors and
indicators of school professional administrator model. The evaluation of opinions
of administrators were also at high level.
Keywords : Development, Model, Professional Administrator.
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1.บทนา
ผู้บริหาร คือผู้ที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Massie & Douglas, 1981) เป็นผู้ที่มีความสาคัญต่อองค์กรในลักษณะเป็น
ศูน ย์ ร วมข้ อมูล ข่ าวสาร ศู น ย์ ข องความคิ ด และศูน ย์รวมของการตัดสิ น ใจ ส าหรั บผู้ บ ริห าร
สถานศึ กษา ยิ่ งมี ความส าคัญ มากกว่าผู้ บริ ห ารองค์ก รทั่ว ไป เพราะสถานศึก ษาเป็น องค์ก ร
ให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอน และการเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายของสถานศึกษา ก็คือ
การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้รับความสนใจ และความคาดหวังจากสังคมอยู่
ในระดับสูง (Hoy & Miskel, 2001) ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การก้าวเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่ให้ความสาคัญต่อข้อมูลสารสนเทศ หรือความเป็นสมาคมอาเชี่ยน
ของกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเหตุการณ์ที่ท้ าทายความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในการนาพาสถานศึกษาให้ไปสู่ความสาเร็จอย่างมีคุณภาพได้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ (Professional) ที่มีความสามารถทั้งในด้านการการ
ปฏิบัติภ ารกิจ ตามหน้ าที่ รอบรู้ และเท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของสังคม เป็นผู้ มีองค์ความรู้ที่
สาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน ในขณะที่ครูผู้สอนจะมีหน้าที่สาคัญในการเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา การ
ตัดสินใจ และการมีวิสัยทัศน์ การติดต่อสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ การจูงใจเพื่อการสร้างสรรค์
ความเป็นผู้นาแห่งการบริหารหลักสูตร และการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
บทบาท และหน้าที่สาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา คือการขับเคลื่อนกลไกหลักของ
หน่วยงาน หรือองค์กรของตน โดยการทาหน้าที่บังคับบัญชา บริหารจัดการ วางแผนดาเนินงาน
ประสาน ควบคุม ติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ประสานความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมทั้งนาพา หรือขับเคลื่อนหน่วยงาน หรือองค์กรของตนไปสู่
จุ ด หมายปลายทาง ได้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ข องหน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก ร อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่วนในเรื่องของความเป็นมืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา จาเป็น
จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วอย่างยาวนาน เป็นบุคคลที่สังคม ชุมชน และ
บุคคลทั่วไปให้การยอมรับนับถือ มีความกระตือรือร้น เชื่อมั่นในตนเอง มีความรอบรู้ในเรื่องต่าง
ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักและหวงแหนในแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่
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มีความเมตตา ปราณี เอื้ อเฟื้อเผื่ อแผ่ แก่ทุกคน เป็ นผู้ ที่เห็ นแก่ป ระโยชน์ส่ ว นรวม มากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน ให้ความสาคัญกับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความผิดพลาดน้อย สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที มีการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นมาก
ที่สุด
ด้วยความสาคัญ และความจาเป็นที่ต้องใฝ่หา คัดเลือกบุคคลมาเป็นหัวเรือ เพื่อกากับ
น าพาหน่ ว ยงานการศึ ก ษาของรั ฐ ให้ ขั บ เคลื่ อ นไปข้ า งหน้ า อย่ า งถู ก ต้ อ ง และส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษา
ในสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษากรุ งเทพมหานคร ผลของการศึกษาจะเป็นตัวอย่างแก่
การศึกษาของชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบรู ป แบบผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
2.2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนารู ปแบบผู้บริห ารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณแบบ
ผสมผสานกันซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมืออาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเพื่อขอความเห็นชอบด้วยกระบวนการ
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อหาความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 21 คน
ขั้ น ตอนที่ 3 ประเมิ น ความคิ ด เห็ น จากผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 132 คน
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4. สรปุผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับองค์ประกอบหลัก ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ด้านวิสัยทัศน์ ด้านทักษะการบริหาร
ด้านการประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และ ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ
2. การสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ทั้ง 8 คน
เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดรูปแบบผู้ บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครนั้น เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงคาแนะนา
และข้อเสนอแนะ
3. ส่วนการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้ง 132 คน
พบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

5. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
5.1 จากการศึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับองค์ประกอบหลัก ทั้ง 6 ด้าน คือ
ด้านการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ด้านวิสัยทัศน์ ด้านทักษะ
การบริ ห าร ด้านการประสบความส าเร็จในการปฏิ บัติง าน และ ด้า นมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hollomon (1999 : 605 A) ได้ทาการวิจัย
คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ที่มีความสัม พันธ์กับการพัฒนาอาชีพ พบว่า คุณสมบัติของอาจารย์
ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องเป็นผู้ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีจิตใจ
ดี มีความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีน้าใจ และมีจิตวิญญาณที่ดี คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ ที่การเสียสละ
เพื่อให้ได้งานที่ต่อเนื่อง โดยมีแรงจูงใจในการทางานที่ใช้เงินน้อย แต่ได้งานมาก และเป็นผู้นาที่
เข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของRice (1991 : 378-A) ได้ทาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของ
อาจารย์ ใ หญ่ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาตามทรรศนะของอาจารย์ ใ หญ่ และครู โ รงเรี ย น
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ประถมศึกษา เขตแม่น้าซาวานนาห์ ตอนกลางของรัฐจอร์เจีย โดยทดสอบนัยสาคัญของความ
แตกต่างของทรรศนะของอาจารย์ใหญ่ และครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นาของอาจารย์ใหญ่ในเรื่อง
ต่อไปนี้ การเป็นแบบอย่าง ความสามารถในการประนีประนอม ความอดทนต่อความไม่แน่นอน
ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคน การวางแผนความอดทนต่อการขาดระเบียบวินัย การรู้จัก
บทบาทของตนเอง การมีวิจารณญาณ การเน้นผลงานความสามารถในการบูรณาการ มุ่งความ
เจริ ญก้าวหน้ า ผลการวิจั ย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่ างมี นั ยส าคัญระหว่ างทรรศนะของ
อาจารย์ ใ หญ่ และครู โ รงเรี ย นประถมศึ กษา ที่ มีต่ อพฤติ กรรมผู้ น าของอาจารย์ใ หญ่ ในด้า น
ความสามารถ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bass (1981 pp 65-66) ได้ศึกษางานวิจัย ของ
สต๊ อ กดิ ล ล์ เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ และพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห าร โดยจ าแนกออกเป็ น กลุ่ ม ตาม
ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ 1) บุคลิกภาพ และพฤติกรรม จากผลการวิจัยมากกว่า 15 เรื่อง พบว่า
ผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพ และพฤติกรรมเหนือบุคคลอื่น ๆ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ มีเชาว์ปัญญาดี มี
นิสัยรักการศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความรู้ทันสมัย และกว้างขวาง
ชอบกิจกรรม และงานสังคม มีมารยาททางสังคมที่ดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 2) บุคลิกลักณะของ
ผู้บริหารที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง พบว่า ผู้บริหารจะมีบุคลิกลักษณะ
ดังนี้ คือ มีความสามารถในการเข้าสังคม รู้จิตวิทยาในการเจรจา มีมารยาททางสังคมที่ดี มี
ความคิดริเริ่มทาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ มีความอดทนต่อ
ความยากลาบาก อดทนต่อปัญหารอบด้านโดยไม่เสียกาลังใจ รู้หลัก และวิธีทางาน มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเสริมคุณค่าของตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ มี
ความเชื่อมั่นที่จะทางานให้สาเร็จ มีความสามารถในการคาดการณ์ข้างหน้าได้ ให้ความร่วมมือ
กับหมู่คณะ ในการทางาน เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง และคิด
สิ่ ง ใหม่ ๆ เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถในการพู ด และสามารถเขี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3)
คุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์สูงกับการเป็นผู้บริหาร คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่นิยมของ
ปวงชน มีความสามารถในการเข้าสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความปรารถนาที่ทาดี
ที่สุด มีอารมณ์ขัน มีความร่วมมือกับผู้อื่น และมีความสามารถในทางการกีฬา
5.2 จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ทั้ง 8
คน เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดรูป แบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครนั้น เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงคาแนะนา
และข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Stogdill (1974 : 62-63) ได้รวบรวมผลการวิจัย
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เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ลักษณะ และพฤติกรรมของผู้นา โดยจาแนกออกเป็นกลุ่มตามผลการวิจัย
สรุปได้ ดังนี้ 1) บุคลิกภาพ ลักษณะและพฤติกรรมของผู้นาที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัย
มากกว่า 15 เรื่ อง พบว่าผู้ น าควรจะมีบุ คลิ กภาพ และพฤติกรรมเหนือบุคคลอื่น ๆ ในเรื่อง
ต่อไปนี้ มีเชาว์ปัญญาดี มีความคิดอ่านเฉียบแหลมกว่า มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า รักการอ่าน
คิดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือในวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทาอยู่ ทาให้มีความรู้ทันสมัย
และกว้างไกล เป็น ที่พึ่งในเรื่องที่ตนรับ ผิดชอบได้ มีความเข้าใจในงานที่ทา ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับงานที่ทาอยู่เสมอ หรือรู้แหล่งที่จะไปสอบถาม ปรึกษาหารือได้ ชอบกิจกรรมหรืองาน
สังคม ไม่เป็นคนเก็บตัว กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสังคมกับกลุ่ม เข้ากับคนได้ทุกชั้น โดย
ไม่เคอะเขิน มีมารยาททางสังคมที่ดี มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดี มีฐานะพอเลี้ยงตนเองให้อ ยู่ใน
ระดับเดียวกัน หรือดีกว่ากลุ่ม ไม่มีหนี้สิน หรือหยิบยืมเพื่อนร่วมงาน จนทาให้ฐานะของตาแหน่ง
ด้อยลง ส่วนปริมาณคุณภาพคุณสมบัติ และทักษะที่สาคัญของหัวหน้างานขึ้นอยู่กับสภาพงานที่
บริหารอยู่ 2) บุคลิกลักษณะของผู้นาที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่ อง พบว่า
ผู้นาควรจะมีบุคลิกลักษณะเหนือบุคคลอื่นในเรื่องต่อไปนี้ ความสามารถในการเข้าสังคม เข้ากับ
คนได้ทุกระดับโดยปราศจากอาการหวาดกลัว เคอะเขิน รู้จิตวิทยาในการพูดคุยกับคน ปรับตัวให้
เข้ากับคนอื่นได้ และเป็นผู้ที่มิมารยาทสังคมที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถที่จะเริ่มสิ่ง
ใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีจินตนาการที่จะสามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวมได้ มีความอดทน ทนทานต่อความยากลาบาก ทนงานหนักได้ อดทนต่อปัญหารอบ
ด้านได้ โดยไม่ต้องใช้กาลัง รู้วิธีทางาน รู้หลักในการทางาน รู้เรื่องที่ทา และรู้ กว้างไกล ทาให้งาน
สาเร็จได้เร็ว และมีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเข้าใจของเขตความสามารถของตน
หมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อเสริมคุณค่าของตน ให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชื่อมั่นที่จะทางาน
ให้สาเร็จ และเมื่อจาเป็นต้องชี้แจง แสดงเหตุผล ก็สามารถทาได้โดยมีห ลักฐานอ้างอิง มีความ
ตื่นตัว และมีความสามารถในการคาดการณ์ข้างหน้าได้ เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว
ว่องไว และสามารถที่จะวิเคราะห์และคาดการณ์ข้างหน้าได้ถูกต้องแม่นยา มีความร่วมมือกับหมู่
คณะ ทาตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และให้ความร่วมมือในการทางาน เช่น อานวยความสะดวก
ร่วมประสานงาน ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น
5.3. จากการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้ง 132 คน
พบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ Kanokgarn Kotcha (2007 : 93-97) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็ นจริง และ
คุณลักษณะที่คาดหวังของผู้ บริ หารสถานศึกษาสตรี ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี ตาม
ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ดังนี้ ด้านทักษะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะนิสัย และด้านความรู้ ตามลาดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุดใจ ศิริสมบัติ (2550 : 96-99) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริง และที่ พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า
1) คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า อยู่ในระดับ
มากทุ ก ด้ า น เรี ย งตามล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นภู มิ ธ รรม
คุณลักษณะด้านภูมิรู้ และคุณลักษณะด้านภูมิฐาน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ผู้ บริ ห ารควรมีป ฏิภ าณไหวพริบกับการแก้ไขปัญหา เพื่อการบริห ารงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2) ผู้บริหารควรมีทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทางานร่วมกับผู้อื่น และสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่เป็นกันเอง
3) ผู้ บ ริ ห ารควรมี ค วามรอบรู้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การบริ ห าร งานที่ มี
ประสิทธิภาพ รัดกุม
6.2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1) ควรทาการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริหารมืออาชีพ
ต่อไป
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครกับเขตการศึกษาอื่น ๆ เพื่อนา
จุดเด่นไปพัฒนาต่อไป
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