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บทคัดย่อ  
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบเขตการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ             
2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารกิจการนักเรียน              
5) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 6) ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
7) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ด้านการวิจัยทางการศึกษา 9) ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน ท่ีเปิดท้าการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังหมด 3 โรงเรียน จ้านวน              
98 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งท้าการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
  Email : Kitty_14_15@hotmail.com  โทร. 081-9542355 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ้า คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
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Sampling) เนื่องจากข้อมูลมีความส้าคัญจึงต้องสมัครใจในการให้ข้อมูลของงานวิจัย ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 และเพศชาย จ้านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 มีสถานะเป็นครูผู้สอน จ้านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 85.70 และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 อายุ ต้่ากว่า 30  ปี จ้านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.80 อายุ 31-40 ปี จ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 อายุ 41-50 ปี จ้านวน              
14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และอายุ 51-60 ปี จ้านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 5.10 ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 และปริญญาตรี จ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.80 มีประสบการณ์ในการท้างานต้่ากว่า 10 ปี จ้านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประสบการณ์
ท้างาน 11-20 ปี จ้านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 และประสบการณ์สอน 21 ปีขึ้นไป                  
จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ระดับความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า              
การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.71 
รองลงมาได้แก่  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการวิจัยทาง
การศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70, 4.64, 4.53, 4.50, 4.38, 
4.38, และ4.32 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุดได้แก่ ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์
ชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ตามล้าดับ การทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีแตกต่างกันทางด้านเพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการท้างาน 
มีระดับค่าเฉล่ียเกี่ยวกับการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ค้าส้าคัญ: ผู้บริหารมืออาชีพ, สถานศึกษาเฉพาะความพิการ 
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Abstract 
 This research aims to study and compare the professional management of 
the school administrators in the area of Muenag District Chiangmai Province under 
the Office of Special Education Administration of the Basic education Commission. 
The scope of the professional management of the school administrators in the area 
of Muenag District Chiangmai Province under the Office of Special Education 
Administration of the Basic education Commission including the aspects as follows: 1. 
Academic administration aspect, 2. Budget management aspect, 3. Personnel 
management aspect, 4. Administration of student affairs aspect, 5. Educational 
quality assurance aspect, 6. Public relations and community relations aspect, 7. 
Information technology management aspect, 8. Educational research aspect, and 9. 
Moral and ethics aspect. The population and samples were 98 teachers and 
educational personnel from 6 primary schools in the area of Muenag District 
Chiangmai Province under the Office of Special Education Administration of the Basic 
education Commission. The samples were selected using nonprobability sampling as 
well as purposive sampling method. It is necessary to voluntarily provide the 
research information as the information is important. The research results showed 
that the respondents were 65 females (66.30%), and 33 males (33.70%). 84 of them 
worked as teachers (85.70%), and 14 of them worked as educational personnel 
(14.30%). The age of the respondents were under 30 years old for 38 people 
(38.80%), age between 31-40 years old for 41 people (41.80%), age between 41-50 
years old for 14 people (14.30%), and age between 51-60 years old for 5 people 
(5.10%). The education level of the respondents, 57 people were master’s degree 
(58.20%), and 41 people were bachelor’s degree (41.80%). 49 respondents had less 
than 10 years’ work experience (50%), 43 respondents had 11-20 years’ work 
experience (43.90%), and 6 respondents had more than 21 years’ work experience 
(6.10). The level of opinions on the analysis of the professional management of the 
school administrators in the area of Muenag District Chiangmai Province under the 
Office of Special Education Administration of the Basic education Commission in 
overall was at the highest level with the mean of 4.57. When considered in each 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

77 

 

aspect, it was found that the area with the highest mean was moral and ethics 
aspect with the mean of 4.71. Followed by personnel management aspect, 
administration of student affairs aspect, information technology management aspect, 
academic administration aspect, budget management aspect, educational research 
aspect, and educational quality assurance aspect, with the means of 4.70, 4.64, 4.53, 
4.50, 4.38, 4.38, and 4.32, respectively. The aspect with the lowest mean was public 
relations and community relation aspect, with the mean of 4.23. They hypothesis 
testing found that the characteristics of the respondents that were different in 
gender, age, education and work experience reflected the different mean level of the 
professional management of the school administrators in the area of Muenag District 
Chiangmai Province under the Office of Special Education Administration of the Basic 
education Commission at a significance level of 0.05.              
  
Keywords: professional administrators, educational institutes specializing in disabilities 
 
บทน้า  
 ความเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมในปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหยุดยั้งได้ ซึ่งในยุคโลกา 
ภิวัตน์ท่ีมีความเจริญด้านเทคโนโลยีและมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจ้าเป็นท่ีแต่ละ
ประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อม
ท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยปัจจัยส้าคัญท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความท้า
ทายดังกล่าวได้แก่การศึกษา การศึกษามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะเป็น
กระบวนการท่ีมีความส้าคัญในการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพและเป็นการเตรียมคนให้มีความพร้อมส้าหรับ
การแข่งขันในสังคมโลก อาจารยวิจารณ์ พานิชย์ ได้กล่าวถึง การศึกษาไทยต้องก้าวสู่ยุคความรู้ โดย
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องเตรียมคนให้เป็นคนท้างานใช้ความรู้ (knowledge worker) และเป็นคน
พร้อมเรียนรู้ (Learning person) (วิจารณ์ พาณิชย์, 2559 : 14-18) จากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี้
เองท้าให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบบริหารเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการ
ศึกษาน้าไปสู่ส่ิงท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นท้ัง คน
ดี คนเก่ง และมีความสุขตลอดจนก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของสังคม 
 สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยแรก ๆ ของการเตรียมคน สร้างคนเพื่อการอยู่ในความเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ในสภาพท่ีสังคมมีความ
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เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่าง ๆ จะต้องตามความเปล่ียนแปลงให้ทัน      
มิเช่นนั้นจะถูกท้ิงให้ล้าหลัง และจะประสบความล้มเหลวในการบริหารองค์การนั้น  ๆ เพราะ
ความส้าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การไม่
ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชน ต่างต้องการท่ีจะให้องค์การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมา
บริหาร ในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารนับเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา ค้าว่า  “ผู้บริหาร” ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติหมายถึงบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการ  บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งท้ังของ
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงตาม
นโยบายการกระจายอ้านาจทางการศึกษา ซึ่งส่ิงท่ีนักบริหารการศึกษา  และบุคคลท่ัวไปมีความ
คาดหวังต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา คือการเป็น  “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”นั่นเอง 
การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ”ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สมกับท่ีเป็นวิชาชีพช้ันสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษา ท่ีนอกจากจะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้น้าทาง
วิชาการ เป็น ผู้น้ าการปฏิรูปการเรียนรู้  ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  ก ล่าวคือ                             
มีความสามารถท่ีจะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในทุกด้าน เพื่อเป็น 
ก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 การบริหารจัดการท่ีดีไม่มีสูตรส้าเร็จส้าหรับสถานศึกษา แต่เป็นโจทย์ส้าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีจะน้าไปสู่การวางแผนการขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่ความส้าเร็จในการจัดการศึกษา
ส้าหรับผู้เรียน ผู้บริหารยุคปัจจุบันจึงจ้าเป็นต้องเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและความประพฤติเป็นท่ียอมรับ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการท้างาน
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ มีความสามารถโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือในการท้างาน มีความเป็น
ประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพแล้วผู้บริหาร ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี มีหลัก
ส้าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งโดยรวมแล้วงานบริหารจะต้องท้าให้
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างพึงพอใจของสมาชิกและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
ภายใต้เวลาและงบประมาณท่ีจ้ากัด (สมชาย เทพแสง, 2553 : 15-16) การเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไร้พรมแดนและ
กระทบกระเทือนไปทุกประเทศท่ัวโลก ในด้านการจัดการศึกษาก็ไม่มีเว้น มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง
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อาศัยผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท้าให้การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาประสบ
ความส้าเร็จและเป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 11)  
 ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารมืออาชีพ และครูมืออาชีพ และถือกันว่าเป็นกลไก
ท่ีมีบทบาทส้าคัญยิ่ง ท้าให้การปฏิรูปการศึกษาไทยบรรลุผลตามเจตนารมณ์ และช่วยให้แผนแม่บท 
ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ท่ีมีบทบาทส้าคัญท่ีสุดในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา คือ ผู้ท่ีมีต้าแหน่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากในภาคปฏิบัติจะเป็น
ตัวการและเป็นกลไกหลักในการก้าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องท้าหน้าท่ีและรับผิดชอบ
โดยตรงในการดูแล ควบคุมก้ากับและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการท้างาน               
ในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้การด้าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีได้วางไว้ ดังนั้น ความก้าวหน้า 
หรือ ความล้าหลังของสถานศึกษาและคุณภาพของนักเรียน  จะขึ้นอยู่กับความเป็น ผู้น้าและ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก ผู้ท่ี ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้น                       
โดยภาพรวมแล้วจะมีภาระหลักท่ีส้าคัญ 3 ด้านด้วยกัน คือ ภาระด้านการบริหารงานภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งมีงานวิชาการและกิจการนักเรียนเป็นงานหลัก  จากนั้นจะเป็นงานการเงินและ
การงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ฯลฯ ภาระด้านการพัฒนาสถานศึกษาและ                 
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นงานพื้นฐาน และมีงานด้านการพัฒนาอื่น ๆ ประกอบ จะต้องมีการวางแผน มีการ
ก้าหนดการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ภาระด้านการประสานงานและการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา ท้ังในระดับชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นภายนอกระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (ถ้ามีประโยชน์กับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา) ภาระงาน
ท้ัง 3 ด้าน ดังกล่าวนี้ ล้วนมีความส้าคัญ และมีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา และสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นนักบริหารระดับมืออาชีพ (Professional) 
ของตัวผู้บริหารท้ังส้ิน โดยเฉพาะในการด้าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาไทย 
และการท่ีมีระบบการ ปฏิรูประบบราชการไทยด้าเนินคู่ขนานไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบและ
สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือและผลงานได้ชัดเจนขึ้น การท้างานของผู้บริหารสถานศึกษานั้นดูจะสลับซับซ้อน
ขึ้นกว่าเดิม จึงต้องการความเป็นนักบริหารมืออาชีพท่ีมีท้ังความรู้ ความสามารถทางการบริหารและ
ความเป็นผู้น้าทางวิชาการในการบริหารการศึกษาค่อนข้างสูงมากกว่าท่ีเคยเป็นอยู่เดิม 
 ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ้านวนโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 3 โรงเรียน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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จ้านวน 297 คน ประกอบกับการท่ีรัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ และปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องปรับเปล่ียนทัศนคติ และใช้ภาวะผู้น้าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการเป็นผู้น้าในการ
บริหารแบบมืออาชีพกับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังความแตกต่างทางสภาพ
ภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของแต่ละโรงเรียนท่ีมีความน่าสนใจ ในเรื่องความแตกต่าง
ด้านการจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและท่ีต้ังของสถานศึกษา  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 9 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการ
นักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัยทางการศึกษา ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นส่ิงส้าคัญท่ีเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน้าข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
ให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จั งหวัด
เชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท้างาน  
 
ค้าถามในการวิจัย 
 การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นอย่างไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ้าแนกตามเพศ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

2. ระดับคิดความเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ้าแนกตามสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 3. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ้าแนกตามอายุ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 4. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ้าแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 5. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สั งกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนกตามประสบบการณ์ท้างาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื อหา 

ผู้วิ จัยศึกษาการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะ               
ความพิการ และเปรียบเทียบความเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในการเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต

อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 3 โรงเรียน จ้านวน 98 คน  
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย 1. เพศ 2. สถานภาพ 3. อายุ 4. ระดับการศึกษา 
และ 5. ประสบการณ์ท้างาน 
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 ตัวแปรตาม คือ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. ด้านการบริหาร
งบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการบริหาร
การประชาสัมพันธ์และการสัมพันธ์ชุมชน 6. ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 7. ด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. ด้านการวิจัยทางการศึกษา และ 9. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องโดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย 
แสดงดังภาพประกอบท่ี 1 ดังนี้    
             ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ข้อมูลทั่วไป 

     1.   เพศ 
 2. สถานภาพ 

 3. อายุ 
 4. ระดับการศึกษา 
 5. ประสบการณ์ท้างาน 

 

 

 

 

 

 

 

การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา             
ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการในเขตอ้าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน                 
ใน 9 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
2.  ด้านการบริหารงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และการสัมพันธ์
ชุมชน 
6.  ด้านการบริหารกิจการนักเรียน 
7. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.  ด้านการวิจัยทางการศึกษา 
9. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยด้าเนินไปตามวิธีการด้าเนินการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยท่ีก้าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดเตรียมโครงร่างการวิจัย เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นอย่างเป็นระบบพร้อมท้ังศึกษา
สภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องจากต้ารา เอกสาร              
ทางวิชาการ ข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัยต่าง ๆ และน้าข้อมูลดังกล่าวปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา  
เพื่อขอค้าแนะน้าในการจัดท้าโครงร่างงานวิจัย และน้าเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย
จากวิทยาลัยต่อไป 
 2. ขั้นตอนการก้าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นท่ีจะ
ทดสอบว่า เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท้างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่งผลต่อความคิดเห็นของ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา                     
ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษเป็นอย่างไร 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามจากการสังเคราะห์
และพัฒนาข้อค้าถามจากการแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยผู้วิจัยได้ท้า
ก า ร ท ด ส อ บ ห า ค่ า ค ว าม เ ท่ี ย ง ต ร ง  (Validity) แ ล ะ ก าร ท ด ส อ บ ห า ค่ า ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น 
(Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha ronbach 
Coefficient) 
 4. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 3 โรงเรียน จ้านวน 98 คน เพื่อศึกษาการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และน้าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ประเมินสภาพการการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อน้าข้อมูลมาประกอบการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป 
 5. ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสรุปและอธิบาย 
เนื้อหาสาระส้าคัญให้มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ค้าถาม และสมมติฐานในการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้
ก้าหนดไว้ 
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 6. ขั้นตอนการน้าเสนอผลการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปราย 
ผลการวิจัย 
 7. ขั้นตอนการเผยแพร่งานวิจัย ได้ตีพิมพ์ในช่ือบทความเรื่อง การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง                 
เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ผลการวิจัย  
 การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการ
วิเคราะห์การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวม พบว่า การเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.71 รองลงมา 
ได้แก่  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการวิจัยทางการศึกษา    
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน                
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70, 4.64, 4.53, 4.50, 4.38, 4.38,4.32 และ 4.23 ตามล้าดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.50 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ผู้บริหารสามารถบูรณาการหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ครูน้าหลักสูตรไปใช้อย่างได้ผลดี ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.68 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการก้าหนด
เป้าหมายของการนิเทศการเรียนการสอน ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 
4.38 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการใช้งบประมาณตามความ
จ้าเป็น ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดสรร
งบประมาณแต่ละงานอย่างคุ้มค่าตามสภาพความต้องการท่ีจ้าเป็น และผู้บริหารสามารถวางระบบ
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การบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.27 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.70              
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค้าปรึกษาและแก้ปัญหา
การท้างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.87 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนน
ต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสับเปล่ียนหน้าท่ีเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถหลายๆ ด้าน ท่ีระดับค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.57  
 4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.32 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถ
จัดท้ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 
4.79 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ข้อมูล
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 
 5. ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูประจ้าช้ันออกไปพบปะผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชน  ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.42 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 
 6. ด้านการบริหารกิจการนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.64 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค้าปรึกษาแก่นักเรียน
และผู้ปกครองท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.74 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด 
ได้แก่ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 
 7. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.53 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาปรับปรุงการบริหาร จัดการ ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.70 ส่วนข้อ
ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแนวปฏิบัติในการรับส่ง
หนังสือราชการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22  
 8. ด้านการวิจัยทางการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.38 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูท่ีมี
ผลงานวิจัยให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้น้าทางวิชาการ ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.57 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของ
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คะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถใฝ่หาความรู้ ในการค้นคว้า ทดลองส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 
 9. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.71 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ ท่ีมี ค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารยอมรับการถูก
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.84 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนต้่าท่ีสุด ได้แก่ 
ผู้บริหารสรรเสริญ ยกย่อง มอบความดีความชอบต่อเพื่อนร่วมงานหรือใต้บังคับบัญชา เมื่อองค์กร
ได้รับความส้าเร็จ ท่ีระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญเพ็ง พิลาล้้า (2557) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีมีต่อคุณสมบัติของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพท้ัง
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ขุณิกากอน (2559) 
ได้ท้าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพท่ีชุมชนต้องการในเขตพื้นท่ีการศึกษา
มุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม โดยมีความ
ต้องการด้านคุณลักษณะเฉพาะ/ ความสามารถและทักษะเฉพาะตัวมากท่ีสุด 
 หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภปิรายผลได้ ดังนี ้
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทาง   
การศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา ตันติวิสุทธิ์ (2556 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น้าในการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ปฏิบัติงานหลักสูตรและการน้าหลักสูตร
ไปใช้ งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือสารการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประ เมินผล  และงานนิ เทศภายใน  อยู่ ในระดับมาก  ยัง ไปสอดคล้องกับ ง านวิจัยขอ ง  
สุณี  ทรัพย์ประเสริฐ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณลักษณะด้านความรู้
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกรดา ผงสูงเนิน 
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(2559 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมผู้น้าทาง
วิชาการและพฤติกรรมผู้น้าทางการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ พุ่มสวัสด์ิ (2547 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการบริหารการเงินในสถานศึกษา 
สังกัดส้านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเห็นด้วยกับการ
บริหารการเงินในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จ้าเริญ จันทร์เพ็ญ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การด้าเนินงานบริหารงบประมาณ                   
ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดท้าและ
เสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบติดตามและประเมินผลมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดหทัย เบ็ญจศิริวรรณ (2548 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
การบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนประถมศึกษา ส้านักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ส้านักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการ
บริหารงานบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมผู้น้าด้านมุ่งงานกับการก้าหนดความต้องการบุคลากรมีความสัมพันธ์กัน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี รัตนพิพิธชัย 
(2557 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้ทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก คือ ด้านมนุษย์       
ด้านความรู้ความคิด ด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิค และด้านการศึกษาและการสอน ส่วนการ
ด้าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการ
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ด้าเนินการ และด้านการรายงานส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทักษะการบริหารโรงเรียนท้ัง 5 ด้าน 
กับการประกันคุณภาพภายในเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
 5. ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน ตามระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พงศ์ศักด์ิ ศรีสมทรง (2552 : ออนไลน์) ได้ท้าวิจัยเรื่อง บทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนบ้านในเขียว 1 ต้าบลทอนหงส์ อ้าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราชผลการวิจัยพบว่า ระดับบทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนในงานร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 6. ด้านกิจการนักเรียน ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ค้าสุวรรณ (2550 : บทคัดย่อ) 
ได้ท้าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบูรณะศึกษา 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับปานกลาง 
 7. การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ             
ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภวาศิน แพทยานนท์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการ
วิจัยเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนส่วนกลาง กลุ่มท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านเอกสารและส่ิงพิมพ์ ด้านกราฟิกและส่ือประสม
หลายทางมีความส้าคัญ ในการบริหารระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิระ ศิริสุนทร 
(2550) ได้ท้าวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในศูนย์ เครือข่ายน้้าพอง
สะอาด ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 8. ด้านการวิจัยทางการศึกษา ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพลินพิศ ดาศักด์ิ (2549 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าวิจัยเรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการท้าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาอ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติโดยภาพรวมและ               



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

89 

 

รายด้าน อยู่ในระดับ ปานกลางยกเว้น ด้านการน้าผลการวิจัยไปใช้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤทธิ์ พงษสีดา (2556 : บทคัดยอ) ไดท้าวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหาร
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูบริหาร
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม และรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง 
 9. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิษ์ฐภัค สิงหลกะ (2549 : 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร 
รามสูต (2550) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ก้าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ก้าแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับต่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ท้างาน โดยเปรียบเทียบจากค่าเฉล่ีย ซึ่งน้าเสนอในแต่ละตัวแปร ดังนี้ 
 1. ลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันทางด้านเพศ สถานภาพ และ
อายุโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการเป็น ผู้บริ หารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นเพศหญิงให้ความส้าคัญกับ
การบริหารงานทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ท้ังในด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัยทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่วนเพศชายนั้นให้
ความส้าคัญกับการเป็นผู้น้าจากแนวคิดของนิติพล ภูตะโชติ ท่ีกล่าวว่าเพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกต่างกันท้ังรูปร่าง ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ การมีเพศท่ีต่างกันจะท้าให้คนเรามีความสนใจในด้าน
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน เพราะได้รับการอบรมเล้ียงดูในบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันไปในสังคม ดังนั้นอาจ
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เป็นเหตุผลท้าให้ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นกับการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ขุณิกากอน (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพท่ีชุมชนต้องการในเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัย
พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพโดยรวมและ ราย
ด้านแตกต่างกัน  
 2. ในด้านระดับการศึกษา และประสบการณ์ท้างานท่ีแตกต่างกัน มีความเห็นต่อการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุญเพ็ง พิลาล้้า (2557) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ค้าสุวรรณ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง บทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันและประสบการณ์ในการท้างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบในงานวิจัย 
 1.  ผู้บริหารควรใหความส้าคัญและควรสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อใชในการจัดการศึกษา 
และควรเปิดโอกาสใหชุมชนโดยเฉพาะองคกรเอกชนท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนแหล่งการเรียนรู และ
การใหความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เขามามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา และเขามาเป็นเครือข่าย
การเรียนรูในชุมชน เชน การส่งวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาใหความรูแกบุคลากรของสถานศึกษาหรือ 
นักเรียน รวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนการสอนการฝกทักษะอาชีพ เป็นตน 
 2.  ผู้บริหารควรใหความส้าคัญกับการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับชุมชน ทองถิ่น
และส่งเสริมใหครูน้าหลักสูตรไปใชใหมากขึ้น เพื่อใหได้หลักสูตรท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้งาน  
 ความรู้ในเชิงวิชาการท่ีเกิดขึ้นใหม่ในงานวิจัยนี้คือ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส้านัก
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บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ท้ัง 9 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหาร
การประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัย
ทางการศึกษา และด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการบริหารงานแบบ
มืออาชีพ และพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ รวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบริหารอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาท้ังความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ 
โดยผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการท้าวิจัยทางการศึกษา เชน ผูบริหารมีกระบวนการในการท้าวิจัยหรือ                  
สงเสริมการท้าวิจัยของครูอย่างไร ท่ีท้าใหประสบความส้าเร็จ เพื่อท่ีจะได้เป็นแนวทางการท้าวิจัย             
ใหกับผู้บริหาร หรือผู้ท่ีสนใจ ได้น้ามาปรับใชในการท้างานตอไป 
 2.  ควรท้าการศึกษาในแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และท้าการศึกษาจากกลุมอื่นๆ                 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคล การสัมภาษณ์เฉพาะกลุม และการสัมภาษณ์ชุมชน ซึ่งจะท้าให
ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นท่ีหลากหลายในความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
 3. ควรท้าการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาอันเกิดจากการ              
ท่ีผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ว่าส่งผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร            
ทางการศึกษา และนักเรียนอย่างไร มากน้อยเพียงใด 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพโดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกถึงขอมูลโดยตรงจากผู้บริหารตนแบบ 
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