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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็น ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตัวอย่าง ได้แก่
ครู 242 คน และบุคลากร 66 คน รวม 308 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้ า นการบริ หารงบประมาณ ด้ านวิ จ ั ยและนวั ตกรรม ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ และด้ านการสื ่ อสาร
ภาษาต่างประเทศ 2) แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การ
ส่งเสริมให้มีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและนิเทศติดตามให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ กำหนดกล
ยุทธ์การจัดการศึกษาให้เหมาะสม พัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเรียนรู้จากการใช้สื่อ
ตามช่ อ งทางที ่ ห ลากหลายและสื ่ อ สั งคมออนไลน์ ห รื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ ม ากขึ ้ น นอกจากนี ้ ผ ู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การใช้กลยุทธ์
และการนิเทศติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกอบอาชีพใน
เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คำสำคัญ : ผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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Abstract
The objectives of this research were to study the professional administrator of
school administrators in MuangChonburi2 School Cluster, Chonburi province within the
context of educational management for Eastern Economic Corridor Development Zone
( EEC) and to investigate the guidelines for developing professional management of
administrators. The sample consisted of 242 teachers and 66 educational personnel which
were obtained by stratified random sampling. The instruments were a 5 rating scale
questionnaire and an interview form that was created by the researcher. The statistics
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and content
analysis. The results showed as follow;
1) The professional administrators, of school administrators were at a high level.
When considering each aspect ranking by average scores, there were vision, morality,
academic, personnel administration, budget, research and innovation, technology and
foreign language communication.
2) Guidelines for developing professional management of school administrators,
there were promoting research and innovation, developing curriculum and teaching for
EEC, preparing educational development plans and following up supervision in accordance
with the vision, mission, determining appropriate educational management strategies,
developing foreign languages proficiency learning from a variety of channels and more
social medias or internet. Moreover, the school administrators should create an
development plan, curriculum and Instruction, implementation of strategies and
supervision, monitoring and evaluation consistent with industrial and occupational
development in Eastern Economic Corridor Development Zone (EEC).
Keywords : Professional Administrator, Educational management, Eastern Economic
Corridor
บทนำ
การศึกษานับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วิทยาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงที่ พลิกผันและรวดเร็ว (Disruption) ผู้บริหารทุกระดับจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมให้
หน่วยงานของตนสามารถพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้นได้ ดังที่ อรวรรณ เปรมบำรุง (2557)
โดยการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ม ี ศ ั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการทำงานรองรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศให้
สามารถเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกในทุกรูปแบบ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ สุข
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและเตรียมพร้อมให้กับครูผู้สอนและนักเรียนทุก
คนใน การจัดการเรียนการสอนหรือการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐาน
สำหรับ การทำงานให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง (เรณู กองชาญ, 2553) พื้นที่เขตพัฒนา
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พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่าเป็นโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ว่าด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard)
ซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับธุรกิจในประเทศไทย
ให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจในระดับโลก ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงเป้าหมายในการที่จะเติมเต็มภาพรวม
การส่งเสริมการลงทุนเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น อัน
จะมีผลทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งในระยะแรกนั้นจะมีการยกระดับพื้นที่ในเขต 3
จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
อนึ่งเขตพื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญระดับต้น ๆ ของประเทศ มีสภาพแวดล้อม
ที่อุดมไปด้วยสนามบิน ท่าเรือ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการขนส่งสินค้าที่มากที่สุดเป็น
อันดับ 22 ของโลก เหมาะแก่การพัฒนาทางการค้า การลงทุน และการจัดทำโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก โดยโครงการนี ้ จ ะถู ก บริ ห ารการจั ด การและการกำกั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการ
ควบคุมกำกับดูแล ทั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจ
ที่อยู่อาศัย ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังจะ เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561)
ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึง ควรมีการปรับตัว และสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการการศึกษาเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั น ออก นับว่ามี ความสํา คัญ ในการส่งเสริม ให้การศึ กษาไทยมีค ุณภาพ ได้
มาตรฐาน ประกอบกับในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 บัญญัติให้มุ่ง
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จะสําเร็จได้มากน้อยเพียงใดนั้น จำเป็นต้องอาศัย
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ จึงจะทําให้การจัด
การศึกษาประสบความสําเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ได้ อย่างสอดคล้องกับ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงและมีความผันผวนตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดความซับซ้อนและเกิดปัญหาอุปสรรคนานับปการ ซึ่งต้องอาศัย
ผู้นําที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมือ
อาชีพในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้นพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพนั้น ควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติคือ มี ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึ ก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ยนการสอน การใช้ ก ลยุ ท ธ์ แ ละการนิเ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก รวมทั้งการใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาอย่างหลากหลาย เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญใน
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การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ให้มีความตระหนักรู้ และ
เข้าใจเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเผชิญในอนาคต โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัด
ชลบุรี มีจำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจัง หวัด และอนุบาลในเขต
เมืองอำเภอชลบุรี มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นจำนวน
มาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 ต้องบริหารจัดการการศึกษาในบริบทเพื่อ
รองรั บ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก ซึ ่ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องมีวิสัยทัศน์
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการบริ หารจัด การงานวิชาการ งบประมาณ บุ ค ลากร มี ค วามสามารถด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ และสามารถติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ รองรับการจัดการศึกษาในบริบทการ
จัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงตนเองและใช้เป็น
แนวทางการกำหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพให้ประสบผลสำเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยา
เขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียน สหวิ ทยาเขตเมืองชลบุรี 2
จั งหวั ด ชลบุ รี จำนวน 680 คน และบุ ค ลากรทางการศึ กษา จำนวน 80 คน รวมทั ้ งสิ ้ น 760 คน
ซึ่งปฏิบัติงานในปีก ารศึ กษา 2563 และตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตเมืองชลบุร ี 2
จังหวัดชลบุรี จำนวน 242 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 66 คน รวมทั้งสิ้น 308 คน ตาม
ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
บุคลากรทางการศึกษา
รวม
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กลุ่มตัวอย่าง
242
66
308

การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จากนั้นแต่ละโรงเรียนนำแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแล้ว ส่งคืน
ให้ผู้วิจัยที่สำนักงานสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี และผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม 2563 และจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึ กษา
สหวิ ท ยาเขตเมื อ งชลบุ ร ี 2 จั งหวั ด ชลบุ ร ี ในบริ บ ทการจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ รองรั บ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 ประกอบด้วยครูวิชาการ 10 คน ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
จำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 6 คน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็นแบบสอบถามความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
แนวทางของลิเคริ์ท (Likert) จำนวน 40 ข้อ โดยแบบสอบถาม ได้รับการพัฒนาโดยใช้ความสอดคล้อง
ของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมี ค่า IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 และนำไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียน สหวิทยาเขต
เมืองชลบุรี 3 จำนวน 30 คน จากนั้นนำมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cornbach,
1990) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 และแบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัด
ชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี
ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ที่
ด้าน
S.D.
ระดับ
อันดับที่
x̅
1 วิสัยทัศน์
4.42
0.59
มาก
1
2 การบริหารวิชาการ
4.15
0.64
มาก
4
3 คุณธรรม จริยธรรม
4.26
0.60
มาก
2
4 การบริหารงานบุคคล
4.09
0.66
มาก
5
5 การบริหารงบประมาณ
4.06
0.62
มาก
6
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.18
0.68
มาก
3
7 การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3.96
0.64
มาก
8
8 วิจัยและนวัตกรรม
4.01
0.58
มาก
7
รวม
4.14
0.62
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมือง
ชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.14, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ (x̅=4.42,
S.D.=0.59) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (x̅=4.26, S.D.=0.60) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (x̅=4.18, S.D.=0.68)
และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (x̅=3.96, S.D.=0.64)
2. จากการสังเคราะห์เนื้อหา แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบไปด้วย การส่งเสริมให้มี
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและนิเทศติดตามให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ กำหนดกลยุทธ์การจัด
การศึกษาให้เหมาะสม พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยการเรียนรู้จากสื่อตาม
ช่องทางที่หลากหลายและสื่อสังคมออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต ให้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจั ด ทำแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน การใช้ ก ลยุ ท ธ์ แ ละ
การนิเทศติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกอบอาชีพใน
เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความเป็นผู้นำทางวิ ชาการ การบริหารงานบุ คคล การบริหารงบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และความเป็นผู้บริหารมืออาชีพมากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
1. ความเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สหวิ ท ยาเขตเมื อ งชลบุ ร ี 2
จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
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2. แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย
1) การส่งเสริมให้มีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 2) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและนิเทศติดตามให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
3) กำหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เหมาะสม 4) พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
โดยการเรียนรู้จากสื่อตามช่องทางที่หลากหลาย สื่อสังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ต ให้มากขึ้น นอกจากนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การใช้
กลยุทธ์และการนิเทศติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการประกอบ
อาชีพในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้มี ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ค วามเป็ น ผู ้น ำทางวิ ชาการ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงบประมาณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าประเด็นความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึ กษา
สหวิ ท ยาเขตเมื อ งชลบุ ร ี 2 จั งหวั ด ชลบุ ร ี ในบริ บ ทการจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ รองรั บ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีความน่าสนใจ ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต
เมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
และสหวิ ท ยาเขตเมือ งชลบุ รี เขต 2 จั งหวั ด ชลบุ รี ได้ เ น้ น ย้ ำให้ค วามสำคั ญ ประชุ ม ชี ้ แ จง เพื ่ อหา
แนวทางการจัดการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงกับผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 อย่าง
ต่อเนื่อง จนทำให้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและนำไปถ่ายทอด สื่อสาร
สร้างการรับรู้ และความตระหนักให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับรู้และส่งผลให้ผลการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวรรณษา ท้วมศิริ (2562) ที่ได้ศึกษาพบว่า ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีประเด็นที่นำมาอภิปรายใน 3 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 1 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ด้ านวิ สัยทั ศน์ พบว่ า มี ค ่ าเฉลี่ ยอยู ่ในระดั บมาก เป็ นอั นดั บแรก เนื ่ องจาก ผู ้ บริหาร
สถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มีแนวคิดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทของการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก จึงควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ ความทันสมัย ทันเหตุ การณ์ มีความรอบรู้
ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาและการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์
และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กระตือรือร้น เพื่อแสวงหา
ความรู ้ และวิ ท ยาการสมั ย ใหม่ มี ค วามสามารถในการคิด วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม และปรั บ ปรุง
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรวรรณ เปรมบำรุง (2557)
ที่ได้ศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ รุ่งทิพย์ ปินะสา (2557) ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพใน ทรรศนะของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า ด้านวิสัยทัศน์
กว้างไกล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ จันทิมา ผลอินทร์ (2555) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ของผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ตามความคิ ดเห็ น ของผู ้บ ริ ห ารและครู สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสอง เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบริบทการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู กองชาญ (2553) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของครูในอําเภอมวกเหล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณษา ท้วมศิริ
(2562) ที่ได้ศึกษาพบว่า ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสาม เนื่องจากผู้บริหาร
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ได้รับการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นำวิทยาการสมัยใหม่ที่มี
ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้ประโยชน์และใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และส่งผลดี
ต่อการบริหารจัดการด้วยข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทการ
จัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ชลบุรี เขต 1 ได้ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านการประมวลผลข้อมูล การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยความรวดเร็วการ
จัดการข้อมูล รวมถึงวิธีการที่จะใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี พิมพ์พจน์ (2553) ได้ศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พบว่า อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อรวรรณ เปรมบำรุง (2557) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่พบว่า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น มีการจ้างครูต่างชาติเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศ
และจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ภาษาต่างประเทศ และการสอนภาษาอังกฤษโดยครูตา่ งชาติมาอย่างต่อเนือ่ ง
ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อการสื่อสาร นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนของครูต่างชาติ
ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ตามวัย ทำให้ผลการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริหารส่วนหนึ่งขาดทักษะ
การสื่อสารและความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ทำให้ผลการวิจัยครั้งนี้อยู่ในลำดับสุดท้าย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณษา ท้วมศิริ (2562) ที่ได้ศึกษาพบว่า ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก เป็นลำดับสุดท้ายเช่นเดียวกัน
2. แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมือง
ชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จาก
ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การจัดทำ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาและนิ เทศติ ดตามให้ สอดคล้ องกั บ วิ สั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ กำหนดกลยุท ธ์การจัด
การศึ ก ษาให้ เ หมาะสม พั ฒ นาความสามารถด้ า นการสื ่ อ สารภาษาต่ า งประเทศโดยใช้ ช ่ อ งทางที่
หลากหลายและสื่อสังคมออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต ให้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) นั้นเป็นเขตพื้นที่การบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ได้ ก ำหนดไว้ ดั งนี ้ จ ึ งมี ค วามจำเป็ น ที ่ ผ ู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสหวิ ท ยาเขต
เมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ต้ องเป็นผู้มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
การปฏิ บ ั ต ิ ง านในพื ้ น ที ่ ด ั ง กล่ า ว รวมทั ้ ง ยั ง ต้ อ งเป็ น ผู ้ ม ี ค วามสามารถในการการสื ่ อ สารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา
ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงทำให้เกิดเป็นแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในบริบทการจัดการศึกษารองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารมืออาชีพในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรกดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต
เมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ควรได้มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
โดยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ภาวะผู้นำสมัยใหม่ และแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ผู้บริหารสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ที่พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และ
ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
จังหวัดชลบุรี อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น และผู้บริหารสถานศึกษาเอง ควรมีการศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
และการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ หรื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื ่ อ การพั ฒ นาความรู ้ ความสามารถด้ า น
ภาษาต่างประเทศ นำไปใช้การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น
3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มากขึ้น ภายใต้
แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลดีต่อผู้เรียน และรายงาน
การใช้งบประมาณอย่างชัดเจน
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4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน พัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารในสังกัด และ
เสริมสร้างคุณลักษณะด้านภาษาต่างประเทศของผู้บริหารก่อนเข้าสู่การดำรงตำแหน่งหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามวิธีการที่กำหนด ซึ่งจะทำให้มีศักยภาพการปฏิบัติงานแบบผู้บริหาร
มืออาชีพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
บริบทการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
อื่น ๆ หรือ ศึกษาวิจัยจากทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
2. ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในบริบทของการจัดการศึกษาในมิติอื่นๆ
3. ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำผลไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาและเพิ่มคุณลักษณะให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาให้
ประสบผลสำเร็จมากขึ้น
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