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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นมืออาชีพ												

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ประชากรเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 รวม	 587	 คน														

กลุม่ตัวอย่างใช้วธิเีลอืกแบบแบ่งช้ัน	(Stratified	random	sampling)	ตามวฒุกิารศกึษา	ประสบการณ์การท�างาน	

และขนาดของโรงเรียน	 ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างตามตารางส�าเร็จรูปของ	 Krejcie	 and	 Morgan																											

ได้จ�านวน	230	คน	เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	ทีผ่่านการตรวจสอบ	

หาค่าความสอดคล้องได้ค่าอยู่ระหว่าง	0.60-1.00	ค่าความเชื่อมั่นโดยรวมทุกด้าน	0.98	และรายข้ออยู่ระหว่าง	

0.84-0.95	 ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 และวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแปรปรวนด้วยวิธี	 One-Way	 ANOVA	 (F-test)	 และทดสอบ							

รายคู่	ด้วยวิธี	LSD		

	 ผลการวิจัยพบว่า	การรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	 และผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้								

มกีารรบัรูค้วามเป็นมอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ด้านการเป็นผู้น�าทางวชิาการ	ด้านวสัิยทศัน์และศักยภาพ	

ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 และด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 ไม่แตกต่างกัน	 ส่วน	 ด้านการ											

มีแนวคิดในการบริหาร	 แตกต่างกัน	 ส�าหรับ	 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู	้															

ที่มีวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ในการท�างาน	และขนาดสถานศึกษา	มีการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา	ทั้ง	6	ด้าน	ไม่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
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ABSTRACT
	 This	 research	 aimed	 to	 1)	 study	 the	 level	 of	 perception	 and	 2)	 compare	 the																									
professional	 perception	 of	 school	 administrators.	 The	 587	 participants	were	 employed	 in	
schools	under	the	Nakhon	Ratchasima	Provincial	Administrative	Organization,	included	school	
directors,	deputy	directors	and	the	heads	of	general	subject	group,	which	they	were	stratified	
randomly,	 according	 to	 their	 experience	 and	 the	 school	 sizes.	 The	 sample	 size	using	 the		
Krejcie	and	Morgan	sample	was	230	participants.	Using	a	measuring	5	scales	questionnaire	
collected	the	data,	and	consistency	value	was	60-1.00,	a	confidence	value	was	0.98		and	each	
item	was	0.84-0.95	respectively.	The	descriptive	statistics,	which	were	used	to	analyze	the	
data,	together	with	Percentage,	mean	and	One-way	ANOVA	(f-test)	and	LSD	were	used	as	a	
standard	 deviation.	 The	 research	 found	 that	 Perception	 of	 professionalism	 of	 school																					
administrators.	
	 The	 overall	 and	 individual	 aspects	 were	 at	 the	 highest	 level,	 the	 perception	 of																	
professionalism	of	 school	administrators	 showed	no	difference	 in	1)	 academic	 leadership,												
2)	vision	and	potential,	3)	public	consciousness,	4)	ethical	consciousness,	and	5)	cooperation.	
One	the	other	hand,	the	difference	was	found	in	the	concept	of	management	among	the	
school	 administrators,	 but	 there	was	 no	 difference	 in	 the	 professional	 perceptions,	 that													
revealed	statistically	significant	at	the	0.05	level.
Keywords :	Perception,	Professional	management,	School	administrators

บทน�ำ
	 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในยุคปัจจุบัน														
ต้องมีบทบาทในการจดัการและพฤตกิรรมขององค์กรตลอดจนต้องมีความรูค้วามเข้าใจในทฤษฎต่ีาง	ๆ	ทีเ่ก่ียวกบั								
ผูบ้รหิารมอือาชพีเป็นอย่างดต้ีองรูถ้งึเทคนคิในการน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับรบิทและสถานการณ์
บทบาทเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งท่ีต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องการด�าเนินงาน													
ตามยทุธศาสตร์ขององค์กรปัจจยัส�าคญัคอืผูน้�าถ้าองค์กรใดได้ผูน้�าทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพกจ็ะไม่สามารถสัง่การและ
ใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งได้	 ยังเป็นการท�าลายขวัญก�าลังใจของผู้ใต้บังคับ
บัญชาที่มีต่อผู้น�าซ่ึงจะเป็นผลท�าให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆล้มเหลวไม่ประสบความส�าเร็จในองค์กรผู้น�า											
ที่มีสมรรถภาพต�่าย่อมพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้อ�านาจของตนเองและแสดงออกซ่ึงความเก่งความสามารถ												
ของตนแต่เพียงผู้เดียวผู ้น�าท่ีมีสมรรถภาวะปานกลางพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ก�าลังและความสามารถ																			
ของบุคคลอื่นเป็นท่ีต้ังส่วนผู้น�าท่ีมีสมรรถภาวะสูงน้ันก็จะใช้วิธีการบริหารงานโดยใช้สติปัญญาของบุคคลอื่น						
มาเกื้อกูลเป็นหลักยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและเม่ือมีเหตุการณ์ปัญหาเกิดขึ้นผู้น�าก็จะเรียกประชุมคณะท�างาน							
เพื่อรับฟัง	ความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเป็นแบบมีส่วนร่วม
รับผิดชอบย่อมท�าให้เกิดพันธะกิจ	(Mission)	ที่เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้น�าซ่ึงในที่น้ีคือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้น�า	 (Leadership)	 และเป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 จะช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง	ๆ	ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล	(สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์,	2550,	น.	ก)
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	 ผูบ้รหิารเป็นผูมี้บทบาทส�าคญัมากทีส่ดุในการบรหิารองค์กรเพราะผูบ้รหิารเป็นผูน้�าเป็นผูก้�าหนดนโยบาย

ก�าหนดจุดมุ่งหมายวางแผนและก�าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการด�าเนินงานเปรียบเสมือนเข็มทิศน�าทาง													

เพื่อให้การบริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐและจะต้องรับผิดชอบในการ

ด�าเนนิงานกจิการต่าง	ๆ 	มส่ีวนรบัผดิชอบผูบ้รหิารเป็นผูท้ีมี่บทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและน�านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงคุณภาพผู้บริหารมืออาชีพต้องสร้างวัฒนธรรม

โดยการให้รางวัลแก่ผู้ท่ีท�างานประสบผลส�าเร็จและน�าไปสู่การพัฒนาตนเองคิดได้เองตัดสินใจได้เองพัฒนา										

ได้เองของผู้ร่วมงานทุกคนผู้บริหารต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม�่าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์การ							

เพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติจนสามารถเลือกการกระท�าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้บริหาร								

จึงต้องสร้างความรู ้สึกประสบความส�าเร็จให้แก่บุคลากรแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้น�า																				

ในทุกระดับและน�าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง	(สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์,	2553,	น.	20)	

	 โรงเรียนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสีมามทีัง้หมดจ�านวน	58	โรงเรยีน	ภายใต้การบรหิาร

จัดการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งเน้นที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน																		

การอ่านออก	 เขียนได้และนักเรียนสามารถคิดเป็นท�าเป็น	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ได้	 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร	

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาทกุภาคส่วน	ให้เป็นบคุคลแห่งการเรียนรูแ้ละพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้																		

ที่มีคุณภาพ	แต่ในช่วงปีการศึกษา	2558	ที่ผ่านมา	พบว่าผลการประเมิน	 ในระดับชาติ	O-Net	อยู่ในกลุ่มต�่า								

ถึงปานกลางเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 เมื่อเทียบกับสังกัดอื่น	 ๆ	 และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร													

ส่วนจังหวัดพบว่าอยู่ในล�าดับท่ี	 4-6	 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรน�านโยบาย								

สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างชัดเจนและให้มีประสิทธิภาพ	 ให้เหมาะสมกับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร	

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชีมา,	2559,	น.	35)

	 จากปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาความเป็นมอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศึกษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา	 โดยศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อศึกษาระดับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและเปรียบเทียบความเป็น	

มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลส�าหรับน�าไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จังหวัดนครราชสีมา	อันจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาแบบมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	ตามการรับรู้ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	

รองผูอ้�านวยการสถานศกึษา	และหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูข้องสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการรับรู ้ความเป็นมืออาชีพของผู ้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู ้อ�านวยการ														

สถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	จ�าแนกตามต�าแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การท�างาน	และ	

ขนาดสถานศึกษา
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 สมมติฐำนกำรวิจัย 

	 การรบัรูค้วามเป็นมอือาชีพของผูบ้รหิารสถานศึกษาสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสีมา	จ�าแนก

ตามต�าแหน่งในสถานศกึษา	วฒุกิารศกึษา	ประสบการณ์การท�างาน	และขนาดสถานศึกษาสังกดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ไม่แตกต่างกัน

 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จังหวัดนครราชสีมา	ยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่	2	ถือเป็นเรื่อง

เร่งด่วน	 และเป็นจุดเน้นในการด�าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่	 ความส�าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาจึงอยู่ที่

สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ	และบุคคลที่จะบันดาลให้เกิดความส�าเร็จ	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ด้วยเหตุนี้

จึงมีความจ�าเป็นที่จะพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ	 คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร																			

จากประสบการณ์ของ	 วิรุณ	 ตั้งเจริญ	 (2557,	 น.	 22-23)	 น�ามาปรับใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย													

เกีย่วกบัความเป็นมอือาชีพของผูบ้รหิารสถานศกึษา	6	ด้าน	คอื	1)	ด้านการเป็นผูน้�าทางวชิาการ	2)	ด้านวสัิยทศัน์	

และศักยภาพ	3)	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	4)	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	5)	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	และ		

6)	ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	แสดงดังภาพที่	1

   ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

สถานภาพ

1.	ต�าแหน่งในสถานศึกษา	

2.	วุฒิการศึกษา

3.	ประสบการณ์การท�างาน

4.	ขนาดสถานศึกษา

ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

1.	ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	(academic	leadership)

2.	ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	(vision	and	potentiality)

3.	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	(public	mind)	

4.	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	(ethic	mind)

5.	ด้านการมแีนวคิดในการบรหิาร	(administration	concept)

6.	ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	(team	working)

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ข้อมูลท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพในสถานศึกษา	 น�าข้อมูล															

ไปวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถใช้เป็นข้อมลูในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม	การพฒันาตนเองของผู้บรหิาร

การบริหารจัดการสถานศึกษา	เพื่อให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพในการบริหารสถานศึกษาให้มากขึ้น
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	587	คน	ได้แก่	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	จ�านวน	58	คน	รองผู้อ�านวยการสถาน

ศึกษา	จ�านวน	65	คน	และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	8	กลุ่มสาระ	จ�านวน	464	คน	(กองการศึกษาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,	2559)	ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	(Stratified	random	sampling)	

ตามวฒุกิารศกึษา	ประสบการณ์การท�างาน	และขนาดของโรงเรยีน	น�ามาก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตาราง

ส�าเร็จรูปของ	Krejcie	and	Morgan	(1970	อ้างถึงใน	ไพศาล	หวังพานิช,	2558,	น.	39)	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

230	คน

 2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ

	 	 2.1	 ตัวแปรอิสระ	 คือ	 สถานภาพ	 ได้แก่	 ต�าแหน่งในสถานศึกษา	 วุฒิการศึกษา	 ประสบการณ	์								

การท�างาน	และขนาดสถานศึกษา

	 	 2.2	 ตัวแปรตาม	 คือ	 ความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพ	 ได้แก่	 ด้านการเป็นผู ้น�าทางวิชาการ																								

ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	 ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	

และ	ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม

 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ซึง่เก่ียวกบัการปฏบิตังิานด้านความเป็น

ผู้บริหารมืออาชีพของผู้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	โดยการศึกษา

แนวคดิ	หลกัการ	งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นมอือาชพีของ	วริณุ		ตัง้เจรญิ	(2557,	น.	22-23)	น�ามาก�าหนด

เป็นข้อค�าถาม	จ�านวน	50	ข้อ	แบ่งเป็น	6	ด้าน	คือ	ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	

ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	และ	ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	

แบ่งเป็น	2	ตอน	ดังนี้		

	 	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 ต�าแหน่งในสถานศึกษา	 วุฒิการศึกษา	

ประสบการณ์การท�างาน	และขนาดสถานศึกษา	โดยแบ่งเป็น	4	ขนาด	คือ	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่	

และขนาดใหญ่พิเศษ	มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ	(Check	list)	

	 	 ตอนที	่2	ข้อค�าถามเกีย่วกบัระดบัความเป็นมอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ตามการรับรู้ของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้	 จ�านวน	 50	 ข้อ	 แบ่งเป็น	 6	 ด้าน	 คือ	 ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 ด้านวิสัยทัศน์และ

ศักยภาพ	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	และด้านการท�างาน

เป็นกลุ่ม	มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	มี	5	ระดับ	ดังนี้	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2554,	

น.	121)	

	 	 	 ระดับ	 5			หมายถึง		 มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด	

	 	 	 ระดับ	 4			หมายถึง		 มีความเป็นมืออาชีพมาก

	 	 	 ระดับ	 3			หมายถึง		 มีความเป็นมืออาชีพปานกลาง

	 	 	 ระดับ	 2			หมายถึง		 มีความเป็นมืออาชีพน้อย

	 	 	 ระดับ	 1		หมายถึง		 มีความเป็นมืออาชีพน้อยที่สุด	
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 4. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 น�าแบบสอบถามฉบับร่าง	 ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมเกี่ยวกับการความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร												

สถานศึกษา	 เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้ค�าแนะน�า	 ท�าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว										

น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	ตรวจสอบความถูกต้อง	และหาค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา	(Index	

of	congruence	:	 IOC)	ได้ค่าอยู่ระหว่าง	0.60-1.00	จากนั้นน�าไปทดลองใช้	 (Try-out)	กับประชากรที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ	 ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	 จ�านวน	 30	 คน	 ท�าการหา									

ค่าความเชือ่มนั	(Reliability)	ใช้วธิทีดสอบสมัประสทิธิแ์อลฟาของ	Cronbach	(Cronbach	alpha	coefficient)	

โดยรวมทุกด้านได้เท่ากับ	 0.98	 และรายด้านอยู่ระหว่าง	 0.84-0.95	 แสดงว่าแบบสอบถามสามารถน�าไปใช้									

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ได้จริว

 5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

	 	 5.1	 ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเพื่อใช้เป็นเอกสารขออนุญาตเก็บรวบรวม

ข้อมูลในโรงเรียนสังกัดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

	 	 5.2	 ผูว้จิยัด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	230	คน	ในโรงเรยีนสงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์	 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด	 คิดเป็น	

ร้อยละ	100

	 	 5.3	 ท�าการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์จากการตอบแบบสอบถามเพื่อน�าไปวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติต่อไป

 6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 	 6.1	 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ	ใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าร้อยละ	(Percentage)

	 	 6.2	 ข้อมูลระดับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ภาพ

รวม	รายด้าน	และรายข้อ	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(X)	และ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ก�าหนดเกณฑ์การแปลระดับ

ค่าเฉลี่ย	ดังนี้	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2554,	น.	121)	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 4.51-5.00	 หมายถึง	 มีความเป็นมืออาชีพระดับมากที่สุด	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 3.51-4.50	 หมายถึง	 มีความเป็นมืออาชีพระดับมาก	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 2.51-3.50	 หมายถึง	 มีความเป็นมืออาชีพระดับปานกลาง	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.51-2.50	 หมายถึง	 มีความเป็นมืออาชีพระดับน้อย	

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.00-1.50	 หมายถึง	 มีความเป็นมืออาชีพระดับน้อยที่สุด		

	 	 6.3	 ข้อมลูการเปรยีบเทยีบการรบัรูค้วามเป็นมอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ของผูอ้�านวยการ

สถานศึกษา	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	จ�าแนกตามต�าแหน่ง	วุฒิการศึกษา	

ประสบการณ์การท�างาน	 และ	 ขนาดสถานศึกษา	 โดยการทดสอบ	 One-Way	 ANOVA	 (F-test)	 และ															

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่	ด้วยวิธี	Fisher’s	Least	Significance	Difference	(LSD)	
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ผลกำรวิจัย 
	 1.	 การศึกษาระดับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา	

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	แสดงดังตารางที่	1	

	 	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 การรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา	และ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	=	 4.59,	 S.D.	=	 0.48)								

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้าน

การมีแนวคิดในการบริหาร	 (X	 =	 4.66,	 S.D.	 =	 0.48)	 ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 (X	 =	 4.59,	 S.D.	 =	 0.49)												

ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 (X	=	4.58,	S.D.	=	0.49)	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 (X	=	4.58,	S.D.	=	0.49)										

ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	(X	=	4.58,	S.D.	=	0.48)	และ	ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	(X	=	4.57,	S.D.	=	0.49)	

ตามล�าดับ

	 2.	 การเปรยีบเทยีบการรบัรูค้วามเป็นมอือาชพีของ	ผูอ้�านวยการสถานศึกษา	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	

และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 จ�าแนกตาม	 ต�าแหน่ง	 วุฒิการศึกษา	 ประสบการณ์การท�างาน	 และขนาด								

สถานศึกษา	แสดงดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 1	 ระดับความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา

 ด้ำนที่  ด้ำน  X S.D ระดับ

	 1	 ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	 4.66	 0.49	 มากที่สุด

	 2	 ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 	 4.59	 0.49	 มากที่สุด

	 3	 ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 4.58	 0.49	 มากที่สุด

	 4	 ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 	 4.58	 0.49	 มากที่สุด

	 5	 ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 	 4.58	 0.48	 มากที่สุด

	 6	 ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	 	 4.57	 0.49	 มากที่สุด

   รวม 4.59 0.48 มำกที่สุด

ตำรำงที่ 2	การเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	จ�าแนกตามต�าแหน่ง

 ควำมเป็นมืออำชีพของ   ต�ำแหน่งในสถำนศึกษำ 

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ           ผู้อ�ำนวยกำร    รองผู้อ�ำนวยกำร  หัวหน้ำกลุ่มสำระ F Sig.

  X S.D.  X S.D.  X S.D.  

1.	ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 3.97	 0.54	 4.01	 0.66	 4.05	 0.56	 0.48	 0.61

2.	ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	 4.17	 0.58	 4.16	 0.69	 4.23	 0.60	 0.43	 0.64

3.	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 4.03	 0.62	 4.07	 0.64	 4.16	 0.54	 1.40	 0.24

4.	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 3.87	 0.68	 4.04	 0.71	 4.08	 0.65	 2.21	 0.11

5.	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	 4.10	 0.68	 4.04	 0.65	 4.23	 0.57	 3.16*	 0.04

6.	ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 3.91	 0.63	 3.97	 0.68	 4.00	 0.60	 0.46	 0.62

 รวม 4.00 0.57 4.04 0.62 4.12 0.58 1.35 0.26

*	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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	 	 จากตารางที่	2	พบว่า	ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	(F	=	0.48,	Sig.	=	0.61)	ด้านวิสัยทัศน์และ

ศักยภาพ	(F	=	0.43,		Sig.	=	0.64)	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	(F	=	1.40,	Sig.	=	0.24)	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	

(F	=	2.21,	Sig.	=	0.11)	และด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	(F	=	0.46,	Sig.	=	0.62)	ซึ่งมีค่า	Sig.	มากกว่านัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	แสดงว่า	การรบัรูค้วามเป็นมอือาชพีของผูอ้�านวยการสถานศกึษา	รองผูอ้�านวยการสถาน

ศกึษา	และ	หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู	้ด้านการเป็นผู้น�าทางวชิาการ	ด้านวสิยัทศัน์และศกัยภาพ	ด้านจติส�านกึ

สาธารณะ	ด้านจติส�านกึจรยิธรรม	และด้านการท�างานเป็นกลุม่	ไม่แตกต่างกนั	ส�าหรบั	ด้านการมแีนวคดิในการ

บริหาร	(F	=	3.16,	Sig.	=	0.04)	มีค่าน้อยกว่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	แสดงว่า	การรับรู้ความเป็นมือ

อาชีพของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 และ	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 ด้านการ								

มีแนวคิดในการบริหาร	 แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 จึงท�าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่	

(LSD)	แสดงดังตารางที	3

	 	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 การรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา	และ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตำรำงที่ 3	การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู	่(LSD)	ของการรบัรูค้วามเป็นมอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ควำมเป็นมืออำชีพของผู้บริหำรถำนศึกษำ ค่ำเฉลี่ย ผู้อ�ำนวยกำร รองผู้อ�ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มสำระ

ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	 4.12	 4.10	 4.04	 4.23

ผู้อ�านวยการ	 4.10	 -	 0.06	 0.13

รองผู้อ�านวยการ	 4.04	 -	 -	 0.19

หัวหน้ากลุ่มสาระ	 4.23	 -	 -	 -

*	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตำรำงที่ 4	การเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

         วุฒิกำรศึกษำ 

ควำมเป็นมืออำชีพของผู้บริหำรถำนศึกษำ     ปริญญำตรี     ปริญญำโท    ปริญญำเอก F  Sig.

  X  S.D.  X S.D.  X S.D.  

1.	ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 3.98	 0.58	 3.97	 0.68	 -	 -	 0.46	 0.62

2.	ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	 4.00	 0.64	 4.04	 0.71	 -	 -	 2.21	 0.11

3.	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 3.97	 0.68	 4.01	 0.66	 -	 -	 0.48	 0.61

4.	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 4.00	 0.64	 4.04	 0.70	 -	 -	 2.21	 0.11

5.	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	 4.05	 0.60	 4.16	 0.69	 -	 -	 0.43	 0.64

6.	ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 3.93	 0.64	 4.07	 0.63	 -	 -	 1.40	 0.24

 รวม 4.01 0.63 4.04 0.61 - - 1.35 0.25

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 การรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการ												

สถานศึกษา	 และ	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	 ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ																					

(F	 =	 0.46,	 Sig.	 =	 0.62)	 ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	 (F	 =	 2.21,	 Sig.	 =	 0.11)	 ด้านจิตส�านึกสาธารณะ																						

(F	=	0.48,	Sig.	=	0.61)	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 (F	=	2.21,	Sig.	=	0.11)	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร										

(F	=	0.43,	Sig.	=	0.64)	และด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	(F	=	1.40,	Sig.	=	0.24)	มีค่า	Sig.	มากกว่านัยส�าคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดบั	0.05	แสดงว่า	วฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	มกีารรบัรูค้วามเป็น

มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	ทุกด้าน	ไม่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 การรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการ												

สถานศึกษา	 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน	 ด้านการเป็นผู้น�าทาง

วิชาการ	(F	=	0.94,	Sig.	=	0.39)	ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	(F	=	2.75,	Sig.	=	0.06)	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	

(F	=	0.55,	Sig.	=	0.57)	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 (F	=	0.46,	Sig.	=	0.62)	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร											

(F	=	0.57,	Sig.	=	0.56)	และด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	(F	=	2.30,	Sig.	=	0.10)	มีค่า	Sig.	มากกว่านัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05	แสดงว่า	ประสบการณ์ในการท�างาน	ต�่ากว่า	10	ปี	ตั้งแต่	11-20	ปี	และมากกว่า	21	ปี	

มีการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	ทุกด้าน	ไม่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	

ตำรำงที่ 5	การเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	จ�าแนกตามประสบการณ์

	 	 ในการท�างาน

                ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน 

 ควำมเป็นมืออำชีพของ          ต�่ำกว่ำ 10 ปี        11-20 ปี        มำกกว่ำ 21 ปี F Sig.

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ X S.D.  X S.D.  X S.D.  

1.	ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 4.01	 0.49	 4.05	 0.60	 3.91	 0.66	 0.94	 0.39

2.	ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	 4.19	 0.57	 4.24	 0.63	 3.98	 0.62	 2.75	 0.06

3.	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 4.00	 0.64	 4.05	 0.69	 3.93	 0.65	 0.55	 0.57

4.	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 4.13	 0.52	 4.11	 0.63	 4.02	 0.45	 0.46	 0.62

5.	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	 3.99	 0.56	 4.08	 0.67	 4.01	 0.57	 0.57	 0.56

6.	ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 3.92	 0.55	 4.02	 0.66	 3.80	 0.56	 2.30	 0.10

 รวม 4.04 0.50 4.09 0.59 3.94 0.51 1.18 0.10

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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	 	 จากตารางที่	 6	 พบว่า	 การรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา	 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	 ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ											

(F	 =	 0.55,	 Sig.	 =	 0.57)	 ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	 (F	 =	 0.57,	 Sig.	 =	 0.56)	 ด้านจิตส�านึกสาธารณะ																			

(F	=	0.94,	Sig.	=	0.39)	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 (F	=	0.46,	Sig.	=	0.62)	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร											

(F	=	0.57,	Sig.	=	0.56)	และด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	(F	=	2.75,	Sig.	=	0.06)	มีค่า	Sig.	มากกว่านัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05	แสดงว่า	ขนาดสถานศึกษาที่มี	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่	และขนาดใหญ่พิเศษ	

มีการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	ทุกด้าน	ไม่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05		

อภิปรำยผล
	 1.	 การรบัรูค้วามเป็นมอือาชีพของผูอ้�านวยการสถานศกึษา	รองผูอ้�านวยการสถานศึกษา	และ	หวัหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	 ได้แก่	 ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร								

ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 และ	

ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	สอดคล้องกับ	จิรินทร์	แสกระโทก	(2551)	ได้ศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพ

ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันในกรุงเทพมหานคร	 พบว่า													

ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	ส่วนครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	ณัฐพงศ์	ศรีสง	

(2551)	 ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้	 พบว่า	

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ทัง้	5	ด้านคอื	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	ด้านภาวะผู้น�า	ด้านความรูค้วามสามารถในการบรกิาร	

ด้านมนุษยสัมพันธ์	 ด้านบุคลิกภาพ	 ไม่แตกต่างกัน	 เหมรัฐ	 อินสุข,	 นิรุตติ	 ครุฑหลวง	 และ	 สมชาติ																													

บุญมัติ	 (2552)	 ได้ศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่										

การศึกษาพิษณุโลก	 เขต	 1	 พบว่า	 ทั้ง	 6	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 2)	 ด้านการจัดระบบงาน																														

ตำรำงที่ 6	การเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	จ�าแนกตามของขนาดสถาน

	 	 ศึกษา

      ขนำดสถำนศึกษำ 

 ควำมเป็นมืออำชีพของ          เล็ก          กลำง          ใหญ่         ใหญ่พิเศษ F Sig. 

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ X S.D.  X S.D.  X S.D.  X S.D.  

1.	ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 4.00	 0.64	 4.05	 0.69	 3.93	 0.65	 4.05	 0.69	 0.55	 0.57

2.	ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	 3.99	 0.56	 4.08	 0.67	 4.01	 0.57	 4.08	 0.67	 0.57	 0.56

3.	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 4.01	 0.49	 4.05	 0.60	 3.91	 0.66	 4.05	 0.60	 0.94	 0.39

4.	ด้านจิตส�านึกจริยธรรม	 4.13	 0.52	 4.11	 0.63	 4.02	 0.45	 4.11	 0.63	 0.46	 0.62

5.	ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	3.99	 0.56	 4.08	 0.67	 4.01	 0.57	 4.08	 0.67	 0.57	 0.56

6.	ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 4.19	 0.57	 4.24	 0.63	 3.98	 0.62	 4.24	 0.63	 2.75	 0.06

 รวม 4.04 0.55 4.09 0.64 3.94 0.58 4.09 0.64 1.26 0.38

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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3)	 ด้านวิชาการ	 4)	 ด้านบริหารจัดการ	 5)	 ด้านสังคมและชุมชน	และ	 6)	 ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร	

Bottoms,	et	al.	(2003,	p.	3)	ได้ท�าการวิจัยเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกครูใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงให้มาบริหาร

จัดการโรงเรียน	สรุปได้ว่า	ครูใหญ่ควรมีลักษณะดังนี้	คือ	 เป็นผู้ท�างานที่มีประสิทธิภาพสูง	มีพรสวรรค์ในการ

เป็นผู้น�า	เข้าใจภารกิจของโรงเรียนและชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	รู้วิธีการท�างานร่วมกับคณะ

ครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อน�ามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนครูได้ด�าเนินการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยังประโยชน์ให้แก่นักเรียน	และ	Duke	(2007,	pp.	6-8)	ได้ท�าการวิจัยเรื่องปัจจัย

ต่าง	 ๆ	 ที่หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะท�าให้โรงเรียนประถมศึกษาประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้	 และ												

ปัจจัยหนึ่งในนั้นคือ	 การโยกย้ายครูใหญ่ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 และบุคลากรที่ไม่ให้ความร่วมมือและ													

ขาดความสามารถออกไปจากพืน้ที	่และคดัเลอืกครูใหญ่ทีม่คุีณสมบตัพึิงประสงค์มาท�างานแทนคอื	ครใูหญ่ทีเ่ป็น							

ผู้ใส่ใจในพันธกิจเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา	 มีความเป็นผู้น�า	 เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีสามารถเข้าถึงได้	 มีการบริหาร

จัดการที่ดี	มนุษยสัมพันธ์ดี	และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน		

	 2.	 การเปรียบเทียบการรับรู ้ความเป็นมืออาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร																

ส่วนจงัหวดันครราชสมีา	ต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถานศกึษา	รองผูอ้�านวยการสถานศกึษา	และ	หวัหน้ากลุม่สาระ

การเรียนรู้	 ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 ด้านวิสัยทัศน์และศักยภาพ	ด้านจิตส�านึกสาธารณะ	 ด้านจิตส�านึก

จรยิธรรม	และด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	ไม่แตกต่างกนั	ส่วน	ด้านการมแีนวคดิในการบริหาร	แตกต่างกนั	ส�าหรบั	

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 ที่มีวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ในการท�างาน	

และสังกัดขนาดสถานศึกษา	มีการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	ทั้ง	6	ด้าน	ไม่แตกต่างกัน	

สอดคล้องกับ	 เสาวภา	สัมพูล	 (2555)	 ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 3	 พบว่า	 คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน	

จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน	 และประสบการณ์ในการท�างาน	 โดยรวมและรายด้าน	 มีความคิดเห็น																							

ไม่แตกต่างกัน	พิสิทธิ์	ค�าชนะ	(2552)	ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดนครพนม	 พบว่า	 ข้าราชการครูท่ีมีสถานภาพต�าแหน่งและสถานภาพสมรสต่างกัน												

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครพนม	 โดยรมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 และ	Liu	 (1985,	p.	 861-A)	 ได้ท�าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น�า									

ในการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีป่ระสบความส�าเรจ็	พบว่า	พฤตกิรรม

ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์สูงกับความส�าเร็จของโรงเรียน	 ในส่วนที่การวิจัยนี้ไม่พบว่า																		

มส่ีวนสัมพนัธ์กับความส�าเรจ็ของโรงเรยีน	ได้แก่	ขนาดของโรงเรยีน	จ�านวนปีของการด�ารงต�าแหน่งของผูบ้รหิาร	

นอกจากนี้	 Eager	 (1987,	 p.	 8-A)	 ได้ศึกษาถึงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับ

มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล	 โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู	 พบว่า	 กลยุทธ์ที่ส�าคัญได้แก่	 1)	 การแสดง																

ให้เห็นว่ามีความสนใจต่อนักเรียน	 2)	 การภูมิใจในโรงเรียนและความส�าเร็จของนักเรียน	 3)	 การให้โปรแกรม							

การเรยีนทีม่คีณุภาพต่อนกัเรยีน	4)	มคีวามเชือ่ว่าเราเป็นโรงเรยีนทีมี่ประสทิธผิล	5)	แสดงความสนใจในนกัเรยีน

แต่ละคน	6)	 ฟังความคดิเห็นของนกัเรยีน	7)	จดัหลักสตูรท่ีสนองต่อวัตถปุระสงค์ของโรงเรยีน	8)	มกีารเอาใจใส่	

ดูแลนักเรียน	9)	พัฒนาโปรแกรมการเรียนที่นักเรียนพอใจ	10)	เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน	11)	มีการติดต่อ

สื่อสารกับผู้ปกครองถึงความก้าวหน้าของนักเรียน	 และ	 12)	 แจ้งให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรม										

ที่เขาควรประพฤติ	



225   NRRU Community Research Journal Vol.12 No.1 (January - April  2018)

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัย 

	 	 1.1	 ผลการวิจัยพบว่า	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และ	หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้	 มีการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด	 ได้แก่	 ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร	 ด้านการท�างานเป็นกลุ่ม	 ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ																

ด้านจติส�านกึจรยิธรรม	ด้านจติส�านกึสาธารณะ	และ	ด้านวสิยัทศัน์และศกัยภาพ	ซึง่แสดงถึงความเป็นมอือาชพี

ของผู้บริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี	 สอดคล้องกับมาตรฐานที่	 2	 กระบวนการบริหารและการจัดการของ										

ผู้บริหารสถานศึกษา	หมายถึง	การด�าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมวิชาการ	ด้านครู

และบคุลากรทางการศกึษา	ด้านข้อมลูสารสนเทศ	และด้านสภาพแวดล้อม	โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน,	2559,	น.	2)				

	 	 1.2	 ผลการวิจัยพบว่า	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และ	หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้	 มีการรับรู้ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านการมีแนวคิดในการบริหาร																

แตกต่างกัน	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวคิดในการบริหารงานสถานศึกษาที่หลากหลาย	ดังนั้น	

การแสดงวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	จะสามารถสะท้อนให้เหน็ว่า	การบรหิารสถานศกึษาแบบมอือาชพี

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา	มแีนวคดิในการบรหิารทีส่่งผลต่อการพฒันาและประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบรหิาร

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 2. ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง	 แนวคิดในการบริหารความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	

เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารให้มีศักยภาพ	สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการ

สถานศึกษาได้	น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก	

	 	 2.2	 ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิลึกของการรบัรูค้วามเป็นมอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ทัง้	6	ด้าน	

แยกเป็นรายด้าน	 เพื่อให้ทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพสูง										

แต่ละด้านอย่างไร	ซึง่สามารถน�ามาใช้ในประเมนิผลการบรหิารจดัการงานสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ได้ต่อไป	 		
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ชวนชม	 ดร.วฤต	 วิศรุตเวศน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนโยธินนุกุล	 ดร.กมลนัทธ์	 นะราวงศ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน								

บ้านก�าปัง	และ	นายสทุศัน์	ไชยปัดชา	คร	ูวทิยฐานะ	เชีย่วชาญ	โรงเรยีนพระทองค�าพทิยาคม	ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเครื่องมือในการวิจัย	 ขอขอบพระคุณ	 คณะกรรมการ												

สอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน	 ที่ให้ค�าแนะน�าปรึกษาเสนอแนะช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 แก่ผู้วิจัย																						
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จนประสบผลส�าเรจ็	ผูว้จิยัขอขอบพระคณุผูบ้รหิารสถานศกึษาและครโูรงเรยีนสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมาที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยในครั้งนี้	ขอกราบขอบพระคุณบิดา	

มารดา	ที่ดูแลอบรมสั่งสอน	ด.ต.ประดิษฐ์	 ผิวทน	คู่สมรส	 และบุคคลในครอบครัวที่ให้ก�าลังใจด้วยดีตลอดมา		

ขอระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ทุกท่าน	ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยก้าวมาถึง	ณ	จุดนี้
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