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คําสําคัญ: บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา, การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ชาติชาย  ศรีจันทรดี : บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว และอ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ. 
145 หนา. 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 กลุม
ตัวอยางคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 39 

โรง ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผูสอน 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 156 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดของแฟเรนและเคย (Farren and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556 ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 
ความถี่ (f) รอยละ (%) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (rxy) ผลการวิจัยพบวา 
 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ดานเรียงจากมาก
ไปหานอยดังนี้ ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูสงเสริมสนับสนุน ผูคาดการณ และผูใหคําปรึกษา 
 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556 อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานคือ มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

และอยูในระดับมากจํานวน 2 ดาน เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 The purposes of this research were to find: 1) the administrator’s roles in Secondary 

Educational Service Area Office 3, 2) the performance according to teacher professional standards 

2013 in Secondary Educational Service Area Office 3, 3) the relationship between the 

administrator’s roles and the performance according to teacher professional standards B.E. 2556 

in Secondary Educational Service Area Office 3. The samples in this research consisted of 39 

schools in Secondary Educational Service Area Office 3. The respondents were a school 

administrators, deputy administrator and two teachers, totally 156 respondents. The research 

instrument used for gathering data was a questionnaire concerning the administrator’s roles 

based on the viewpoint of Farren and Kaye, and the performance according to teacher 

professional standards B.E. 2556 based on the teachers’ council of Thailand regulation. The 

statistics applied in data analysis were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( X ), 

standard deviation (S.D.) and Pearson’s product – moment correlation coefficient (rxy). 
 The results of this research were as follows: 

 1) The administrator’s roles in Secondary Educational Service Area Office 3, as a whole 

was at a high level, as an individual was at a high level, ranking from the highest mean to the 

lowest: facilitator, appraiser, enabler, forecaster and adviser. 

 2) The performance according to teacher professional standards B.E. 2556 in Secondary 

Educational Service Area Office 3, as a whole was at a high level, an aspect was at a highest 

level: self performance standard and 2 aspects were at a high level, ranking from the highest 

mean to the lowest: job performance standard, knowledge and professional experience standard. 

 3) The relationship between the administrator’s roles and the performance according to 

teacher professional standards B.E. 2556 in Secondary Educational Service Area Office 3 was 

correlated at a high level significant at the level of .01. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จากทานอาจารย 
ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว และอาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ประธานกรรมการสอบ และ ดร.จตุรงค อินทรรุง 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา ชวยเหลือ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และให
กําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด  รวมทั้งคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน  ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.เฉลียว ยาจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร ดร.สมใจ เดชบํารุง 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาแดง  ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ อาจารยภาควิชาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวสุภาภรณ ขานสันเทียะ และนางนารีรัตน มากเกตุ ครู
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย รวมถึง
คณะผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ทุกทาน ซึ่งอนุเคราะหในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย  และขอขอบคุณคณะ
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอศักดา และคุณแมอุษา ศรีจันทรดี ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและกําลังใจ
อยางยิ่งแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณพ่ีนองครอบครัวศรีจันทรดี ที่คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ในทุกๆ เรื่อง นอกจากน้ีขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําแนะนําอันมีคาจากพ่ีๆ 

นองๆ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี 
 คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนผู
มีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันที่
มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

การศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ ทําให
ประชาชนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการไดรับการศึกษาที่เทาทียมกันตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหง 
ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 4 
กลาวถึงความหมายของการศึกษาวา เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การถายทอดความรู การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และยังไดบัญญัติไวใน
มาตรา 10 วา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และมาตรา 
6 ก็กลาวไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข”1 

 ในการจัดการเรียนการสอนของแตละโรงเรียน บุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญซึ่งจะประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา รองหรือผูชวยผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในกลุมบุคลากรเหลานี้ ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มี
บทบาทที่สุดในการบริหารจัดการใหโรงเรียนสามารถผลิตผลงานไดอยางดี หรือมีประสิทธิภาพตาม
ความมุงหวังของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้โดยเฉพาะบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองเปนผูนําทางวิชาการ เปนผูสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดําเนินไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสม รวมทั้งเปนตัวแบบในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและถูกตองใหแกครู 
และนักเรียนของแตละสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
หลายดาน2 

                                                           
1 กองเทพ เคลือบพณิชกุลและคณะ, รวมกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ 

(กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2549), 52 
2 ธีระ รุญเจริญ, สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง, 2548), 
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การพัฒนาครูถือเปนยุทธศาสตรสําคัญที่ปรากฏชัดในกระแสปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก ใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ใหความสําคัญแกครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ดังปรากฏในมาตรา 52 ถึงมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติ ที่ไดกําหนดใหมีการปฏิรูป
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ และเนนยุทธศาสตรการพัฒนาครูอยางตอเนื่องใน
ฐานะท่ีเปนกลไกสําคัญในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนผูถายทอดกระบวนการ
เรียนรู จิตสํานึก และคานิยมที่ดีใหกับเด็ก ซึ่งจะเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ทั้งนี้ ภาพรวมการดําเนินงานเพ่ือการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ผานมาพบวา การดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาครูนั้น มีความกาวหนาไปมาก มีหนวยงานรับผิดชอบ
อยูมาก และกระจายอยูใน 5 กระทรวง มีกลไกประสานที่ถือเปนเร่ืองจําเปน ซึ่งปจจุบันกลไกดังกลาว 
คือคณะกรรมการประสานการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเปนประธาน ทั้งนี้ในภาคปฏิบัตินั้นพบวา มีการประสานการดําเนินงานลงไปเปนลําดับขั้น 
คือ ระดับภาค จังหวัด อําเภอ โรงเรียน ผานศูนยและหนวยงานตางๆ ลงไปเปนระบบ แตก็เปน
ประเดน็ที่นาคิดวา โครงสรางดังกลาวจะเอ้ือตอการพัฒนาครูมากนอยเพียงใด ที่นาสังเกตคือ ปจจุบัน
กลุมครูตนแบบและชมรมครูเกิดขึ้นไมนอย แตยังขาดพลังและการหนุนเสริมในการทํางานพัฒนาครู  
อยางไรก็ตาม ทามกลางความพยายามปฏิรูปการพัฒนาครูก็ยังพบปญหาอุปสรรคอยูที่ว า แมจะมี
กลไกประสานและบูรณาการแผนการพัฒนาครูระดับกระทรวง แตก็ยังมีลักษณะแยกสวนในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งหนวยงานยังรูสึกวาการบูรณาการทําใหงบประมาณถูกจํากัดลง นอกจากนี้ในแง
ของความคาดหวังที่จะอาศัยบทบาทของชมรมครูเฉพาะสาขาวิชาตางๆ ที่นาจะเขามาชวยแกปญหา
ครูสอนไมตรงสาขาไดมากน้ัน กลับพบวาระเบียบราชการยังเปนอุปสรรคในการใหการสนับสนุนชมรม
ครูเหลานี้ ในดานแนวทางและรูปแบบการจัดการฝกอบรมพัฒนาครู ยังพบดวยวา แนวทางและ
รูปแบบการจัดยังเปนรูปแบบการจัดการบนฐานความคิดวาเนื้อหาความรูที่ใหประยุกตใชไดทุกที่ทุก
สถาน มีการฝกอบรมระยะส้ัน 1-2 วัน การเรียนรูไมตอเนื่อง ผลกระทบต่ําและไมยั่งยืนตอ
กระบวนการเรียนการสอน ไมไดเชื่อมโยงกับปญหาที่แทจริงในหองเรียน และมักมีทรัพยากรจํากัดใน
การฝกอบรม ขาดการทดลองทําจริง ที่นาสังเกตคือแนวทางและรูปแบบการพัฒนาครูที่ผานมาดูจะไม
เทาทันตอพลวัตโลกที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วดวย3 

 

                                                           
3
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการทดลองตัวแบบการ

พัฒนาครูแบบอิงพื้นที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู , พิมพ
ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 6-7. 
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 บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน คือการทําอยางไรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา บุคคลท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทํางานใหบรรลุเปาประสงคสําเร็จได ครูตองจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหกับลูกศิษยเติบโตและพัฒนาเปนสมาชิกของชุมชน สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข4 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหคุรุสภา มีอํานาจ
หนาที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจะตองจัดใหมี
การประเมินระดับคุณภาพของครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ และความชํานาญ ตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน เมื่อไดรับใบประกอบวิชาชีพแลวตองปฏิบัติงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่
คุรุสภากําหนด5 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให
ความสําคัญกับครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไวในหมวดที่ 7 วาดวยเรื่อง ครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยระบุสาระสําคัญไวในมาตรา 52 ถึงมาตรา 54 กลาวคือใหกระทรวง
สงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากน้ีในมาตรา 55 ไดกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมี
รายไดเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และ

                                                           
4ชุติกาญจน รุงเรือง, โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาขาราชการครู 

ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ” โครงการ
พัฒนาวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาประจําการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารุน 7 ป
การศึกษา 2552 (ม.ป.ท., 2553), 14. 

5 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ม.ป.ท., 2549), 3-4. 
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บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชู
เกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา6 

 ครูเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีหนาที่หลักในดานการสอน และสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษา ครูจะตองมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และ
สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียน โดยเฉพาะการฝกผูเรียนในดานกระบวนการคิด 
ใหสามารถนํามาใชเพ่ือเผชิญสถานการณตางๆ ไดเหมาะสมกับยุคสมัยแหงสังคมขาวสารและ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงนับไดวาครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย และเปนผลใหเกิดคุณภาพของประชากรในสังคม ครูทุกคนจึงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยถือวาการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนหนาที่ของครูที่จะตองพัฒนา
ตนเอง เพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะวามาตรฐานวิชาชีพเปนหลักสําคัญในการ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหเปนวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือเปนหลักประกันแกสังคมวา ครูเปนผูที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม เหมาะสมกับความเช่ือถือ ศรัทธาของสังคมอยางแทจริง7 

จากยุทธศาสตรการพัฒนาครูโดยผูบริหารพบวา ผูบริหารท่ีมีระบบการจัดการความรูภายใน
ตนเองที่ดี มีวิสัยทัศนที่ชัดเจน และครํ่าหวอดในวงการวิชาการอยางตอเนื่องนั้น จะมีศักยภาพในการ
สงเสริมครูในความดูแลของตนใหประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน และผลักดันองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรูไดดี ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องแลว ผูบริหารควรใช
กระบวนการจัดการความรูที่เหมาะสมในการสงเสริมใหครูมีการจัดการความรูที่ดีดวย สิ่งแรกที่
ผูบริหารควรกระทํา คือ ความเชื่อมั่นในตัวครูแตละคนวาทุกคนมีศักยภาพในการสรางความรูและมี
ความสามารถที่จะพัฒนาได เพียงแตยังไมไดรับการสงเสริมใหแสดงพฤติกรรมหรือสิ่งดีที่มีอยูในตัวเอง
ออกมา ภาระงานของผูบริหารท่ีสําคัญนั่นคือ การสงเสริมใหครูดึงความสามารถและศักยภาพของตน
ในดานตางๆ นั้นออกมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาองคกรอยางเต็มที่ โดยรูปแบบ
และวิธีการการจัดการความรูของผูบริหารในการหาแนวทางดึงศักยภาพของครูภายใตระบบ

                                                           
6 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค, 
2547), 9. 

7 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนา
ครูสูมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด” ภาควิชาหลักสูตรและ     
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2548 (ม.ป.ท., 
2548), 1. 
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บริหารงาน ผูบริหารที่ใชการจัดการความรูที่ดีและเหมาะสม จะสามารถใชวิธีการท่ีหลากหลายในการ
สงเสริมการทํางานของครู เชน การระดมความคิด การสงเสริมการวิจัย การแลกเปล่ียนเรียนรู     
การสงเสริมการตอยอดความรูเกา การอบรมทางปญญา เปนตน ซึ่งรูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบที่ไม
ตายตัว ผูบริหารสามารถปรับใชและศึกษาหาแนวทางใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือสอดรับกับสถานการณและ
สภาวการณครูในโรงเรียนของตน ซึ่งภายหลังจากการสงเสริมในเรื่องตางๆ แลว หนาที่สําคัญของ
ผูบริหารคือ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะเชิงลึก
จากครูอยางใกลชิด โดยผูบริหารควรดําเนินการสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคดังกลาวทั้งจาก
ตนเอง และขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก ในขณะที่ครูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และมีแรง
บันดาลใจ อันจะสงผลใหการขับเคลื่อนทั้งระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขท้ังองคกร8 

 ที่ผานมาการพัฒนาครูมีวิธีการท่ีหลากหลาย แตก็พบวาในการพัฒนาในแตละวิธีนั้นเม่ือได
ดําเนินการพบวาการพัฒนาครูยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อันเนื่องมาจากวิธีการพัฒนาครู    
แตละวิธียังมีอุปสรรคและขอจํากัดตอการพัฒนาสามารถสรุปไดดังนี้ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พบวาการอบรมน้ันไมตรงกับความตองการของครูเพราะสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูกําหนด
หลักสูตร การอบรมมักจะเนนหลักการ ทฤษฎี การเขารับการอบรมแตละครั้งพบวา จํานวนผูเขา
อบรมมีจํานวนมากแตมีระยะเวลาในการอบรมนอย ซึ่งไมเหมาะกับเนื้อหาที่ อบรม ประกอบกับ    
การอบรมมักจะอบรมในชวงเปดเรียน ทําใหครูตองทิ้งหองเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนั้นไม
สามารถหาครูมาสอนแทนได หลังจากการอบรมเสร็จเรียบรอยแลวครูไมมีเวลาจัดระบบความรู หรือ
สามารถผลิตส่ือตามท่ีไดรับการอบรมเน่ืองจากมีภาระงานอ่ืนมาก นอกจากนั้นพบวาครูขาดเทคนิค
การประยุกตใช และขาดการติดตามผลจากหนวยงาน 2) การอบรมทางไกลผานดาวเทียมนั้นมักจะ
ออกอากาศในวันเปดเรียน ครูตองทิ้งหองเรียน ไมสามารถอบรมไดทุกคน เคร่ืองรับไมพรอม รับ
สัญญาณไมได ตองเดินทางไปรับการอบรมท่ีโรงเรียนอ่ืน และผูบริหารไมใหความสําคัญ 3) การศึกษา
ดวยตนเองจากเอกสารตางๆ ที่หนวยงานตนสังกัดจัดสรรไปให เนื้อหามากเกินไป เพราะบางเน้ือหา
ไมไดนําไปใชประโยชน 4) การนิเทศภายใน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กทําไดไมเต็มที่ เพราะตางก็มี
ภาระงานมาก ผูบริหารไมชัดเจนในดานวิชาการ ครูจะขาดความศรัทธาผูนิเทศ 5) การอบรมโดย
เอกชนเปนผูจัดเพ่ือการทําผลงานวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะ เนื้อหาที่อบรมมีความนาสนใจ แตครู
ตองออกคาลงทะเบียนเอง 6) การศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีขนาดเล็กนั้นงบประมาณนอย ครูออก
คาใชจายเอง 7) การอบรมโดยโรงเรียนเปนผูจัด พบวาวิทยากรไมนาสนใจ และไมสามารถจัดไดครบ
                                                           

8 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการทดลองตัวแบบการ
พัฒนาครูแบบอิงพ้ืนที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู, พิมพ
ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 38-39. 
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ทุกกลุมสาระ 8) การอบรมหลักสูตรตอเนื่องที่มักจัดอบรมในวันเสาร อาทิตย ทําใหครูไมมีเวลา
พักผอนและเตรียมการสอน ทําใหเครียด ควรจัดในชวงปดภาคเรียน นอกจากน้ันยังพบวาการพัฒนา
ครูโดยวิธีการตางๆ นี้ ไดกอใหเกิดปญหาตอครูตอการเรียนการสอนดังนี้ 1) ทําใหขาดบุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอนเพราะมีครูไมครบช้ัน 2) การจัดบุคลากรเขารับการอบรมไมตรงตามงานที่
รับผิดชอบ  3) หลังจากเขารับการอบรมไมไดนํามาขยายผล เพียงแตทํารายงานสงผูบริหารเทานั้น  
4) ไมมีการนิเทศติดตามผลหลังเขารับการสัมมนา 5) ไมมีงบประมาณสนับสนุนในการเขารับการ
อบรม ครูตองใชงบสวนตัว 6) ครูสวนมากไมไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสัมมนามาใชกับเด็ก 
เพราะครูมีงานที่รับผิดชอบมากและสอนหลายวิชา 7) เมื่อกลับจากการอบรม ครูตองมาทําสื่อการ
สอน และรายงาน ซึ่งครูไมคอยมีเวลาเนื่องจากเวลาสอนก็มีเต็มคาบ จึงไมมีการถายทอดความรู จาก
การไปอบรมมาเทาที่ควร จึงอยากใหมีเจาหนาที่ดานเอกสาร ธุรการโดยตรง โดยที่ครูผูสอนควรจะมี
หนาที่สอนเพียงอยางเดียว9 

จากผลการสัมมนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาครู ยุทธศาสตรการพัฒนาครูนั้น
ไมสามารถกระทําแยกสวนได ตองดําเนินไปท้ังระบบท้ังผูบริหารและครู รวมทั้งหนวยงานภายนอกที่
เก่ียวของ โดยนํารูปแบบการจัดการความรู ซึ่งเปนการสรางนวัตกรรมใหมเขามาใชในการพัฒนา
องคกรและการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมทั้งทําใหโรงเรียนสามารถเปนองคกร
แหงการเรียนรูที่มีศักยภาพ โดยภาระงานของผูบริหารที่สําคัญนั่นคือ   การสงเสริมใหครูดึง
ความสามารถและศักยภาพของตนในดานตางๆ นั้นออกมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาองคกรอยางเต็มที่ โดยใชรูปแบบและวิธีการการจัดการความรู รวมทั้งแนวทางการดึงศักยภาพ
และขุมความรูดังกลาวที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบดังกลาวนั้นเปนรูปแบบท่ี       ไมตายตัว ผูบริหาร
สามารถปรับใชและศึกษาหาแนวทางใหมๆ อยูเสมอ เพื่อสอดรับกับสถานการณและสภาวการณครูใน
โรงเรียนของตน ซึ่งการดําเนินการการสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคดังกลาวควรกระทําในขณะที่
ครูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และมีแรงบันดาลใจในการทํางาน สวนครูควรพัฒนาตนเอง โดยการสราง
พฤติกรรมการใฝรูใฝเรียนใหเกิดกับตัวเองอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอน
และการทํางานตางๆ ครูควรมีการศึกษาปญหาที่ตนเองพบอยางถองแทถึงรากเหงาของปญหา เพ่ือ
ทราบวิธีการแกปญหาที่ถูกตองแทจริง โดยเม่ือคนพบขอความรูใหมอันตอบสนองตอสิ่งที่ตนเอง
ตองการทราบแลว ควรเริ่มดําเนินการนําขอความรูดังกลาวไปใชพัฒนาและแกขอสงสัยของตนเอง

                                                           
9
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณ

ครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบการพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณ
และปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, 2550), 62-63. 
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ทันที โดยความรูที่ครูไดรับนั้นสามารถทําการสังเคราะหตอยอดใหเปนโมเดลความรูของตนเอง แลว
นําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทํางานตางๆ รวมทั้งควรมีการแลกเปล่ียนความรู
ซึ่งกันและกันระหวางเพ่ือนครู (Sharing) อยางตอเนื่องเปนระบบ ดานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ควรใหการสนับสนุนองคความรูของครูและผูบริหาร รวมทั้งการนํานวัตกรรม
ใหมๆ ไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารองคกร ในรูปแบบการฝกใหเกิดกระบวนการ
ทางปญญา และสามารถนําไปใชไดจริงทั้งกระบวนการคิดและเน้ือหาสาระในการนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง
จัดใหมีผูเชี่ยวชาญในการใหความรู ขอเสนอแนะ และรับฟงปญหาของครูอยางใกลชิด10 

จากการทดลองใชตัวแบบการพัฒนาครูและการนําเสนอตัวแบบการพัฒนาครู การจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไดสะทอนใหเห็นประเด็นพิจารณาที่สําคัญ
ดังนี้ 1) ผูบริหารและครูควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรู และการจัดการความรูอยางถองแท
กอนนําไปปฏิบัติ ซึ่งการใหความรูที่ถูกตองนั้นควรไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของในการฝกอบรมใหทราบถึงแกนแทของความรู รวมทั้งแนวทาง และกระบวนการดําเนินการ
ที่ถูกตองในแตละข้ันตอน โดยรูปแบบการจัดอบรมควรมีการปรับเปลี่ยนใหเนนถึงการสราง
กระบวนการทางการคิดทางปญญาและนําไปใชใหมากขึ้น เนื่องจากปญหาที่พบคือ ครูทราบวิธีการ
และมีเครื่องมือในการพัฒนาแตไมสามารถนําไปใชไดจริง  การปรับรูปแบบการพัฒนาครูโดยการ
สงเสริมการนําความรูไปใชอยางเปนรูปธรรม จึงเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางเรงดวน 2) ผูบริหารควรมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในตัวครูแตละคนวาทุกคนมีศักยภาพในการ
สรางความรูและมีความสามารถที่จะพัฒนาได เพียงแตยังไมไดรับการสงเสริมใหแสดงพฤติกรรมหรือ
สิ่งดีที่มีอยูในตัวเองออกมา ภาระงานของผูบริหารท่ีสําคัญนั่นคือ การสงเสริมใหครูดึงความสามารถ
และศักยภาพของตนในดานตางๆ นั้นออกมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาองคกร 
นอกจากนั้นยังตองสงเสริมใหครูมีความสุขในการทํางานและสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตัวครูให
เกิดขึ้น อันจะเปนแรงผลักดันใหครูสามารถดําเนินการทําสิ่งอันพึงประสงคตางๆ ที่สงผลตอการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาครูจะตอง
คํานึงถึงวัฒนธรรมขององคกรดวย เนื่องจากประสบการณที่ผานมาของครูจะถูกฝกใหรับขอมูล ถูกสั่ง
ตามลําดับขั้นมาโดยตลอด การจะเปลี่ยนแปลงตัวครูใหเกิดความกระตือรือรน มีการแลกเปลี่ยนกัน
ตามธรรมชาตินั้น ตองคอยๆ เปลี่ยนแปลง การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารจะทําใหการทํางาน
ของทั้งครูพี่เลี้ยงและครูที่ไดรับการพัฒนามีความกาวหนาทั้งการทํางานและความรูสึกสบายใจของครู
                                                           

10
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการทดลองตัวแบบการ

พัฒนาครูแบบอิงพ้ืนที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู, พิมพ
ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 44-45. 
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ดวย ประกอบกับผูบริหารก็ไดผลงานไปดวย วัฒนธรรมองคกรจะเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป การทํางานจะ
ทําใหเกิดการเชื่อมโยงมากขึ้น11 
 จากการทดลองการจัดการความรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู พบวาผูบริหารตองเปนผูอํานวยความ
สะดวกใหแกครู คือ นโยบายการบริหารองคกรของผูบริหารสถานศึกษาตองชัดเจนและปฏิบัติไดเปน
รูปธรรม เชน กรณีท่ีเกิดข้ึนจากโครงการวิจัยนี้ ผูบริหารสถานศึกษาคือผูอํานวยความสะดวกใหแกครู 
ผูอยูใตบังคับบัญชาจะเขารับการอบรมแบบใด และใชสถานท่ีของหนวยงานใด ผูบริหารสถานศึกษา
ยอมมีดุลพินิจและศักยภาพจะตัดสินใจในแนวนโยบายอยางไรนั้น เปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญที่สุด
สําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ12 

 

ปญหาของการวิจัย 

 

 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนา 
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดรายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป จากผลการศึกษาท่ีผานมา
พบวา ประสบปญหาในการจัดการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาบางโรงเรียน
ไมเปนไปตามเปาหมายที่พึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา รวมท้ังครูบางคนขาดประสิทธิภาพใน
การทํางาน และมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบสูง โรงเรียนยังมีปญหาตางๆ หลายดาน ไมวาจะเปน
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารจัดการใหเปนไปตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารโรงเรียนนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะทําใหบุคลากรทุกฝายไดแสดงถึงความรู 
ความสามารถของตนเอง เพ่ือทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนทั้งนักบริหาร ผูนํา และผูดูแลกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนควบคู
กันไปดวย ซึ่งผูบริหารที่ดีจะตองประกอบดวยความรู ทักษะ และลักษณะนิสัยของการเปนผูบริหาร13 

                                                           
11

 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการทดลองตัวแบบการ
พัฒนาครูแบบอิงพ้ืนที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู, พิมพ
ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 45. 

12
 เรื่องเดียวกัน, 115. 

13 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเร่ืองภาพการศึกษาไทยในอนาคต 
10 – 20 ป, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พิมพดี, 2553), 100-101. 
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 การดําเนินงานในสถานศึกษาน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนบุคคลสําคัญบุคคลหน่ึง ที่จะ
ทําใหการบริหารงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนผูนําของ
บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารจะตองใชความพยายาม ความสามารถทางดานการบริหาร
การศึกษา และการบริหารดานตางๆ เปนอยางมากในการปฏิบัติหนาที่ในการประสานงาน ประสาน
ความคิด การสรางขวัญกําลังใจ การสรางแรงจูงใจใหกับครูผูรวมงานใหมีความรวมมือ รวมใจ มีความ
พึงพอใจและมีความรักใครสามัคคีในหมูคณะในการปฏิบัติงานทุกอยาง เพ่ือไปสูจุดมุงหมายของ
โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ14 

 ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญแกหลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียน เนื้อหาสาระ 
วิธีการเรียนการสอน การพัฒนาครูผูสอน การใชแหลงเรียนรูใหเปนประโยชน ตลอดจนเชื่อมโยง
กระบวนการเรียนรูสูชุมชน นอกจากนี้ยังตองระดมทรัพยากรตางๆ มาใชเพ่ือการจัดการศึกษา ให
ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ไดแก การสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมีเทคนิค
ที่หลากหลาย การบริหารจัดการสอนของครูใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว การจัดบรรยากาศ      
การเรียนรูในทุกพ้ืนที่ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู การจัดการนิเทศภายในอยางเปนระบบ 
การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในสถานศึกษา และการสรางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการเรียนรู15 

การจัดการศึกษาในปจจุบัน จะมีผูบริหารสถานศึกษากับผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ทุกๆ ดานของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา พรอมที่จะนําไปสู
การพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน การดําเนินการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและผูที่
เก่ียวของควรเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตอง
พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาความรูไปสูองคการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีหนาที่ดูแล สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษามีความพรอม มีความเขมแข็งในการดําเนินการบริหารจัดการดานการศึกษาของ

                                                           
14 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (นนทบุรี: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 30-31. 
15 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ชุดเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เลม 5 การจัดกระบวนการเรียนรู (กรุงเทพ: โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 23. 
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สถานศึกษาในสังกัด16 พันธกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 คือ พัฒนาและ
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น มีทักษะอาชีพ และมีความสามารถตามมาตรฐานสากล ซึ่งกลยุทธขอที่ 5 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 คือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล และเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา17 ดังนั้น จึงมีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหาร คือ โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา  โครงการสรางความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ18 และมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือพัฒนาผูบริหาร คือ 1) โครงการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษา การวิเคราะห วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา เปน
กระบวนการหน่ึงของการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญ เพราะเชื่อวา การนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล จะชวยใหสถานศึกษารูจุดพัฒนา และสามารถพัฒนาคุณภาพไดตรงจุด จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ศึกษานิเทศนตองนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางทั่วถึง และ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให
บรรลุมาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดไว19 2) โครงการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ โดยมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาอยางเปนระบบ และยึดหลักการมีสวนรวมของคณะ
บุคคลใหเกิดความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ เพ่ือใหการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 บรรลุผล

                                                           
16

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต 3, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: พีระ, 2555), 
146. 

17 เรื่องเดียวกัน, 15. 
18 เรื่องเดียวกัน, 31. 
19

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต 3, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: พีระ, 2556), 
43. 
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ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว20 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษากับสถานศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาในปจจุบัน จะตองมีผูบริหารสถานศึกษากับผูรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการทุกๆ ดานของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
พรอมที่จะนําไปสูการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู เรียน การดําเนินการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา และผูเกี่ยวของควรเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารราชการแนวใหม สวน
ราชการจะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาความรูไปสู
องคการการแลกเปล่ียนเรียนรู ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จึงไดจัดทํา
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 ในปงบประมาณ 255721 

สภาพปญหาวิชาชีพครูในปจจุบันนับวามีความสลับซับซอนและรุนแรงขึ้นซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงและโดยออมตอคุณภาพการจัดการศึกษาและตอคุณภาพของผูเรียนที่เปนเยาวชนกวา 12 

ลานคน ปญหาภาระงานที่ขาดสมดุล ปญหาการขาดความเขาใจในรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาการใช
เทคโนโลยี ปญหาการดูแลผูเรียนที่อยูในสภาวะเสี่ยง ไปจนถึงปญหาหนี้สินครู เปนตัวอยางของปญหา
ที่ลวนแตสงผลตอขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพของครู22 

 จากการสํารวจสภาวการณครูโดยภาพรวมพบวา โรงเรียนมีครูขาดตามเกณฑ รอยละ 60.60 

ครูและผูบริหารประมาณรอยละ 80 จบการศึกษาสาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร โดยครูจะจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ 86.90 โดยผูบริหารสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโทรอย
ละ 64.90 และเม่ือสํารวจสภาวการณอ่ืนๆ ตามตัวบงชี้ 8 ดานสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ภาระงานครูและผูบริหารในสถานศึกษา 
 ภาระงานครู  
 ในปจจุบันพบวา ครูมีภาระงานสอนเฉล่ียประมาณ 22 ชั่วโมงตอสัปดาห มีจํานวนวิชา
สอนเฉลี่ยคนละ 4 วิชา นอกจากนั้นพบวา มีบางคนสอนทุกวิชาใน 8 กลุมสาระ และไดสอนกิจกรรม

                                                           
20

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต 3, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: พีระ, 2556), 
206. 

21 เรื่องเดียวกัน, 212. 
22 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการทดลองตัวแบบ

การพัฒนาครูแบบอิงพ้ืนที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู, 
พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 2. 
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เสริมทั้งลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมแนะแนว รวมแลวสูงสุดถึง 10 วิชา ครูมีภาระงานดานธุรการ 
เชน งานดานการเงิน พัสดุ ขอมูล และทําหนาที่ครูประจํา เฉลี่ยคนละ 1.5 ตําแหนง รวมทั้งครูยังมี
ภาระงานในชุมชน ซึ่งมีคาเฉล่ียนอยมากคือ 0.27 ตําแหนง สําหรับการเขาสอนของครูนั้นเห็นไดวาครู
มีเวลาในการเขาสอนประมาณรอยละ 64.10 และไมสามารถเขาสอนไดตามปกติประมาณรอยละ 
35.90 ซึ่งครูที่ไมสามารถเขาสอนไดครบคาบนั้นตองขาดสอนเฉล่ียสัปดาหละ 1 คาบ สาเหตุของการ
ไมสามารถเขาสอนไดตามปกติอันเนื่องมาจากติดประชุมภายในโรงเรียนคิดเปนรอยละ 39.50 มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การเขาอบรมเพ่ิมพูนความรู และรวมกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียนคิดเปนรอยละ 
36.30 เทากัน สําหรับเวลาที่ครูใชไปในการทํางานธุรการนั้นพบมากที่สุดคือ ใชเวลารอยละ 10 คิด
เปนรอยละ 24.50 รองลงมาคือใชเวลารอยละ 20 คิดเปนรอยละ 21.10  แตก็พบวามีครูที่ไมได
ทํางานธุรการเลยคิดเปนรอยละ 17.80 ในทางกลับกันยังพบวามีครูจํานวนรอยละ 7.70 ที่ใชเวลา
มากกวารอยละ 50 ในการทํางานธุรการใหกับโรงเรียนเชนกัน 

 ภาระงานผูบริหาร 
 สําหรับผูบริหารน้ันพบวา มีผูบริหารถึงรอยละ 44.60 ที่มีภาระงานสอนดวย และมี
ตําแหนงงานในชุมชนรอยละ 56.10 และจากการสํารวจผูบริหารรอยละ 64.30 ไมสามารถเขา
โรงเรียนไดครบทุกวัน อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน เนื่องจากติดประชุมภายนอกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 
76.20 รองลงมาคือการตองไปรวมกิจกรรมตางๆ ภายนอกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 54.20 และ
รองลงมาคือ การตองเขาอบรมเพ่ิมพูนความรูคิดเปนรอยละ 51.70 สําหรับภาระงานท่ีหนักใจท่ีสุดคือ 
การขอความรวมมือจากสวนกลางและสพท . ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเห็นดวยอยางยิ่งในการ
จัดสรรเจาหนาที่ธุรการและการเงินหรืองานอ่ืนๆ ในโรงเรียนโดยยินดีใหกระทรวงสามารถติดตามและ
ประเมินผลการทํางานไดเต็มที่คิดเปนรอยละ 98.60 

 2. ภาระหนี้สิน 

  ภาระหนี้สินครู 
  จากการสํารวจพบวาครูมากกวารอยละ 70 ที่มีบานและรถยนตเปนของตนเอง แตยังเปน
ภาระในการผอนชําระอยู และเม่ือสํารวจการเปนหนี้ทั้งหนี้สหกรณครูและหนี้นอกระบบพบวา มีครู
ถึงรอยละ 65.50 เปนหน้ีสหกรณครู และมีครูรอยละ 38.60 เปนหนี้นอกระบบ โดยครูตองใชเงินผอน
ชําระหน้ีสหกรณครูเฉลี่ยรอยละ 25.32 ของเงินเดือนที่ไดรับ และผอนชําระหน้ีนอกระบบเฉลี่ย    
รอยละ 7.37 ของเงินเดือนที่ไดรับ ครูรอยละ 76.90 ไมมีรายไดเสริมนอกเหนือจากงานประจํา 
  ภาระหนี้สินผูบริหาร 
  ผูบริหารรอยละ 83.90 มีที่พักอาศัยเปนของตนเอง รอยละ 92.50 มีรถยนตเปนของ
ตนเองเฉลี่ยคนละ 1 คัน เมื่อสํารวจการเปนหนี้สหกรณครูพบวา ผูบริหารรอยละ 73.80 ที่เปนหนี้
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สหกรณครู และรอยละ 33.40 เปนหนี้นอกระบบ ผูบริหารไดใชเงินผอนชําระหนี้สหกรณครูเฉลี่ย  
รอยละ 26.21 และผอนชําระหน้ีนอกระบบเฉล่ียรอยละ 5.83 ของเงินเดือนทั้งหมด ของเงินเดือนที่
ไดรับ สําหรับรายไดเสริมนั้นผูบริหารรอยละ 75.90 ไมมีรายไดเสริม 

 3. ทัศนคติตออาชีพความเปนครู 
  ทัศนคติตออาชีพความเปนครูของครู 
  มีครูรอยละ 48.50 ที่อยากเปล่ียนไปทําอาชีพอ่ืน และเมื่อมีโครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด (Early Retirement) ครูสนใจจะเขารวมรอยละ 61.60 โดยครูอยากจะใหปดเทอมเร็วๆ ถึง
รอยละ 70 ครูรูสึกเบ่ือหนายกับการตอบคําถามของนักเรียนรอยละ 42.00 อยางไรก็ตามครูยังคงมี
ทัศนคติตออาชีพความเปนครูอยูในระดับที่สูงถึงรอยละ 69.70 แตขณะเดียวกันกลับอยากใหลูกเปน
ครูเพียงรอยละ 29.90 นอกจากนั้นพบวา ครูมีความเชื่อวาเด็กทุกคนมีอะไรดีๆ ในตัวเองรอยละ 
86.00 และเห็นวาผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีกับครูรอยละ 61.30 

  ทัศนคติตอความเปนครูของผูบริหารสถานศึกษา 
  มีผูบริหารรอยละ 34.50 ที่อยากเปลี่ยนไปทําอาชีพอ่ืน และเม่ือมีโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด (Early Retirement) มีผูบริหารสนในจะเขารวมรอยละ 43.50 ผูบริหารเองอยากใหปด
เทอมเร็วๆ รอยละ 43.80 ซึ่งเมื่อเทียบกันแลวจะนอยกวาทัศนคติของครู ผูบริหารเองมองวาอาชีพครู
เปนอาชีพท่ีเหมาะกับตนเองถึงรอยละ 78.00 และเม่ือมีลูกกลับอยากใหลูกเปนครูเพียงรอยละ 37.40 

ผูบริหารมีความเชื่อวาเด็กทุกคนมีอะไรดีๆ ในตัวเองรอยละ 92.30 และผูบริหารรอยละ 77.20 ระบุ
วาผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีกับโรงเรียน 

 4. ปญหาดานการเรียนการสอน 

  ครูและผูบริหารกวารอยละ 80 เห็นวาตนเองมีความรูดานการเรียนการสอนพอเพียง โดย
ครูและผูบริหารมีความรูในเรื่องหลักสูตร เรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ และการประเมินตามสภาพจริง ระบบการใชอินเตอรเน็ตยังใชไดดี แตเมื่อพิจารณา
ระดับความม่ันใจมากถึงมากที่สุดมีครูเพียงรอยละ 50 ที่สามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และการประเมินตามสภาพจริงได สวนเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การ
ใชเทคโนโลยีในการสอน และการทําวิจัยในชั้นเรียนมีครูและผูบริหารต่ํากวารอยละ 50 ที่มีความ
มั่นใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดในเรื่องเหลานี้ 
 5. ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่ครูและผูบริหารหนักใจ 

  ครูและผูบริหารมีทัศนะตอปญหานักเรียนที่คลายคลึงกันโดยปญหาพฤติกรรมท่ีครูและ
ผูบริหารหนักใจมากท่ีสุดตรงกันคือ ปญหาการมีพ้ืนฐานความรูออน โดยมีครูรอยละ 55.90 และ
ผูบริหารรอยละ 49.20 ที่แสดงความเปนหวงในเรื่องน้ีในระดับมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ปญหาอันดับ
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ที่สองครูและผูบริหารเห็นตรงกันคือ ปญหาความไมมีวินัย/ไมรับผิดชอบ มีครูรอยละ 46.10 และ
ผูบริหารรอยละ 29.10 ตามมาดวยปญหาอันดับ 3 คือ ความกาวราว มีครูรอยละ 22.80 ผูบริหาร
รอยละ 28.50 

 6. ปญหาการบริหารจัดการในโรงเรียน 

  ดานการบริหารจัดการในโรงเรียนพบวาครูรอยละ 69.90 มีความพึงพอใจในการทํางานที่
โปรงใสตรวจสอบไดของผูบริหารในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ผูบริหารรอยละ 69.30 และอันดับสามคือ การทํางานที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารรอยละ 69.20 

สวนดานที่นอยที่สุดคือ ความสุขในการทํางานรวมกับผูบริหารรอยละ 57.80 สําหรับผูบริหารน้ันเมื่อ
ประเมินตนเองในดานการบริหารจัดการมีลักษณะที่คลายคลึงกันกับความคิดเห็นของครูคือ การ
ทํางานทีโ่ปรงใสตรวจสอบไดของผูบริหารคิดเปนรอยละ 94.30 รองลงมาคือ การใหความยุติธรรมแก
ครูทุกคนเสมอ รอยละ 94.20 และอันดับที่สามคือ มีการใชขอมูลในการวินิจฉัยและตัดสินคิดเปน  
รอยละ 90.80 สวนดานที่นอยที่สุดคือ การมีภาวะผูนําคิดเปนรอยละ 79.90 

 7. ความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น 

  ดานความสัมพันธกับทองถ่ินนั้น พบวาทั้งครูและผูบริหารมีประสบการณทํางานกับชุมชน
ถึงรอยละ 98.70 และรอยละ 99.60 ตามลําดับ ครูและผูบริหารสวนใหญคิดวาตนสามารถทํางาน
รวมกับชุมชนได ครูและผูบริหารสวนใหญมีประสบการณในการนําผู เรียนไปเรียนรูกับภูมิปญญาและ
แหลงเรียนรูในทองถ่ิน สวนในเรื่องหลักการในการโอนโรงเรียนไปสังกัดองคกรทองถิ่นนั้นยังมีครูและ
ผูบริหารรอยละ 49.40 และ 58.30 ตามลําดับที่เห็นดวย และมีครูและผูบริหารรอยละ 52.20 และ
รอยละ 57.10 ตามลําดับที่มั่นใจในความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา 
 8. ปญหาในการพัฒนาวิชาชีพ 

  ปญหาในการพัฒนาวิชาชีพของครู 
  สําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นพบวา ใน 1 รอบป ครูรอยละ 92.00 ที่ไดรับการฝกอบรม 
โดยมีคาเฉลี่ยการอบรมคนละประมาณ 3 คร้ังตอป และในการเขารับการอบรมสวนใหญผูเขารับ  
การอบรมไมไดเปนผูกําหนดหัวขอเอง คิดเปนรอยละ 91.70 และโดยภาพรวมแลวครูจะไดรับการ
อบรมจากหนวยงานภายนอกมากกวาโรงเรียนจัดขึ้นเอง จากการเขารับการฝกอบรมที่ผานมาพบวา 
การจัดการฝกอบรมมีปญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดคือ ระยะเวลาในการอบรมไมเหมาะสมกับเนื้อหา
คิดเปนรอยละ 58.60 รองลงมาคือ สิ่งที่ไดรับการอบรมไมเหมาะกับการนําไปใชจริงคิดเปนรอยละ 
42.10 รองลงมาคือปญหาวิทยากรถายทอดความรูไดไมชัดเจนคิดเปนรอยละ 41.50 โดยครูมีความ
ตองการพัฒนาความรูเพ่ิมเติมมากที่สุดในเรื่องการใชเทคโนโลยีและการทําวิจัยในชั้นเรียน โดย
รูปแบบที่ครูสนใจคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 86.90 และรูปแบบหลักสูตร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอเนื่องคิดเปนรอยละ 48.10 โดยครูตองการไดรับการฝกอบรมดวยมากที่สุดคือ วิทยากรอิสระที่มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาและความสนใจคิดเปนรอยละ 65.90 รองลงมาคือสถาบันอุดมศึกษา
คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมาคือชมรมครูคิดเปนรอยละ 36.60 รูปแบบท่ีครูคิดวาเหมาะสมในการ
ฝกอบรมสําหรับครูคือการที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถาบันวิชาการรวมมือกันในการจัด
ฝกอบรมใหกับครูคิดเปนรอยละ 69.40 รองลงมาคือชมรมครูเฉพาะกลุมสาระคิดเปนรอยละ 55.30 

รองลงมาคือเครือขายโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน และสถานท่ีที่ครูเห็นวามีความเหมาะสมในการจัดการ
ฝกอบรมคือโรงเรียนของตนเองหรือโรงเรียนกลุมเครือขายคิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือสถานท่ี
ในตัวเมืองคิดเปนรอยละ 45.40 รองลงมาคือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคิดเปนรอยละ 38.40 

  ปญหาในการพัฒนาวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา 
  สําหรับผูบริหารน้ันพบวาในรอบ 1 ป ผูบริหารรอยละ 94.40 ไดรับการฝกอบรม โดยมี
คาเฉลี่ยการอบรมคนละประมาณ 4 ครั้งตอป ในการเขารับการอบรมสวนใหญผูเขารับการอบรมไมได
เปนผูกําหนดหัวขอเองคิดเปนรอยละ 87.90 โดยภาพรวมแลวครูจะไดรับการอบรมจากหนวยงาน
ภายนอกมากกวาโรงเรียนจัดขึ้นเอง จากการเขารับการฝกอบรมท่ีผานมาพบวา การจัดการฝกอบรมมี
ปญหาและอุปสรรคมากที่สุดคือ ระยะเวลาในการอบรมไมเหมาะสมกับเนื้อหาคิดเปนรอยละ 55.20 

รองลงมาคือปญหาสิ่งที่ไดรับการอบรมไมเหมาะกับการนําไปใชจริงคิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมา
คือปญหาวิธีการอบรมท่ีไมนาสนใจคิดเปนรอยละ 45.50 ตามลําดับ โดยผูบริหารมีความตองการใน
การฝกอบรมดานวิจัยมากท่ีสุด รองลงมาคือเทคโนโลยีและวัดประเมินผล โดยมีความตองการพัฒนา
รูปแบบวิชาชีพเชนเดียวกับครู คือแบบอบรมเชิงปฏิบัติการและอบรมแบบตอเนื่อง ตองการให
วิทยากรอิสระท่ีมีความเชี่ยวชาญตรงตามเน้ือหาและความสนใจคิดเปนรอยละ 74.10 รองลงมาคือ
สถาบันอุดมศึกษาคิดเปนรอยละ 57.80 เขามาจัดการอบรมให สําหรับรูปแบบที่ผูบริหารคิดวา
เหมาะสมในการฝกอบรมคือ การใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถาบันวิชาการรวมมือกันในการ
จัดการฝกอบรมใหคิดเปนรอยละ 70.20 รองลงมาคือ เครือขายโรงเรียนในพ้ืนที่เดียวกันคิดเปน   
รอยละ 53.20 และชมรมครูเฉพาะกลุมสาระคิดเปนรอยละ 45.10 สําหรับสถานท่ีที่ผูบริหารเห็นวามี
ความเหมาะสมในการจัดการฝกอบรมมากที่สุดคือ การใชโรงเรียนของตนเองหรือโรงเรียนกลุม
เครือขายคิดเปนรอยละ 51.90 รองลงมาคือ สถานท่ีตัวเมือง เชน โรงแรมคิดเปนรอยละ 49.70 

รองลงมาคือ สถาบันการศึกษาในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียงคิดเปนรอยละ 36.80 ตามลําดับ23 

                                                           
23

 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา , การวิจัยการติดตาม
สภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบการพัฒนาครูที่ตอบสนอง
สภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา, 2550), 62-63. 

   ส
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

จังหวัด 

การบริหารจัดการในโรงเรียน 
มีความสุขในการ
ทํางานกับผูบริหาร 

ผูบริหารมี 
ภาวะผูนํา 

ผูบริหารปฏิบัติ
ตนเหมาะสม 

ผูบริหารมี 
ความยุติธรรม 

ผูบริหารมี 
ความโปรงใส 

ผูบริหารใช
ขอมูลตัดสินใจ 

ผูบริหารทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

(คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) 
นนทบุรี 3.64 4.02 4.08 3.76 4.07 3.97 4.02 
พระนครศรีอยุธยา 3.28 3.53 3.50 3.63 3.55 3.43 3.52 
 

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา , การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ    
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 

179-180. 

 

 จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีพบวา ครูมีความสุขในการทํางานกับ
ผูบริหารเฉลี่ย 3.64 รองลงมาคือคิดวาผูบริหารมีความยุติธรรมเฉลี่ย 3.76 และคิดวาผูบริหารใชขอมูลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.97 สวนความคิดเห็นในดานอื่นๆ อยู
ในระดับรองลงมา สวนความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา ครูมีความสุขในการทํางาน
กับผูบริหารเฉลี่ย 3.28 รองลงมาคือคิดวาผูบริหารใชขอมูลตัดสินใจเฉลี่ย 3.43 และคิดวาผูบริหารปฏิบัติตนเหมาะสมเฉลี่ย 3.50 สวนความคิดเห็นดานอื่นๆ อยูใน
ระดับรองลงมา 
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ตารางที่ 2 ภาระงานครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

จังหวัด 

ภาระงานสอน ภาระงานธุรการ ภาระงานชุมชน การเขาสอน สาเหตุที่ไมเขาสอน 
ชม./
สัปดาห วิชา ตํา 

แหนง 
ชม./
สัปดาห 

ตํา 
แหนง 

ชม./
สัปดาห ครบ ไมครบ 

เจ็บ 
ปวย 

ธุระ
สวนตัว ประชุม อบรม 

กิจ 
กรรม 

ธุรการ 

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (%) (%) 
(เฉลี่ย 
ชม.) 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

นนทบุรี 18.83 3 1 1.55 1 0.04 71.8 28.2 0.49 25.6 4.7 22.1 45.3 22.1 19.8 
พระนครศรีอยุธยา 19.65 5 1 1.48 1 0.11 43.4 56.6 1.97 18.3 21.7 35.0 28.3 33.3 31.7 

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา , การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ    
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 

107-108. 

 
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาภาระงานครูในจังหวัดนนทบุรีพบวา มีภาระงานสอนเฉลี่ย 18.83 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระงานธุรการ 1.55 ชั่วโมงตอสัปดาห 

ภาระงานชุมชน 0.04 ชั่วโมงตอสัปดาห การเขาสอน 71.8% โดยสาเหตุหลักที่ไมเขาสอนคือ อบรม 45.3% รองลงมาคือ เจ็บปวย 25.6% ประชุมและกิจกรรม 
22.1% สวนสาเหตุอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อพิจารณาภาระงานครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา มีภาระงานสอนเฉลี่ย 19.65 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระ
งานธุรการ 1.48 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระงานชุมชน 0.11 ชั่วโมงตอสัปดาห การเขาสอน 43.4% โดยสาเหตุหลักที่ไมเขาสอนคือ ประชุม 35.0% รองลงมาคือ 
กิจกรรม 33.3% งานธุรการ 31.7% สวนสาเหตุอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา 
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ตารางที่ 3 การเขาอบรมของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

จังหวัด 
การเขาอบรมใน 1 ป การอบรมดานการจัดทําหลักสูตร การอบรมดานการออกแบบการสอน 

รอยละแหลงที่รับการอบรม ตองการเขาอบรม รอยละแหลงที่รับการอบรม ตองการเขาอบรม 
รอยละ
ไมอบรม 

รอยละ
อบรม 

จํานวน 
(ครั้ง) โรงเรียน 

หนวยงาน
ภายนอก 

ทั้งสอง
หนวยงาน 

คาเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน 
หนวยงาน
ภายนอก 

ทั้งสอบ
หนวยงาน 

คาเฉลี่ย ระดับ 

นนทบุรี 4.82 95.18 3.17 40.79 48.68 10.53 3.84 มาก 30.43 62.32 7.25 4.02 มาก 
พระนครศรีอยุธยา 6.90 93.10 2.52 34.62 63.46 1.92 3.71 มาก 42.55 55.32 2.13 4.20 มาก 

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา , การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ    
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 

131-132. 

 
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาการเขาอบรมใน 1 ป ของครูจังหวัดนนทบุรีพบวา รอยละ 95.18 เขาอบรม โดยมีความตองการเขาอบรมในดานการจัดทํา

หลักสูตรและดานการออกแบบการสอนอยูในระดับมาก สวนการเขาอบรมใน 1 ป ของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา รอยละ 93.10 เขาอบรม โดยมีความ
ตองการเขาอบรมในดานการจัดทําหลักสูตรและดานการออกแบบการสอนอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4 ปญหาในการอบรมและรูปแบบการพัฒนาตนเองที่สนใจของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

จังหวัด 

ปญหาในการอบรมที่ผานมา รูปแบบการพัฒนาตนเองที่สนใจ 

วิทยากร เวลา เนื้อหา วิธีการ นําไปใช บรรยาย ปฏิบัติการ โรงเรียน
กําหนด 

เรียนรูเอง ผานสื่อ 
หลักสูตร
ตอเนื่อง 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
นนทบุรี 26.74 50.00 23.26 25.58 32.56 12.79 87.21 17.44 24.42 15.12 38.37 
พระนครศรีอยุธยา 31.67 53.33 41.67 30.00 51.67 11.67 80.00 28.33 15.00 13.33 33.33 
 

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา , การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ    
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 

149-150. 

 

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาปญหาในการอบรมของครูในจังหวัดนนทบุรีพบวา มีปญหาเรื่องเวลามากที่สุดรอยละ 50.00 รองลงมาคือเรื่องการนําไปใช
รอยละ 32.56 และปญหาวิทยากรรอยละ 26.74 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อพิจารณาปญหาในการอบรมของครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา 
มีปญหาเรื่องเวลามากที่สุดรอยละ 53.33 รองลงมาคือเรื่องการนําไปใชรอยละ 51.67 และปญหาดานเนื้อหารอยละ 41.67 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา 
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ตารางที่ 5 ทัศนคติตออาชีพครูของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

จังหวัด 

ทัศนคติตออาชีพครู 
อยากเปลี่ยน

อาชีพ 
อยากให
ลูกเปนครู 

ตนเหมาะสม
กับอาชีพครู 

อยากเขาโครงการ
เกษียณกอนอายุ 

อยากให
ปดเทอม 

เบื่อหนายที่ตอบ
คําถามนักเรียน 

ผูปกครองให
ความรวมมือดี 

เชื่อวาเด็กมีสิ่ง
ดีในตัวเอง 

(คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) 
นนทบุรี 1.71 2.08 3.76 2.31 2.28 1.34 3.48 4.17 
พระนครศรีอยุธยา 1.38 2.28 3.77 1.75 2.23 1.00 3.52 4.30 
 

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา , การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ    
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 

161-162. 

 
 จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาทัศนคติตออาชีพครูของครูจังหวัดนนทบุรีพบวา มีทัศนคติวาเด็กมีสิ่งดีในตัวเองมากที่สุดเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ ทัศนคติวา
ตนเหมาะสมกับอาชีพครูเฉลี่ย 3.76 และทัศนคติวาผูปกครองใหความรวมมือดีเฉลี่ย 3.48 สวนทัศนคติอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อพิจารณาทัศนคติตออาชีพ
ครูของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา มีทัศนคติวาเด็กมีสิ่งดีในตัวเองมากที่สุดเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือทัศนคติวาตนเองเหมาะสมกับอาชีพครูเฉลี่ย 3.77 และ
ทัศนคติวาผูปกครองใหความรวมมือดีเฉลี่ย 3.52 สวนทัศนคติอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา 
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ตารางที่ 6 ปญหาในการเรียนการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

จังหวัด 

ปญหาในการเรียนการสอน 
พอใจทํา
หลักสูตร 

สอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

บูรณาการ
การเรียนรู 

ใชเทคโนโลยีจัด 
การเรียนการสอน 

ประเมินตาม
สภาพจริง 

วิจัยชั้นเรียน
ทํางาย 

อินเตอรเน็ตที่
โรงเรียนใชไดดี 

นักเรียนใช
อินเตอรเน็ต 

(คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) 
นนทบุรี 3.43 3.67 3.50 3.37 3.72 3.00 2.88 2.94 
พระนครศรีอยุธยา 3.37 3.55 3.53 3.38 3.75 2.88 3.19 2.87 
 

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา , การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ    
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 

167-168. 

 

 จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาปญหาในการเรียนการสอนของครูในจังหวัดนนทบุรีพบวา มีปญหาเรื่องการประเมินตามสภาพจริงมากที่สุดเฉลี่ย 3.72 

รองลงมาคือปญหาการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเฉลี่ย 3.67 และปญหาการบูรณาการการเรียนรูเฉลี่ย 3.50 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อ
พิจารณาปญหาในการเรียนการสอนของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา มีปญหาเรื่องการประเมินตามสภาพจริงมากที่สุดเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือปญหาการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเฉลี่ย 3.55 และปญหาการบูรณาการการเรียนรูเฉลี่ย 3.53 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา 
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ตารางที่ 7 ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่ครูหนักใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

จังหวัด 

ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่หนักใจ 
มีพื้นฐาน 
ความรูออน 

ความกาวราว/
ทะเลาะวิวาท 

การเลน 
การพนัน 

ชูสาว ไมมีวินัย/ 
ไมรับผิดชอบ 

กินเหลา 
สูบบุหรี่ หนีเรียน 

เบี่ยงเบน
ทางเพศ 

(คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย) 
นนทบุรี 3.42 2.52 1.26 1.73 3.22 1.14 1.34 1.24 
พระนครศรีอยุธยา 3.82 2.68 1.62 1.82 3.20 1.83 1.73 1.27 
 

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ    
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 

173-174. 

 

 จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่หนักใจในจังหวัดนนทบุรีพบวา ปญหาที่ครูหนักใจที่สุดคือ ผูเรียนมีพื้นฐานความรูออนเฉลี่ย  3.42 

รองลงมาคือปญหาความไมมีวินัย ไมรับผิดชอบเฉลี่ย 3.22 และปญหาความกาวราว ทะเลาะวิวาทเฉลี่ย 2.68 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อพิจารณา
ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่หนักใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา ปญหาที่ครูหนักใจที่สุดคือ ผูเรียนมีพื้นฐานความรูออนเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือปญหาความไม
มีวินัย ไมรับผิดชอบเฉลี่ย 3.20 และปญหาความกาวราว ทะเลาะวิวาท 2.68 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา 
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 จากสภาพปญหาของครูในดานตางๆ นั้นสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเปนอยางมาก ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนผูนําของบุคลากรในสถานศึกษา
ควรจะมีบทบาทสําคัญในการแกปญหาดังกลาว ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยใชบทบาทของผูบริหารตาม
แนวคิดของแฟเรน และเคย (Farren and Kaye) มาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให
ผูเกี่ยวของนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาครูในมาตรฐานดานความรูและดานประสบการณวิชาชีพ 
ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจะเปนหลักประกันไดวาผูเรียนจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการทาง
การศึกษาของครูตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 จากสภาพปญหาและความสําคัญของงานวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังตอไปน้ี 

 1. เพ่ือทราบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 2. เพ่ือทราบการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 3. เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 

 

ขอคําถามการวิจัย 

 เพ่ือเปนแนวทางของการแสวงหาคําตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอ
คําถามของการวิจัยไวดังตอไปน้ีคือ 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับใด 

2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับใด 

3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 หรือไม 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับปานกลาง 

2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับปานกลาง 

3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 

ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 

 บทบาทของผูบริหารเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารของแลงลี (Langley) คือ 1) มีหนาที่จัดหาและจัด
การเงินงบประมาณ 2) การกํากับและสนับสนุนการสอนของครู 3) เปนผูนําหลักสูตร 4) การบริการ
ชุมชน 5) การรายงานความกาวหนาของโรงเรียนตอผูปกครองและผลสําเร็จตอผูบริหารระดับสูงขึ้น
ไป24 แฟเรน และ เคย (Farren and Kaye) ไดกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารไว 5 

ประการดังนี้  1) ผูอํานวยความสะดวก  2) ผูประเมิน  3) ผูคาดการณ  4) ผูใหคําปรึกษา  5) ผู
สงเสริมสนับสนุน25 ฮิคส (Hicks) กลาววางานข้ันแรกของผูบริหาร คือ ตองทําใหองคการทําหนาที่
บรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไวซึ่งการที่จะทําเชนนั้นไดผูบริหารตองใชความสามารถทุกวิถีทางท่ีจะทํา
ใหผูรวมงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลดีตอองคการ วิธีหนึ่งที่ผูบริหารสามารถ
นํามาใชไดอยางดี คือ การแสดงบทบาทในการเปนผูนําทางวิชาการ การบริหารงานแบบมีสวนรวม 
อํานวยความสะดวกแกผูใตบังคับบัญชา ประสานสัมพันธและสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้ง
การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู26 

 

 

                                                           
24 Robert W.Langley, Intermediate School Principal (New York : John 

Wiley&Son, 2003), 12. 
25 Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New skills for New Leadership Roles”,  

in The Leader of Foundation, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 
175–187.   

26 Hick Romald, “Instructional Leadership and School Achievement : 
Validation of a Casual Model, “Educational Administration Quarterly 26,2 (May 
1990) : 9. 



25 
 

 
 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนการดําเนินการในลักษณะขององคกรเชิงระบบซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่งแคทซและ
คาหน (Katz and Kahn) ไดกลางถึงระบบวาเปนปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธและมีผลกระทบซ่ึงกัน
และกันในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้จะทํางาน
รวมกันเปนวัฏจักรซึ่งระบบน้ีจะมีความสัมพันธกับบริบท (context) ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
ไดแก สภาพภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 27 ปจจัยนําเขาในระบบการศึกษาคือ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ปจจัยนําเขาเหลานี้ถูกแปรเปลี่ยนโดย
กระบวนการของโรงเรียน ซึ่งไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการ
นิเทศ ซึ่งออกมาเปนผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียน 

 มาตรฐานวิชาชีพครูประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ 

 1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับความรู 
ประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือจัดการศึกษา ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมี
เพียงพอ ที่จะสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได มาตรฐานความรูมีขอกําหนดดังนี้ มีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรูดังตอไปนี้ 
1) ความเปนครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) หลักสูตร   
6) การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 8) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 10) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มาตรฐานประสบการณวิชาชีพมี
ขอกําหนดดังนี้ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา 
ไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนดดังตอไปนี้ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2) การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือ
ความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง
การศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ 

                                                           
27 Daniel Katz and Robert L. Khan, The Social Psychology of Organization, 

2nd ed.(New  York): John Wiley&Sons, 1978), 21. 
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และเง่ือนที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนดดังตอไปนี้ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2) การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม 
อันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ไดแก จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณตอสังคม28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2556), 67-70. 
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สภาวะแวดลอม (Context) 

- สภาพทางภูมิศาสตร 
- สภาพทางสังคม 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 

 

 
  
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ที่มา   :  Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd 

ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20 

สุนันทา เลาหนันทน, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ, 2551),74. 

Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New skills for New Leadership Roles”, in 
The Leader of Foundation, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 175–
187.   

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ .ศ. 2556 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2556), 67-70. 
 

ป จ จั ย นํ า เ ข า 
(Input) 

- นโยบาย 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 
   ฯลฯ 
 
 

ผลผลิต (Output) 

- ผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน 
- คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน 
 
 
 
 
 

กระบวนการ (Process) 

- การบริหาร 
 
 
 

- การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

- การนิเทศ 
 

ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) 

- บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

- การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยใชแนวคิดของแฟเรน และเคย (Farren and Kaye) ซึ่งกลาววาบทบาทของผูบริหาร
มี 5 ประการ ดังนี้ 1) ผูอํานวยความสะดวก 2) ผูประเมิน 3) ผูคาดการณ 4) ผูใหคําปรึกษา 5) ผู
สงเสริมสนับสนุน29 สวนการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ใชแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน30 ดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา   : Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New skills for New Leadership Roles”, in 

The Leader of Foundation, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 175–

187. 

        : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ .ศ. 2556 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2556), 67-70. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New skills for New Leadership Roles”,  

in The Leader of Foundation, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 
175–187.   

30
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2556), 67-70. 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) 

1. ผูอํานวยความสะดวก (X1) 
2. ผูประเมิน (X2) 
3. ผูคาดการณ (X3) 
4. ผูใหคําปรึกษา (X4) 
5. ผูสงเสริมสนับสนุน (X5) 

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Ytot) 
1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
(Y1)   
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2) 
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน  ( Y3) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหตรงกันจึงไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้ 
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารตามตําแหนงหนาที่ที่มีอยู และการกระทําที่แสดงออกท่ีเปนผลจากความคิด ความเชื่อของ
ผูบริหาร และความคาดหวังของบุคคลอ่ืนที่คาดหวัง ซึ่งบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการวิจัย
ครั้งนี้ใชบทบาทของผูบริหารตามแนวคิดของแฟเรน และเคย (Farren and Kaye) ซึ่งประกอบไปดวย 

ผูอํานวยความสะดวก  ผูประเมิน  ผูคาดการณ  ผูใหคําปรึกษา  ผูสงเสริมสนับสนุน 

 การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 หมายถึง คุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งคุรุสภาไดกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู     
ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ .ศ. 2556 ประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏบิัติตน 

 สถานศึกษามัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 หมายถึง 
สถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 จากสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรท่ีใชศึกษาที่ไดกลาวไวใน 
บทที่แลวนั้น เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยในครั้งนี้ใหมากขึ้น ในบทนี้จึงจะเปนการกลาวถึงวรรณกรรมจากแหลงตางๆ โดยในสวนแรกนั้น
จะเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สวนที่สองจะเปนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สวนที่สามเกี่ยวของกับขอมูลสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และสวนสุดทายจะเปนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสาขาอ่ืนๆ ตองมีภารกิจในการบริหาร ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว การบริหารในสภาพจริงตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพราะผูบริหารตองแสดง
บทบาทหลายบทบาทตามแตสภาพการณหรือในบางสถานการณอาจแสดงหลายบทบาทในเวลา
เดียวกัน ซึ่งการแสดงบทบาทดังกลาวนี้ผูบริหารจะตองใชความรู ทักษะ และประสบการณ โดยผูที่จะ
มาเปนผูบริหารมีความสําคัญตอผูรวมงาน ตอองคการ และตอความสําเร็จขององคการเปนอยางยิ่ง  
 

ความหมายของบทบาท 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา บทบาท หมายถึง การ
ทําทาตามบท, การรําตามบท, โดยปริยายหมายความวา การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาท
ของพอแม บทบาทของครู1 

 

 

 

                                                           
1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพครั้งที่ 1 

(กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2556), 648-649. 
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มิเชล (Micheal) ไดกลาววาบทบาท หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่คนคาดหวังวาผูครอง
ตําแหนงในกลุมหรือในองคการจะตองแสดงหรือปฏิบัติ2 

อาคม วัดไธสง ไดกลาววาบทบาท หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่ผูครองตําแหนงควร
ประพฤติ ปฏิบัติ เชน ผูบริหาร รองผูบริหาร ครูอาจารย คนงาน ภารโรง ก็จะแสดงบทบาทไปตามท่ี
ตําแหนงดังกลาวตองกระทํา โดยทั่วไปบทบาทจะตองมาพรอมกับหนาที่และตําแหนง3

 

กูด (Good) ไดใหความหมายของบทบาทวา หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหมายของแตละบุคคล
ในระบบเฉพาะของสังคมหนึ่ง4 
 กอรตัน (Bill Grton) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บทบาทในฐานะ
ผูบริหารโรงเรียน ผูนําทางดานการสอน ผูรักษาระเบียบวินัย สงเสริมสัมพันธภาพที่ดีในองคการ ผู
ประเมินผล และผูแกปญหาความขัดแยงในองคการ5 
 Neubeck and Glasberg. 1996 กลาววาบทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูครองตําแหนง
จะตองแสดงใหเปนไปและปทัฎฐานขององคการหรือสังคม แตละคนจะมีบทบาทแตกตางกันตาม
ตําแหนงที่เขาครอง บางตําแหนงมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ บางตําแหนงก็จะตองมีบทบาทที่
เครงครัด6 

 จรัส อติวิทยาภรณ ไดกลาววาบทบาท หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่ผูครองตําแหนง
ควรประพฤติปฏิบัติ โดยทั่วไปบทบาทจะตองมาพรอมกับหนาที่และตําแหนง เชน ผูบริหาร ครู
อาจารย นักการภารโรง เปนตน7 

 ชุติกาญจน รุงเรือง ไดกลาววาบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียน คือ การทําอยางไรให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทํางานใหบรรลุ
เปาประสงค สําเร็จได8 

                                                           
2 Hogg A. Michael, Social Psychology (Texas: Argus Communications A 

Division of DLM, 1998), 150. 
3
 อาคม วัดไธสง, หนาที่ผูนําในการบริหารสถานศึกษา (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 

2547), 71. 
4 Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York: McGraw Hill 

book, 1973), 352.  
5 Bill Gorton, School Administration and Supervision (Dubuque: Wm. C. 

Brown, 1983), 118. 
6
 จรัส อติวิทยาภรณ, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 2 (สงขลา: 

เทม, 2554), 317. 
7 เรื่องเดียวกัน, 317. 
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 สรุปไดวา บทบาท หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระทําที่ผูครองตําแหนงตอง
ประพฤติปฏิบัติไปตามความเหมาะสมเปนไปตามความคาดหวังขององคการหรือสังคม 

 

ความหมายของผูบริหาร 
 Massie & Douglas 1981 ไดกลาววาผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบใหการ
ปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในองคการธุรกิจเรียกวา 
ผูจัดการ (Manager) แตในองคการของรัฐเรียกวา ผูบริหาร (Administrator)9 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ืมเตืม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ไดนิยามวา ผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แตละแหง ทั้งของรัฐและเอกชน10 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ไดนิยามวา ผูบริหาร
สถานศึกษา หมายความวา บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน11 

 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ .ศ. 2556 ไดนิยามวา ผูบริหารสถานศึกษา 
หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึ กษา และ
สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน12 
 อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาววาผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กํากับ ดูแล ควบคุม 
และจัดการใหสถานศึกษาดําเนินการ และทุมเทความพยายามในการดําเนินงานท้ั งปวงของ

                                                                                                                                                                      
8 ชุติกาญจน รุงเรือง, “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาขาราชการครู ผูบริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ ,” โครงการพัฒนา
วิชาชีพผู บริหารการ ศึกษาและ ผูบริหารสถานศึกษาประจํ าการ  มหาวิทย าลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รุน 7 ปการศึกษา 2552 (ม.ป.ท., 2553), 14. 

9
 วิโรจน สารรัตนะ, ผูรวบรวม, การบริหารการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี หนาที่ ประเด็นและ

บทวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 2. 
10 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2553), 4 
11 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2546 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2549), 3 
12 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2556), 65. 
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สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาเด็ก หรือเยาวชนท่ีอยูในความรับผิดชอบใหบรรลุผลตามภารกิจ และ
วัตถุประสงคขององคกร13 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวาผูบริหาร หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กํากับ ควบคุมดูแล
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร 
 แลงลี (Langley) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร ไดแก 1) มีหนาที่จัดหาและจัดการเงิน
งบประมาณ 2) การกํากับและสนับสนุนการสอนของครู 3) เปนผูนําหลักสูตร 4) การบริการชุมชน   
5) การรายงานความกาวหนาของโรงเรียนตอผูปกครองและผลสําเร็จตอผูบริหารระดับสูงขึ้นไป14 

 มินทซเบิรก (Minzberg) พบวาผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทยอย
ภายใตบทบาทหลัก 3 กลุมดังนี ้
 1. กลุมบทบาทเชิงสัมพันธบุคคล (interpersonal roles) เปนบทบาทที่เกิดขึ้นจากอํานาจ
และสถานะตําแหนงแบบทางการ เปนบทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปน “ศูนยรวมประสาท” (nerve 

center) ขององคการ ประกอบดวย 

 1.1 บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (symbolic or figurehead) ปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือพิธีการขององคการ เชน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการมอบ
วุฒิบัตรการศึกษาแกผูจบการศึกษา เปนตน 

 1.2 บทบาทเปนผูนําองคการ (leader) มุงการอํานวยการ การจูงใจ การติดตอสื่อสาร 
และการควบคุม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
 1.3 บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (liaison) กับบุคคลหรือกลุมบุคคลภายนอก
องคการ เพ่ือใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอองคการ 
 2. กลุมบทบาทเชิงสารสนเทศ (informational roles) เปนบทบาทที่ทําใหผูบริหารเปน
ศูนยกลางของขอมูลขาวสารทั้งในฐานะผูรับและผูสง ประกอบดวย 

  2.1 บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (monitor) ใหไดขอมูลขาวสารทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคการ 

                                                           
13 อุทัย บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (กรุงเทพฯ: เอสดี

เพรส, 2540), 3. 
14 Robert W. Langley, Intermediate School Principal (New York: John Wiley & 

Son, 2003), 12. 
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  2.2 บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (dissemination) ที่ไดรับทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหแกบุคลากรในองคการ 
  2.3 บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (spokesperson) เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ
ตอบุคคลภายนอกองคการ 
 3. กลุมบทบาทเชิงตัดสินใจ (decisional roles) เปนบทบาทที่ทําใหผูบริหารเปน “นัก
ตัดสินใจ” (decision maker) อันสืบเนื่องจากบทบาทสองกลุมแรก ประกอบดวย 

  3.1 บทบาทเปนผูประกอบการ (entrepreneur) มุงการริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ 
ในองคการอยูเสมอ 

  3.2 บทบาทเปนผูขจัดสิ่งกอกวน (disturbance handler) โดยแกปญหาเม่ือองคการ
เผชิญสิ่งรบกวนที่ไมคาดหวังอยางฉับไวแตไดผล 

  3.3 บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (allocator) ใหแกสวนตางๆ ในองคการ 
  3.4 บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) กับบุคคลอ่ืนหรือองคการอ่ืนเพ่ือใหได
สิ่งที่เปนประโยชนตอองคการ15 
 ฮารทและควิน (Hart & Quinn) ไดกลาวถึงบทบาทของผูนําทางการศึกษาไว 4 บทบาท คือ 
1) กําหนดวิสัยทัศน ผูนําทางการศึกษาจะตองเปนคนฉลาด มีความคิดกาวไกลกวาคนท่ัวไป ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงจากที่เปนอยู 2) กระตุนจูงใจ ผูนําทางการศึกษาจะตองสรางแรงกระตุนจูงใจ
ผู ใตบังคับบัญชาใหมีความกระตือรือรนทํางาน ซึ่ งการกระตุนจูงใจก็ตองอาศัยปจจัยจูงใจ
ผู ใตบังคับบัญชาใหมีความกระตือรือรนทํางานท่ีตองอาศัยปจจัยจูงใจภายนอกและภายใน             
3) นักวิเคราะห ผูนําทางการศึกษาตองรูจักวิเคราะหปญหา วิเคราะหงาน แผนงานและโครงการตางๆ 
ที่จะตองปฏิบัติแตละวัน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพราะการบริหารงานทางการศึกษามีความเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว 4) วางแผนงาน ผูนําทางการศึกษาจะตองวางแผนงานเก่ียวกับบุคคล วิชาการ อาคาร
สถานท่ี งบประมาณการเงิน ธุรการ กิจการนักเรียน และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง
ในปจจุบันการบริหารสถานศึกษาจะเปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่จะตองทํางานรวมกับ
บุคลากรทุกๆ ฝาย ทั้งภายในและภายนอกองคการ16 
 ลิมแฮมและโฮว (Lipham and Hoch) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ผูนําสถานศึกษาไว 6 

ประการดังนี้ 1) ผูนําทางการสอนหรือผูนําทางการศึกษา ซึ่งตองทําหนาที่ประเมินหลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร นําหลักสูตรที่ปรับปรุงไปใชใหเกิดผล และมีการประเมินหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว เพ่ือจะ

                                                           
15 วิโรจน สารรัตนะ, ผูรวบรวม, การบริหารการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี หนาที่ ประเด็น

และบทวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 5-7. 
16 จรัส อติวิทยาภรณ, ผูรวบรวม, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 

2 (สงขลา: เทม, 2554), 317. 
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ปรับปรุงตอไป 2) ทําหนาที่สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานและมอบหมายงาน
ให เหมาะสม ผูนําสถานศึกษาตองสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทันตอ
ความกาวหนาทางวิชาการ 3) ปรับปรุงการใหบริการแกนักเรียนในดานกิจกรรมนอกหลักสูตร สภา
นักเรียน การแนะแนว โครงการอาหารกลางวัน สหกรณและอ่ืนๆ เพ่ือเสริมการพัฒนาการนักเรียน
ทางดานสังคม และการทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือการเปนผูนํา 4) ผูนําสถานศึกษาจะตองดําเนินการ
เกี่ยวกับงบประมาณใหพอเพียงตอโปรแกรมการศึกษาไมวาจะเปนการของบประมาณ การจัดซื้อ จัด
จาง วัสดุ ครุภัณฑ 5) ผูนําสถานศึกษาจะตองวางแผนเก่ียวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนการสอน 6) สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูนําสถานศึกษาจะตอง
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ17 
 สันติ บุญภิรมย ไดกลาววาบทบาทหนาที่ของผูบริหารท่ีจะตองบริหารจัดการใหบรรลุไปตาม
หนาที่ของสถานศึกษาน้ันๆ มีดังตอไปนี้ 
 1. การจัดการศึกษา ตองจัดการศึกษาใหเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 2. การจัดรูปแบบระบบการศึกษาในสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาไดในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได และจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู เรียนสะสมไวระหวางรูปแบบ
เดียวกันหรือตางรูปแบบได 
 3. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4. การจัดกระบวนการเรียนรู ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

 4.1 การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 4.2 การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
 4.3 การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิด
เปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 4.4 การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 4.5 การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน

                                                           
17 จรัส อติวิทยาภรณ, ผูรวบรวม, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 

2 (สงขลา: เทม, 2554), 318. 
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สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการ
สอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

 4.6 การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 5. การจัดการประเมินผูเรียน ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการ
ทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
การศึกษาโดยใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอและใหนําผลการประเมิน
ผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

 6. การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันอ่ืนๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

 7. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 8. การระดมทรัพยากรบุคคลใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ใหหนวยงานทางการ
ศึกษาและหมายความรวมถึงสถานศึกษาไดระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาว
มาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 9. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล
มีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาท้ังที่
เปนราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการ
ของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจ
หลักของสถานศึกษา18 

                                                           
18 สันติ บุญภิรมย, ผูรวบรวม, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ไทยรม

เกลา, 2552), 204-206. 



37 
 

 แคมพเบลล และคณะ (Campbell and others) กลาววาสถานศึกษาเปนศูนยกลางของการ
เรียนการสอน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดการเรียนการสอนใหไดผลดีที่สุด ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองแสดงบทบาทของผูนํา 4 ประการ คือ 

 1. เปนผูจัดรูปงาน (An Organizer) ตามโครงสรางและขนาดของสถานศึกษาโดยมีการมอบ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหผูอ่ืนรวมกันปฏิบัติเพื่อใหภารกิจบรรลุผลตามเปาหมาย 

 2. ตองเปนผูสื่อความหมายท่ีดี (Communicator) เนื่องจากผูบริหารตองอยูทามกลางบุคคล
ทั้งหลาย จึงจําเปนตองติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน ทั้งโดยเอกสารและวาจาเพ่ือใหโรงเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 3. ตองเปนผูนําทางการศึกษา (Educator) ไมวาจะเปนการบริหารหรือการสอน การรวมกับ
สมาคมวิชาชีพ หรือมีความรูใหมๆ ทางการศึกษา 
 4. ตองเปนผูบังคับบัญชา (Administrator) ทางการบริหาร และใชอํานาจหนาที่ดวยความ
เหมาะสม19 

 เฮนเคลย และคณะ (Hencley and others) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาท
ของผูนําในเรื่องตอไปน้ี 

 1. จัดโปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอน ตลอดจนบุคลากรดานนักเรียน ครู
อาจารย คนงานภารโรง การเงินและธุรการดานตางๆ 

 2. จัดบรรยากาศของสิ่งแวดลอมเพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุด 

 3. เนนการนําการวิจัยในชั้นเรียนไปใชเพ่ือพัฒนาความรู และการแกปญหาเพ่ือประโยชนของ
การเรียนการสอน 

 4. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กันและกัน 

 5. พัฒนาทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีตอสังคมและประเทศชาติ20 

 นีเซวิช (Knezevich) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีบทบาทและความสามารถใน
เรื่องตอไปน้ี 

 1. ความสามารถในการกําหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter) สามารถนําเทคนิค
ทางการบริหารตางๆ มาใชในการบริหาร 
 2. ความสามารถในการกระตุนคน (Leader-Catalyst) คือ มีทักษะในการใชกระบวนการ
กลุมใหเกิดคุณคาในการบริหารงาน รูธรรมชาติของการเปนผูนํา และรูวิธีการโนมนาวจูงใจคน 

                                                           
19 จันทรานี สงวนนาม, ผูรวบรวม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ

ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุค พอยท, 2553), 134-135. 
20

 เรื่องเดียวกัน, 135. 
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 3. ความสามารถในการวางแผน (Planner) รูกระบวนการวางแผน สามารถนําเทคนิคใหมๆ 
มาใชในการวางแผน 

 4. ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker) เพ่ือแกปญหาดวยความสุขุมรอบคอบ 

 5. ความสามารถในการจัดองคการ (Organizer) เขาใจเกี่ยวกับการจัดและการพัฒนา
องคการ รวมทั้งพฤติกรรมขององคการเปนอยางดี 
 6. ความสามารถในฐานะผูกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง (Change Manager) เปนผูกระตุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งใหมๆ ในวิชาชีพ 

 7. ความสามารถในการใหความรวมมือที่ดี (Co-ordinator) โดยเขาใจรูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธของมนุษยและระบบการส่ือสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
 8. ความสามารถในการเปนผูติดตอสื่อสารที่ดี (Communicator) รูจักใชเครื่องมือสื่อสารที่ดี
ในการพูดและการเขียน ทั้งในและนอกองคการ รูจักวิธีการใหขอมูลขาวสาร และรู หลักการ
ประชาสัมพันธ 
 9. ความสามารถในการแกไขปญหาขอขัดแยง (Conflict Manager) ตองจัดการกับความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และรูจักหากลวิธีที่ดีมาใชในการแกปญหาความขัดแยงได 
 10. ความสามารถในการแกปญหา (Problem Manager) สามารถวินิจฉัยสาเหตุของปญหา 
รูกระบวนการแกปญหา และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได 
 11. ความสามารถในการวิเคราะหและจัดระบบงาน (System Manager) เขาใจรูปแบบของ
ทฤษฎีการบริหารและสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานไดอยางชาญฉลาด 

 12. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (Instructional Manager) คือ ตองเขาใจ
กระบวนการเรียนรู รูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียน
การสอน การจัดสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 
 13. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล (Personnel Manager) รูเทคนิคในการสราง
ภาวะผูนํา รูจักการเจรจาตอรอง ยกยองชมเชยใหขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา 
 14. ความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resources Manager) สามารถจัดการเก่ียวกับ
การเงินของสถานศึกษา วัสดุ เพ่ืองานธุรการ การอํานวยความสะดวกตางๆ 

 15. ความสามารถในการประเมินผล (Appraiser) ตองเขาใจกระบวนการวัดและประเมินผล 
และรูเก่ียวกับเรื่องของสถิติตางๆ 

 16. ความสามารถในการเปนนักประชาสัมพันธ (Public Relator) ตองมีทักษะในการ
ติดตอส่ือสาร รูกระบวนการกลุม และปฏิสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้งรูจักพินิจพิเคราะหในการ
เลือกใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 
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 17. ตองเปนผูนําในงานสังคม (Ceremonial Head) นอกจากผูบริหารสถานศึกษาจะมี
ความสามารถในดานตางๆ ดังกลาวแลว ยังตองเปนผูนําในการรวมงานสังคมดวย21 

 สมอล (Small) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในสถานศึกษาทั่วๆ ไปไว 10 ประการดังนี้  
1) ผูริเริ่ม (initiator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูริเริ่มใหมีการเปล่ียนแปลงตางๆ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ 2) ผูกระตุน (stimulator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผู
กระตุนสงเสริมใหครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปในทางท่ีกอใหเกิดการพัฒนาแกสถานศึกษา 3) ผูดูแลสั่งการ (reactor) หมายถึง ผูบริหารใน
สถานศึกษาเปนผูดูแลควบคุมสั่งการใหครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาปฏิบัติงานให
เปนไปตามนโยบายและระเบียบตางๆ 4) ผูปฏิบัติ (implementor) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษา
เปนผูปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดรับมาจากผูบริหารระดับสูงขึ้นไป 5) ผูเชื่อมโยง (conduit) หมายถึง 
ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูเชื่อมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ใน
สถานศึกษา 6) ผูประสาน (otchestratormediator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูประสาน
ใหงานตางๆ ของสถานศึกษาดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามเปาหมาย 7) ผูชักจูงหรือผูยับยั้ง 
(persuader or dissuader) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูชักจูงหรือผูนําในการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ที่เห็นวาไมใชการเปล่ียนแปลงในทางพัฒนา 8) ผูแกตาง (advocator) หมายถึง ผูบริหารใน
สถานศึกษาเปนผูปกปองครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบใหไดรับ
ความชอบธรรม 9) ผูรับฟง (ombudsman) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา 10) ผูวางเฉย (nonactor) 

หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาตองทําตนเปนกลางและวางเฉยในบางคร้ังเมื่อเห็นวาการทําตัวเปน
กลางหรือวางเฉยนั้นกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย22 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไว 8 ขอใหญ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหนโยบายและสังเคราะหงาน 

 1.1 วิเคราะหนโยบายสูการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 1.2 กําหนดวิธีการและควบคุมการปฏิบัติงาน การส่ังการ การประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในสถานศึกษา 

                                                           
21 จันทรานี สงวนนาม, ผูรวบรวม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ

ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุค พอยท, 2553), 136-137. 
22 Jame F. Small, “Role Options for School Administration,” in Jack A. 

Culberton, Curtis Henson, and Ruel Morrison, eds., Performance Objectives for 
School Principalship (California: Mc Cutchan Publishing Corporation, 1974), 21-22. 
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 2. การบริหารงานในสถานศึกษา 
 2.1 บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของกรม กระทรวง รัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ และรัฐบาล 

 2.2 บริหารบุคลากรในสถานศึกษา 
 3. กํากับดูแลในสถานศึกษา 
 3.1 กํากับดูแลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 3.2 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร 
 3.3 กํากับดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด 

 3.4 กํากับดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธของสถานศึกษา 
 3.5 กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
 4. การเปนผูนํา 
 4.1 เปนผูนําในการพัฒนาสถานศึกษา 
 4.2 เปนผูนําในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 4.3 เปนผูนําในการสรางความสัมพันธกับชุมชนและสถานศึกษา 
 5. การสงเสริมและสนับสนุน 

 5.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา คนควา และวิจัย 

 5.2 สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 5.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม 

 5.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกบุคลากรในสถานศึกษา 
 5.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 6. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอกรมตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผย
ตอสาธารณชน 

 7. เสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน ระเบียบ และขอปฏิบัติตอกรมตนสังกัด 

 8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย23 

                                                           
23

 จันทรานี สงวนนาม, ผูรวบรวม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ
ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุค พอยท, 2553), 139. 
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 แฟเรน และเคย (Farren & Kaye) กลาวไววา ผูนําสามารถชวยใหบุคลากรพัฒนางานอาชีพ
ไดดวยการแสดงบทบาท 5 ประการ ไดแก ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูคาดการณ ผูให
คําปรึกษา และผูสงเสริมสนับสนุน 

 1. ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) 

 1.1 ชวยใหบุคลากรรูคุณคาในงานอาชีพ ความสนใจ และทักษะที่เปนจุดขายของตน 

 1.2 ชวยใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนอนาคตดานการงานใน
ระยะยาว 
 1.3 สรางบรรยากาศการทํางานที่เปดกวาง และรับฟงความคิดเห็น เพ่ือโอกาสให
บุคลากรแตละคน แสดงความสนใจเกี่ยวกับอนาคตดานการงานของตนได 
 1.4 ชวยใหบุคลากรมีความเขาใจ และสามารถแสดงความตองการของตนเก่ียวกับ
อนาคตดานการงานได 
 2. ผูประเมิน (appraiser) 

 2.1 แจงผลการประเมินเกี่ยวกับการทํางานและผลการปฏิบัติตนของสมาชิกในองคกร
อยางเปดเผยและตรงไปตรงมา 
 2.2 แจงใหบุคลากรทราบความคาดหวัง และมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน 

 2.3 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรวาสิ่งใดมีความสําคัญตอการทํางานในปจจุบันและ
ความมุงหวังในการปรับปรุงการทํางานตอไป 

 2.4 ชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางการทํางาน ผลการปฏิบัติตน และเปาหมายในงาน
อาชีพ 

 2.5 เสนอแนะกิจกรรมที่จะชวยใหบุคลากรสามารถปรับปรุงการทํางานและการปฏิบัติ
ตนได 
 3. ผูคาดการณ (forecaster) 

 3.1 ใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ อาชีพ 

 3.2 ชวยใหบุคลากรสามารถใชขอมูล และเขาถึงแหลงขอมูลได 
 3.3 ชี้ใหเห็นแนวโนมที่เกิดขึ้น และการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลกระทบตอหนาที่การงานของ
บุคลากร 
 4. ผูใหคาํปรึกษา (adviser) 

 4.1 ชวยใหบุคลากรแสดงเปาหมายเก่ียวกับอนาคตดานการงานท่ีตนตองการได  
 4.2 ชวยเหลือบุคลากรในการคัดเลือกเปาหมายเก่ียวกับอนาคตดานการงานที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง 
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 4.3 เชื่อมโยงเปาหมายในดานการงานที่มีประสิทธิภาพใหเขากับความตองการทางธุรกิจ 
และตามเปาหมายขององคการ 
 4.4 แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุน รวมท้ังอุปสรรค ที่มีผลตอความสําเร็จใน
หนาที่การงาน 

 5. ผูสงเสริมสนับสนุน (enabler) 

 5.1 ชวยใหบุคลากรแตละคนสามารถพัฒนาแผนงานโดยละเอียดที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในหนาที่การงาน 

 5.2 ชวยใหบุคลากรประสบความสําเร็จดวยการประสานงานกับบุคคลในสาขาอาชีพ
อ่ืนๆ ในองคการหรือในอุตสาหกรรม 

 5.3 อภิปรายถึงความสามารถ และเปาหมายในหนาที่การงานของบุคลากรกับบุคคลที่
สามารถหยิบยื่นโอกาสดีๆ ใหกับบุคลากรเหลานั้นได 
 5.4 สนับสนุนใหบุคลากรรูจักใชแหลงขอมูลตางๆ ในการสรางแผนงานเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานได24 

 

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
 

 บุคคลใดมีความตั้งใจหรือมีความสนใจท่ีจะปฏิบัติงานในวงการของอาชีพครู ทุกคนจะตอง
ตระหนักในความเปนครู ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะกับฐานะ บทบาทและหนาที่ครู สมกับที่ไดชื่อวา
ครู ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ครูจะตองมีความสํานึกอยูเสมอวา การเปนครูนั้นมิใชมี
แตความรูในหลักวิชาการก็จะสามารถเปนครูที่ดีได แตจะตองอาศัยแรงจูงใจในมาตรฐานอ่ืนๆ 
ประกอบดวย เชน ความรักในการสอน ความเต็มใจในการรับใชบริการและความรักท่ีมีตอเด็กๆ  

 

ความหมายของครู 
 กูด (Good) ไดใหความหมายของครูไวดังนี้ 1) ครู คือบุคคลท่ีราชการจางไวเพ่ือทําหนาที่ให
คําแนะนําหรืออํานวยการในการจัดประสบการณการเรียนสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน 2) ครู คือบุคคลที่มีประสบการณหรือมีการศึกษา
มากหรือดีเปนพิเศษ หรือมีทั้งประสบการณและการศึกษาดีเปนพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถ
ชวยใหบุคคลอ่ืนๆ เกิดความเจริญงอกงาม และพัฒนากาวหนาได 3) ครู คือบุคคลท่ีสําเร็จหลักสูตร

                                                           
24 Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New Skills for New Leadership Roles,” in 

the Leader of Foundation, 3rd ed. (New York: The Drucker Foundation, 1996), 175-
187. 
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วิชาจากสถาบันฝกหัดครู และการฝกอบรมน้ันไดการรับรองอยางเปนทางการ โดยการมอบ
ประกาศนียบัตรทางการสอนใหแกบุคคลนั้น 4) ครู คือบุคคลที่สั่งสอนอบรมคนอ่ืนๆ เปนผูมีความ
หนักแนน ทําหนาที่จัดประสบการณการเรียนใหนักเรียนนักศึกษา ใหมีความเจริญงอกงามและพัฒนา
กาวหนา25 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ไดใหความหมายวา ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน26 
 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 ไดนิยามวา ครู หมายความวา บุคคลซ่ึง
ประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน27 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา ครู หมายถึง ผูสั่งสอน
ศิษย, ผูถายทอดวิชาใหแกศิษย28 
 จากความหมายของครูดังกลาวสรุปไดวา ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่มีหนาที่สั่งสอน
อบรมศิษยทั้งดานความรูและความประพฤติ เปนแบบอยางที่ดี เปนกัลยาณมิตร โดยปฏิบัติหนาที่อยู
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

 

ความหมายของวิชาชีพ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา วิชาชีพ หมายถึง วิชาที่
จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ เชน วิชาแพทย วิชาชางไม วิชาชางยนต29 

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดใหคําจํากัดความวา วิชาชีพ 
หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้น
พ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอก
                                                           

25 Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: Macmillan Publishing 
Company, 1965), 586. 

26 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2553), 4. 

27
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2556), 65. 
28

 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพครั้งที่ 1 
(กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2556), 235. 

29
 เรื่องเดียวกัน, 1118. 
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สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาตางๆ30 
 วิชาชีพ (Profession) หมายถึง อาชีพที่ใหบริการแกสาธารณชนที่ตองอาศัยความรู ความ
ชํานาญเปนการเฉพาะ ไมซํ้าซอนกับวิชาชีพอ่ืน และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผูประกอบ
วิชาชีพตองฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบวิชาชีพ ตางกับ
อาชีพ (Career) ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีตองทําใหสําเร็จ โดยมุงหวังคาตอบแทนเพ่ือการดํารงชีพเทาน้ัน 

วิชาชีพจึงไดรับยกยองใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ผูประกอบวิชาชีพยอมตองมีความรับผิดชอบอยางสูง
ตามมา เพราะมีผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน จึงตองมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
เปนพิเศษ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจตอผูรับบริการและสาธารณชน โดยผูประกอบวิชาชีพตองประกอบ
วิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา (intellectual method) ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ (long 

period of training) มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (professional autonomy) และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (professional ethics) รวมทั้งตองมีสถาบันวิชาชีพ (professional 

institution) หรือองคกรวิชาชีพ (professional organization) เปนแหลงกลางในการสรางสรรค
จรรโลงวิชาชีพ31 

 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่
ถือเอาเปนเกณฑที่รับรองกันทั่วไป เชน เวลามาตรฐานกรีนิช . สิ่งที่ถือเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบ
กําหนด ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ เชน มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไมเขามาตรฐาน32 

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตาม
เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาใหแกผูรับบริการจาก
วิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการ
ศึกษาและกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะตองใชความรู 
ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ 
                                                           

30 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2548), 2. 

31 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพคุรุสภา, 2548), 9. 

32
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพครั้งที่ 1 

(กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2556), 902. 
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 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย 

 1. มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามา
ประกอบวิชาชีพ จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะ
สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพเพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
มีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได 
 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผล
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดพรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงานหรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรูความสามารถ และ
ความชํานาญเพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไมนั้นก็คือการ
กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือดํารงไว
ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุสภาจะกําหนดเปนขอบังคับตอไป หากผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน จนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลว ผูนั้นอาจถูก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 1) ยกขอกลาวหา           
2) ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ 4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน 5 ป และ    
5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)33 
 

มาตรฐานวิชาชีพครู 
 มาตรฐานวิชาชีพครูประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ 

 1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอ กําหนดเกี่ยวกับความรู 
ประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือจัดการศึกษา ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมี
เพียงพอ ที่จะสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 
 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือ
ความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
                                                           

33 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ
สภา, 2548), 4-5. 
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 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม 
อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 1. มาตรฐานความรู 
 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง 
โดยมีความรูดังตอไปนี้ 1) ความเปนครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยา
สําหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู     
10) การประกันคุณภาพการศึกษา 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 สาระความรูและสมรรถนะของครู 
 1.1 ความเปนครู 
  สาระความรู 1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 2) การปลูกฝง
จิตวิญญาณความเปนครู 3) กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู 4) การจัดการความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู 5) การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 
  สมรรถนะ 1) รอบรูในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน เพ่ือใหผูเรียนคิด
วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได 2) แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 3) ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 4) มีจิต
วิญญาณความเปนคร ู
 1.2 ปรัชญาการศึกษา 
  สาระความรู 1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 2) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  สมรรถนะ 1) ประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 2) วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 1.3 ภาษาและวัฒนธรรม 

  สาระความรู 1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู 2) ภาษาตางประเทศเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู 
  สมรรถนะ 1) สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง 2) ใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน
อยางสันติ 
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 1.4 จิตวิทยาสําหรับครู 
  สาระความรู 1) จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย 2) จิตวิทยาการ
เรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา 3) จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
  สมรรถนะ 1) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) ใช
จิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

 1.5 หลักสูตร 
  สาระความรู 1) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 2) การนําหลักสูตรไปใช 3) 

การพัฒนาหลักสูตร 
  สมรรถนะ 1) วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได 2) ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 
 1.6 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

  สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การ
จัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจัด
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และแกปญหาได 3) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 4) การ
จัดการชั้นเรียน 5) การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 
  สมรรถนะ 1) สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง 2) 

สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
  สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 2) การใชและผลิตงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
  สมรรถนะ 1) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 2) สามารถทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

 1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช และการประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
  สมรรถนะ 1) ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู 2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
 1.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 2) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 
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  สมรรถนะ 1) สามารถวัดและประเมินผลได 2) สามารถนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียน 

 1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
2) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  สมรรถนะ 1) สามารถจัดการควบคุมคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง 2) สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูได 
 1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

  สาระความรู 1) หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตยสุจริต 2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชาชีพครู 3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด 

  สมรรถนะ 1) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละให
สังคม 2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 2. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 

 ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนดดังตอไปนี้ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 
 สาระการฝกทักษะและสมรรถนะ 
 2.1 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

  สาระการฝกทักษะ 1) การสังเกตการจัดการเรียนรู 2) การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 3) การทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง 
4) การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล 5) การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียน 6) การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 7) การวิจัยแกปญหาผูเรียน 8) การ
พัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

  สมรรถนะ 1) สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือจุดประสงคการสอนที่
หลากหลาย 2) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน 

 2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
  สาระความฝกทักษะ 1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก 2) การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 4) การแลกเปล่ียนการเรียนรู หรือ
แบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา 
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  สมรรถนะ 1) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก 2) สามารถประเมิน ปรับปรุง 
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 3) ปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  หมายถึง 
การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีองคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน หมายถึง การ
เลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

มาตรฐานท่ี 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใชความพยายามอยาง
เต็มความสามารถของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความ
ตองการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให
ไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปน
ระบบ 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช 
ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐ 
คิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารส่ิงพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู  ตามสภาพความ
แตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเองกอใหเกิดคานิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การ
รายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และ
การดําเนินงานที่เก่ียวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 

ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา  และเปาหมายของการพัฒนา
ผูเรียน 

เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน และข้ันตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน 
ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 
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มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติ
และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปน
ครูอยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 

มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ของเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลที่
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้น 

มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผู อ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา 
และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู 
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสรางกิจกรรม
การเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร 
เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหน่ึงที่จะนําเอาวิกฤติตางๆ มาเปนโอกาส ในการพัฒนา 
ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา  กําหนดเปนกิจกรรม
ในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได กลาที่จะเผชิญกับปญหา
ตางๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถ
มองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีนําสูผลกาวหนาของผูเรียน 
 

มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณตอวิชาชีพ) 

จรรยาบรรณตอตนเอง 
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 

และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตอง
ประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

พฤติกรรมที่พึงประสงค 1) ประพฤติตนเหมาะกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี 2) 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย  3) ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนด 4) ศึกษา หาความรู วางแผน
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ 5) คนควา แสวงหา และนําเทคนิคดาน
วิชาชีพที่พัฒนาและกาวหนาเปนที่ยอมรับมาใชแกศิษยและผูรับบริการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่พึงประสงค 

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 1) เกี่ยวของกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดง
กิริยาไมสุภาพ เปนที่นารังเกียจในสังคม 2) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ 
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3) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเอาใจใส จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ 4) ไมรับรูหรือไมแสวงหาความรูใหมๆ ในการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติหนาที่ 5) ขัดขวาง
การพัฒนาองคการจนเกิดผลเสียหาย 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และ

เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ 2) รักษา
ชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 3) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชน
รับรู 4) อุทิศตนเพ่ือความกาวหนาของวิชาชีพ 5) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต 
ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ 6) เลือกใชหลักวิชาที่ถูกตอง สรางสรรคเทคนิค 
วิธีการใหมๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 7) ใชองคความรูหลากหลายในการปฏิบัติหนาที่ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสมาชิกในองคการ 8) เขารวมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพอยางสรางสรรค 

 พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 1) ไมแสดงความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม 
ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ 3) ประกอบการงานอ่ืนที่ไม
เหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4) ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรับผิดชอบ หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย 5) คัดลอกหรือนําผลงาน
ของผูอ่ืนมาเปนของตน 6) ใชหลักวิชาการที่ไมถูกตองในการปฏิบัติวิชาชีพ สงผลใหศิษยหรือ
ผูรับบริการเกิดความเสียหาย 7) ใชความรูทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองคกรวิชาชีพแสวงหา
ประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก

ศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 
 4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดี
งามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ 

6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ 

7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 พฤติกรรมที่พึงประสงค 1) ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือศิษยและผูรับบริการดวยความ
เมตตากรุณาอยางเต็มกําลังความสามารถและเสมอภาค 2) สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือปกปองสิทธิ
เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส 3) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือใหศิษยและ
ผูรับบริการไดรับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล 4) สงเสริม
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ใหศิษยและผูรับบริการสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองจากสื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรูอยาง
หลากหลาย 5) ใหศิษยและผูรับบริการ มีสวนรวมวางแผนการเรียนรู และเลือกวิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับตนเอง 6) เสริมสรางความภาคภูมิใจใหแกศิษยและผูรับบริการดวยการรับฟงความ
คิดเห็น ยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร 
 พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 1) ลงโทษศิษยอยางไมเหมาะสม 2) ไมใสใจหรือไมรับรูปญหา
ของศิษยหรือผูรับบริการจนเกิดความเสียหายตอศิษยหรือผูรับบริการ 3) ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษยหรือ
ผูรับบริการ 4) เปดเผยความลับของศิษยหรือผูรับบริการเปนผลใหไดรับความอับอายหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง 5) จูงใจ โนมนาว ยุยงสงเสริมใหศิษยหรือผูรับบริการปฏิบัติขัดตอศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 
6) ชักชวนใชจางวานศิษยหรือผูรับบริการใหจัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติดหรือเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข  
7) เรียกรองผลตอบแทนจากศิษยหรือผูรับบริการในงานตามหนาที่ที่ตองใหบริการ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึด

มั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบ
แผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 พฤติกรรมที่พึงประสงค 1) เสียสละ เอ้ืออาทร และใหความชวยเหลือผูรวมประกอบ
วิชาชีพ 2) มีความรัก สามัคคี และรวมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 

 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 1) ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความ
เสียหายตองานหรือผูรวมประกอบวิชาชีพ 2) ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตําหนิ ใหรายผูอ่ืนในความ
บกพรองที่เกิดข้ึน 3) สรางกลุมอิทธิพลภายในองคการหรือกลั่นแกลงผูรวมประกอบวิชาชีพใหเกิด
ความเสียหาย 4) เจตนาใหขอมูลเท็จ ทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดความเสียหายตอผูรวมประกอบ
วิชาชีพ 5) วิพากษ วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความ
สามัคคี 

จรรยาบรรณตอสังคม 

9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวมและ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติและ
ละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 พฤติกรรมที่พึงประสงค 1) ยึดมั่น สนับสนุน และสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) นําภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเปน
ปจจัยในการจัดการศึกษาใหเปนประโยชนตอสวนรวม 3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหศิษยเกิดการเรียนรู
และสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4) เปนผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพ่ือ
อนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 

 พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 1) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีจัด
เพ่ือประโยชนตอการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม 2) ไมแสดงความเปนผูนําในการอนุรักษหรือ
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พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา หรือสิ่งแวดลอม 3) ไมประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม 4) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนหรือสังคม34 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 

สภาพทั่วไป 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
เลขที่ 74/11 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 มีพ้ืนที่
ครอบคลุม 2 จังหวัด ดังนี้ 
 1. จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด 
อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอไทรนอย และอําเภอบางบัวทอง มีหนาที่รับผิดชอบดูแล
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน 

 2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 16 อําเภอ ไดแก อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
อําเภอภาชี อําเภออุทัย อําเภอวังนอย อําเภอมหาราช อําเภอบางปะอิน อําเภอบางไทร อําเภอทาเรือ 
อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอบางซาย อําเภอผักไห อําเภอบางบาล อําเภอนครหลวง อําเภอเสนา 
อําเภอบางปะหัน อําเภอบานแพรก มีหนาที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 
29 โรงเรียน 

 

วิสัยทัศน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เปนองคกรการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสูสากล 

 

พันธกิจ 

 พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น มีทักษะอาชีพ และมีความสามารถตามมาตรฐานสากล 

 

 

                                                           
34 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2556), 67-70. 
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เปาประสงค 
 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาสูสากล 

 3. ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป อยางทั่วถึง และไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารงานไดตามมาตรฐาน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน 

 

กลยุทธ 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

จุดเนน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET เพ่ิมข้ีนรอยละ 5 

 2. สงเสริมศักยภาพดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ ICT สูประชาคมอาเซียนและ
พลโลก 

 3. มีความรักชาติและคุณลักษณะอันพึงประสงค วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

 5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และสถานศึกษา ผานการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 
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คานิยมองคกร 
 “SESAO 3” 

 S = Service mind จิตบริการ 
 E = Equality  มีความเสมอภาค 

 S = Smart  เปนแบบอยางท่ีดี 
 A = Accountability มีความรับผิดชอบ 

 O = Organic  เปนองคกรที่มีชีวิต 

 3 = การมีสวนรวมระหวาง 3 องคกร ประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
และชุมชน (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 

 

วัฒนธรรมองคกร 
 หนาไมงอ รอไมนาน บริการดี วจีไพเราะ 
 

อัตลักษณองคกร 
 จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต 3, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: พีระ, 2555), 
3, 15-16. 
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โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

หนวยตรวจสอบภายใน 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 3 

กลุมอํานวยการ 
- งานสารบรรณ 

- งานชวยอํานวยการ 
- งานอาคารและสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดลอม 

- งานยานพาหนะ 
- งานการจัดระบบบริหาร 
- งานประสานงาน 

- งานเลือกตั้งและสรรหา
กรรมการฯ 

- งานประชาสัมพันธ 
- งานสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 
- งานการเงิน 

- งานบัญชี 
- งานบริหารพัสดุ 
- งานบริหารสินทรัพย 

กลุมนโยบายและแผน 

- งานธุรการ 
- งานขอมูลสารสนเทศ 

- งานนโยบายและแผน 

- งานวิเคราะหงบประมาณ 

- งานติดตามประเมินผลและ
รายงาน 

- งานเลขานุการคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

กลุมบริหารงานบุคคล 

- งานธุรการ 
- งานวางแผนอัตรากาํลังและ
กําหนดตําแหนง 
- งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
- งานบําเหน็จความชอบ และ
ทะเบียนประวัต ิ

- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานวินัยและนิตกิร 
- งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่ 
 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศัย 

- งานสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกร สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการฯ 

- งานประสานและสงเสริม อปท. 

- งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็ก
พิการ ดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ 

- งานสงเสริมงานแนะแนว สขุภาพ
อนามัย กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดฯ 

- งานสงเสริมสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษ งาน
โครงการพระราชดําริ ประสานการ
ปองกันและแกไขปญหาการใชสาร
เสพติด 

- งานวิเทศสัมพันธ ฯลฯ 

กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- งานธุรการ 
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู 
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
- งานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
- งานสงเสริมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา
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ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด 

ตารางที่ 8 ขอมูลจํานวนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จําแนกรายอําเภอ 

 

จังหวัด อําเภอ 
จํานวน
โรงเรียน 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2555 หอง 
เรียน 

ครู ม.ตน ม.ปลาย ปวช. รวม 

นน
ทบ

ุรี 

1.เมืองนนทบุรี 7 10,316 8,128 - 18,444 468 771 
2.บางกรวย 2 2,542 1,749 - 4,291 101 163 
3.ไทรนอย 2 1,299 748 - 2,047 51 91 
4.ปากเกร็ด 5 7,514 6,306 - 13,820 336 582 
5.บางใหญ 1 523 259 - 782 23 31 
6.บางบัวทอง 1 1,745 976 - 2,721 68 135 
รวมทั้งจังหวัด 18 23,939 18,166 - 42,105 1,047 1,773 

พร
ะน
คร
ศร
ีอย
ุธย
า 

1.พระนครศรีอยุธยา 4 5,696 4,283 - 9,979 229 415 
2.ทาเรือ 2 1,220 756 - 1,976 59 112 
3.นครหลวง 2 669 391 - 1,060 31 64 
4.บางปะหัน 1 607 426 - 1,033 34 64 
5.ภาช ี 1 907 598 - 1,505 37 68 
6.วังนอย 2 838 661 - 1,499 48 73 
7.อุทัย 2 533 328 - 861 28 54 
8.มหาราช 1 136 102 - 238 10 19 
9.บานแพรก 1 136 77 - 213 12 19 
10.บางไทร 1 348 269 - 617 21 37 
11.บางบาล 1 208 135 - 343 13 30 
12.บางปะอิน 3 1,768 1,239 - 3,007 81 133 
13.ผักไห 3 588 452 - 1,040 42 78 
14.ลาดบัวหลวง 1 315 242 23 580 20 35 
15.เสนา 3 1,158 1,197 - 2,355 69 118 
16.บางซาย 1 351 306 - 657 21 40 
รวมทั้งจังหวัด 29 15,478 11,462 23 26,963 755 1,359 

รวมทั้ง สพม.3 47 39,417 29,628 23 69,068 1,802 3,132 
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ตารางที่ 9 ขอมูลจํานวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน จําแนกรายโรง รายอําเภอ จังหวัดนนทบุรี 
 

อําเภอ โรงเรียน นักเรียน หองเรียน ขนาดโรงเรียน 

เมืองนนทบุรี 

วัดเขมาภิรตาราม 3,725 90 ใหญพิเศษ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 3,350 72 ใหญพิเศษ 
เบญจมราชานุสรณ 2,891 66 ใหญพิเศษ 
สตรีนนทบุรี 2,875 66 ใหญพิเศษ 
ศรีบุณยานนท 2,480 60 ใหญ 
รัตนาธิเบศร 1,986 51 ใหญ 
นนทบุรีพิทยาคม 1,137 36 กลาง 

บางกรวย 
เทพศิรินทร นนทบุรี 2,983 64 ใหญพิเศษ 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 1,308 37 กลาง 

ไทรนอย 
ไทรนอย 1,546 37 ใหญ 
ราษฎรนิยม 501 12 กลาง 

ปากเกร็ด 

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 5,199 111 ใหญพิเศษ 
ปากเกร็ด 3,293 73 ใหญพิเศษ 
นวมินทราชินูนิศ หอวัง นนทบุรี 2,945 63 ใหญพิเศษ 
โพธินิมิตวิทยาคม 1,367 34 กลาง 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี 1,016 26 กลาง 

บางใหญ ราชวินิต นนทบุรี 782 23 กลาง 
บางบัวทอง บางบัวทอง 2,721 68 ใหญพิเศษ 

รวม จ.นนทบุรี 42,105 989  
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ตารางที่ 10 ขอมูลนักเรียน ขนาดโรงเรียน จําแนกรายโรง รายอําเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

อําเภอ โรงเรียน นักเรียน หองเรียน ขนาดโรงเรียน 
พระนครศรีอยุธยา อยุธยาวิทยาลัย 4,798 105 ใหญพิเศษ 
 จอมสุรางคอุปถัมภ 2,691 63 ใหญพิเศษ 
 อยุธยานุสรณ 2,334 54 ใหญ 
 ปากกรานพิทยา 156 7 เล็ก 
ทาเรือ ทาเรือ “นิตยานุกูล” 1,743 48 ใหญ 
 ทาหลวงวิทยานุกูล 233 11 เล็ก 
นครหลวง นครหลวง “อุดมรัชตวิทยา” 652 18 กลาง 
 ทาชางวิทยาคม 408 13 เล็ก 
บางปะหัน บางปะหัน 1,033 34 เล็ก 
ภาช ี ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 1,505 37 ใหญ 
วังนอย วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ 880 30 กลาง 
 วังนอย “พนมยงควิทยา” 619 18 กลาง 
อุทัย อุทัย 725 26 กลาง 
 หนองน้ําสมวิทยาคม 136 6 เล็ก 
มหาราช มหาราช “ประชานิมิต” 238 10 เล็ก 
บานแพรก บานแพรกประชาสรรค 213 12 เล็ก 
บางไทร บางไทรวิทยา 617 20 กลาง 
บางบาล บางบาล 343 13 เล็ก 
บางปะอิน บางปะอิน “ราชานุเคราะห 1” 2,068 51 ใหญ 
 บางปะอิน 648 17 กลาง 
 อุดมศีลวิทยา 291 9 เล็ก 
ผักไห ผักไห “สุทธาประมุข” 521 15 กลาง 
 ลาดชะโดสามัคคี 272 12 เล็ก 
 วัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) 247 9 เล็ก 
ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา 580 20 กลาง 
เสนา เสนา “เสนาประสิทธิ์” 2,010 52 ใหญ 
 สาคลีวิทยา 271 11 เล็ก 
 ลาดงาประชาบํารุง 74 6 เล็ก 
บางซาย บางซายวิทยา 657 21 กลาง 

รวม จ.พระนครศรีอยุธยา 26,963 748  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 พงษเกษม สังวาลเพ็ชร ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชหลักธรรม
คาทอลิกในสถานศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของ
ผูบริหารที่ปฏิบัติจริงในการสงเสริมการใชหลักธรรมคาทอลิกในสถานศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 4 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยดังนี้ งานชวยเหลือผูยากไร งานอภิบาล งานการจัดการมาตรฐาน งานการสรางบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร งานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและอบรม และงานปฏิบัติธรรม ตามลําดับ 
2) บทบาทของผูบริหารตามความคาดหวังในการสงเสริมการใชหลักธรรมคาทอลิกในสถานศึกษา 
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังนี้ งานการจัดการมาตรฐาน งานอภิบาล งานการสราง
บรรยากาศสิ่งแวดลอมและทรัพยากร งานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและอบรม งานชวยเหลือผูยากไร 
และงานปฏิบัติธรรม ตามลําดับ 3) ความแตกตางระหวางบทบาทของผูบริหารที่ปฏิบัติจริงกับบทบาท
ของผูบริหารตามความคาดหวังในการสงเสริมการใชหลักธรรมคาทอลิกในสถานศึกษา สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 พบวา ไมแตกตางกัน โดยที่คาเฉลี่ยของบทบาทของผูบริหารตามความ
คาดหวังสูงกวาบทบาทของผูบริหารที่ปฏิบัติจริง36 

 มนัส ชัยยะ ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไปและโรงเรียนในฝน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั่วไปและโรงเรียนในฝน โดยภาพรวมและรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2) บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไปและโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม โดย
ภาพรวมและรายดานพบวา มีความแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คาเฉลี่ยของโรงเรียนในฝนมากกวาทุกดาน37 

 พงษกร พูลสมบัติ ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพการบริหารงานโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารสงผลตอคุณภาพการบริหารงานโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวมและรายดานพบวา บทบาทเปนผูกํากับติดตามผลสงผลตอคุณภาพ
                                                           

36 พงษเกษม สังวาลยเพ็ชร, “บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชหลักธรรมคาทอลิก
ในสถานศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 69-70. 

37 มนัส ชัยยะ, “บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนในฝน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 67. 
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การบริหารงานบุคคล บทบาทในการเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสารสงผลตอคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการ คุณภาพการบริหารงานบุคคล และคุณภาพการบริหารทั่วไปและบทบาทเปนผูจัดสรร
ทรัพยากรสงผลตอคุณภาพการบริหารงบประมาณ38 

กานนท อินทปญญา ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) การ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาแยกเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา สวนอีก 7 ดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ 
รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และ
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) แนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบวา 2.1 ดานกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
ควรสงเสริมใหมีการจัดอบรม สัมมนา เปนประจําตั้งแตระดับภายในกลุมสาระระดับโรงเรียน 
ตลอดจนหนวยงานอ่ืนที่จัดการอบรมแลวนําความรูมาเผยแพรภายในโรงเรียนดวยวิธีกา รตางๆ     
2.2 ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน ควรมีมาตรการท่ีชัดเจนให
ครูผูสอนทุกคนศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล แยกนักเรียนกลุมเกง-ออน จัดแผนการเรียนรูที่เนาน
นักเรียนเปนสําคัญและวัดประเมินผลใหสอดคลองกับกิจกรรม 2.3 ดานมุงพัฒนาผูเรียนไดเต็ม
ศักยภาพ การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนควรนําผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห วางแผน
ทุกกลุมสาระแลวสอนซอมเสริม สรางแรงจูงใจใหครูดวยการยกยองเชิดชูเกียรติ 2.4 ดานพัฒนา
แผนการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนแผนการ
จัดการเรียนรูที่มีรูปแบบถูกตองตามมาตรฐาน นิเทศติดตามและใหครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู
หลังการใช 2.5 ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ควรสงเสริมใหครูผลิตสื่อ
ใชเอง มีการประเมินผลการใชสื่อ เผยแพรสื่อที่ใชแลวประสบผลสําเร็จ 2.6 ดานจัดกิจกรรมการเรียน

                                                           
38 พงษกร พูลสมบัติ, “บทบาทผูบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพการบริหารงานโรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 119. 
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การสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ควรสงเสริมใหครูวางแผนการจัดกิจกรรมตามความสนใจ
ของนักเรียน ใชสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ ประเมินผลหลากหลาย 2.7 ดานรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ใหครูไดศึกษาดูงาน จัดแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมสาระ     
2.8 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ควรใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสอนของครูในระดับหนึ่ง จัดเวทีแสดงความคิดเห็น 2.9 ดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค ควรมีการวิเคราะหคน วิเคราะหงาน เพ่ือใชคนใหตรงกับงาน สงเสริมใหครูไดทํางานตาม
ความถนัด ตามความสนใจ งานไดผลคนมีความสุข 2.10 ดานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
ผูบริหารควรชี้แจงสรางความเขาใจกับครูถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอชุมชน เนนการสื่อสารระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 2.11 ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร ควรจัดหาแหลงขอมูลขาวสารใหเพียงพอ
กับความตองการ 2.12 ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ควรสรางความตระหนัก
และมีนโยบายใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง39 

 สุขสันต ชัยศิริวัฒน ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชน ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ผูใหคําปรึกษา ผู
อํานวยความสะดวก ผูคาดการณ ผูประเมิน และผูสงเสริมสนับสนุน 2) ขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาท
ผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ไดแก ดานผูอํานวยความสะดวก ผูบริหารควร
อํานวยความสะดวกตามความตองการของครูโดยยึดหลักความเปนธรรมและมีการจัดหาอุปกรณที่
จําเปนตองใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ดานผูประเมิน ผูบริหารควรประเมินความพรอมกอนและ
หลังการปฏิบัติงานของครู มีการสรุปผลเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา ดานผูคาดการณ ผูบริหารควร
คาดการณถึงการดําเนินงานในอนาคต มีการวางแผน มีวิสัยทัศน และมีการเตรียมขอมูลตางๆ เพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครู ดานผูใหคําปรึกษา ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาแกปญหาตาม
ความเหมาะสมใหแกครูและยอมรับฟงความคิดเห็นของครู ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูบริหารควรให
การสนับสนุนการพัฒนางานของครูโดยการสงเขารับการอบรมใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ
และใหขวัญกําลังใจกังครูที่ตั้งใจทํางาน40 

 

                                                           
39กานนท อินทปญญา, “การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณ

สูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 83-85. 

40 สุขสันต ชัยศิริวัฒน, “บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), 72. 
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บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา   
1) คุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่อยูในระดับ
มากมีจํานวน 7 ดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ดานการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ดานธรรมนูญในองคการ ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ดานสิ่ งแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ดานการบูรณาการดานสังคม ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ และดานจังหวะ
ของชีวิตโดยสวนรวม สวนดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมอยูในระดับปานกลาง      
2) การปฏิบัติงานตามาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ดาน
รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานรวมมือ
กับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานมุงมั่น
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูเรียน ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ดานปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 3) คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูโดยภาพรวม ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคมและดาน
การบูรณาการดานสังคมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก 
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3.1 คุณภาพชีวิต
การทํางานของครูดานการบูรณาการดานสังคมและคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโดยภาพรวมสงผล
ตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ 3.2 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคมสงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานการพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน ดานการรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ และดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
3.3 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคมและดานการบูรณาการดาน
สังคมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ 3.4 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการบูรณาการดานสังคมสงผลตอการปฏิบัติงาน
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ตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 3.5 คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูดานการบูรณาการดานสังคมและดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมสงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน   
3.6 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการบูรณาการดานสังคม ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
และดานธรรมนูญในองคการสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการรวมมือกับผูอ่ืน
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค และดานการรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค41 

สมชาย รัตนวิชัย ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ผลการวิจัยพบวา      
1) ระดับการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ชวงชั้นที่ 3 – 4 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรได
สะสมประสบการณทางวิชาชีพเพ่ือเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู และดานการจัดแหลงเรียนรูใหครูไดศึกษาและพัฒนาตนเอง ดานการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรกลาคิด กลาทํา และมีเสรีภาพทางวิชาการ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับ
การปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่   
3 – 4 จําแนกตามสถานภาพพบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
โดยผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวา ผูบริหารมีบทบาทในการพัฒนาครูมากกวาครูผูสอน และ
เมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา โดยรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการจัดแหลงการเรียนรูใหครูไดศึกษาและพัฒนาตนเอง ดานการจัดระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู และดานการ
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรไดสะสมประสบการณทางวิชาชีพเพ่ือเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร กลาคิด กลาทํา 
และมีเสรีภาพทางวิชาการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกัน ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรม รวมประชุม สัมมนา ฝกปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืน และดาน
การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรในสถานศึกษาอ่ืนไมแตกตางกัน 
3) ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตอการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

                                                           
41บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช, “คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2550), 152-
154. 
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การศึกษาหนองคายเขต 1 พิจารณาโดยเรียงความถี่จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการ
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรไดสะสมประสบการณวิชาชีพ เพ่ือเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ไดแก ให
ขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดีเดน ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ไดแก สงเสริมใหครูไดพัฒนาสื่อเพ่ือการจัดกิจกรรมดวยตนเอง ดานการจัดแหลงเรียนรูให
ครูไดศึกษาและพัฒนาตนเอง ไดแก จัดหาเอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตร คูมือครู แผนการจัดการ
เรียนรู42 
 ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอทองผาภูมิ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพบวา โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังนี้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ประเมินและ
รายงาน สงเสริมสนับสนุน และนิเทศ ติดตาม 2) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอทองผาภูมิ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยจําแนกตาม
คุณวุฒิ พบวาโดยภาพรวมและแยกพิจารณาเปนรายดานไมมีความแตกตางกัน43 

 ภาวิณี สกุณา ไดศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการสงเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากร ดานการประเมินผล ดานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ดานการเปนผูนําวิชาการ ดาน
การสรางแรงจูงใจ ดานการเปนผูอํานวยความสะดวก ดานการสงเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา ดาน
การบริหารงานแบบมีสวนรวม ดานการประสานความสัมพันธ และดานการเผยแพรประชาสัมพันธ  
2) การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติพบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐาน
ที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก และมาตรฐานท่ี 3 แนวการ

                                                           
42 สมชาย รัตนวิชัย, “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัด

การศึกษาชวงช้ันที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคายเขต 1” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 
2550), 119-120. 

43 ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย, “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 59-60. 
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สรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 3) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0144 

 วรรณา หมาดเทง ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูสงเสริม
สนับสนุน ผูคาดการณ และผูใหคําปรึกษา 2) การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
เอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และขั้นการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 3) บทบาทของผูบริหารดานผู
อํานวยความสะดวก ดานผูสงเสริมสนับสนุน ดานผูประเมิน ดานผูใหคําปรึกษา และดานผูคาดการณ 
สงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ในภาพรวม45 

 พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ไดศึกษาคุณธรรมของผูบริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ รักษาความสัจความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปน
ประโยชนและเปนธรรม การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของ
ตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง การอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไมประพฤติลวงความสัจ
สุจริตไมวาดวยประการใด และการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ 
ความดี 2) การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
มากไปหานอยดังนี้ ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานสรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานพัฒนาแผนการ
                                                           

44 ภาวิณี สกุณา, “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 79. 

45 วรรณา หมาดเทง, “บทบาทของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 106-107. 
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สอนใหปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ดานแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน ดานปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 3) คุณธรรม
ของผูบริหารมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
และเปนความสัมพันธทางบวก46 

 สันติ อวรรณา ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนสวนใหญเห็นวาผูบริหารไดสงเสริมใหครูเขารับการ
ฝกอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ไดจัดเตรียมแผนงานโครงการในการอบรม
เพ่ือพัฒนาครู จัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนใหครูไดศึกษาดูงาน สงเสริมใหครูศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น อนุญาตใหครูไดใชเวลาบางสวนของราชการในการศึกษาตอ แตไมไดจัดหาทุน
สนับสนุนการศึกษาตอของครู ขาดการสํารวจความตองการและประเมินผลหลังจากการลาศึกษาตอ 
สงเสริมใหครูเขารับการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน ชี้แนะครูผูสอนในการทําวิจัยในชั้นเรียน ได
แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในรวมถึงใหคําปรึกษาในการจัดการเรียนรูแกครูผูสอน47 

 ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค ไดศึกษาบทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา    
1) บทบาทผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บทบาทผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก
ที่สุดจํานวน 1 ดาน คือ ดานผูอํานวยความสะดวก และอยูในระดับมากจํานวน 4 ดาน เรียงจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้ คือ ดานผูส งเสริมสนับสนุน ผู ใหคําปรึกษา ผูประเมิน และผูคาดการณ              
2) คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อยูในระดับมากที่สุด
จํานวน 1 ดาน คือ ดานรักชาติ ศาสน กษัตริย และอยูในระดับมากจํานวน 7 ดาน เรียงจากมากไปหา
                                                           

46พระมหาณัฐพล ดอนตะโก, “คุณธรรมของผูบริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), 79-80. 

47 สันติ อวรรณา, “บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย” (การคนควาแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), 51. 
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นอยไดดังนี้ คือ ดานรักความเปนไทย ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ มีวินัย อยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน
การทํางาน และใฝเรียนรู 3) บทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวก หรือมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะคลอยตามกัน โดยมีความสัมพันธกันเรียงตามลําดับดังนี้ ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูประเมิน 
ผูใหคําปรึกษา ผูคาดการณ และผูอํานวยความสะดวก48 
 รุจิรัตน นาคะรัมภะ ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอความเปนครู
มืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 
2 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสูงกวาสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ดานการ
สรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และ
ดานการกระตุนทางปญญา 2) ความเปนครูมืออาชีพของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสูงกวาสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 3) ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอความเปนครูมืออาชีพของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารดานที่สงผลตอ
ความเปนครูมืออาชีพโดยภาพรวมประกอบดวย ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 57.40 และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคลสงผลตอความเปนครูมืออาชีพดานการปฏิบัติตนมีประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 
45.0049 

 พิชชาพร อุนศิริ ไดศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) วุฒิภาวะทางอารมณผูบริหารสตรี
                                                           

48 ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค, “บทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 86-87. 

49รุจิรัตน นาคะรัมภะ, “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอความเปนครูมือ
อาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 
2” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 111-112. 
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ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 
วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารสตรีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดานโดยวุฒิภาวะ
ทางอารมณผูบริหารสตรีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานสภาวะอารมณทั่วไปมีมัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถ
ภายในตนเอง และการจัดการกับความเครียด ตามลําดับ 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีมัชฌิมเลข
คณิตเรียงตามลําดับดังนี้คือ ดานการตัดสินในปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานการ
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนและดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพอยูเสมอ ตามลําดับ 3) วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารสตรีสงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาวุฒิภาวะทาง
อารมณของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละ
ดานพบวา 3.1 ดานความสามารถภายในตนเอง สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 3.2 ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 3.3 ดานความสามารถในการปรับตัว ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3.4 ดานการจัดการกับความเครียด ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3.5 ดานสภาวะอารมณทั่วไป สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกดาน ไดแก ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 
ดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน และดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ50 

 

 

                                                           
50 พิชชาพร อุนศิรื, “วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 111-112. 
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งานวิจัยตางประเทศ 

 แมคคารธี (McCarthy) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอร่ี จากการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร ผูชวยฝายวิชาการ 
หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมครูมีความเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารและผูชวยฝาย
วิชาการเก่ียวกับบทบาทในการปฏิบัติงานวิชาการเรื่อง การสังเกตการณสอน การวัดผลประเมินผล 
การจัดตั้งคณะกรรมการ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียนควร
จะมีบทบาทความรับผิดชอบและบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด51 

 มารติน (Martin) ไดศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารท่ีสัมพันธกับการเตรียมการบริหาร
และงานในหนาที่รับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา ในงานปกติจํานวนมากผูบริหารทําไดสําเร็จและมี
ภาระงานประจําที่สําคัญซึ่งเปนภารกิจของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นเปนงานท่ีผูบริหาร
โรงเรียนรับผิดชอบอยู นอกจากน้ียังพบวา ควรจัดหาวิธีการที่หลากหลายมาใชในการเตรียมการใหกับ
ผูที่จะเปนผูบริหารใหมเกี่ยวกับภาระงานประจําแมวาตองใชเวลาเปนสิ่งสําคัญก็ควรไดรับการฝกฝน 
ภาระงานน้ีรวมถึงการวางแผน การสังเกตผูสอน การส่ือสาร ระเบียบวินัยของนักเรียน การประชุม
ผูปกครอง การประเมินผลการบริหารและการประชุมนักเรียน52 
 คอล, สลีเจอร และโวลแทน (Kock Sleegers and Vocten) ไดศึกษาการเรียนรูใหมๆ กับ
ทางเลือกของครูมัธยมเม่ือมีการจัดการเรียนรูในภาวะแวดลอมใหม โดยการสัมภาษณครูมัธยมชาว
เนเธอรแลนดจํานวน 15 คน ไดแสดงใหเห็นถึงสิ่งแวดลอมในการเรียนรู 3 ดาน ซึ่งเปนทางเลือก
เบื้องตนของครูเหลานี้ ไดแก 1) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 2) เปาหมายของการเรียน      
3) สิ่งตางๆ ที่ใชในการเรียน และเมื่อสัมภาษณอยางเจาะลึกกับครูทั้ง 15 คนอีกครั้งเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมของการเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูใหมๆ พบวา ครูมีความแตกตางทางความคิดในการ
เลือกสิ่งที่จูงใจใหเรียนรูสิ่งใหมๆ นอกจากน้ีพบวา ครูสวนใหญคิดถึงผลการเรียนโดยไมคิดถึงวิธีการ
เรียน และจุดมุงหมายของการเรียนเลย ยิ่งไปกวานั้นครูแทบจะไมไดแสดงให เห็นถึงความสําคัญของ

                                                           
51 Robert McMcarthy, “Participation on Planned development Influenced by 

Government of Developing Countries at Local level in Rural Areas,” Essay in rural 
sociology (In honour of R.A.J. vanLier) Wageningen: Department of Rural Sociology on 
the tropics. Wageningen Agricultured University, 1998. 

52 Timothy Martin, Role of middle-level school principals regarding their 
administrative preparation and the tasks they perform, accessed 24 September 
2013. Availablefromhttp://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit. 
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การมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียนเลย เพราะฉะนั้น เพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูใหมๆ ประสบ
ความสําเร็จ ควรเพิ่มพ้ืนฐานความรูใหแกครูมากข้ึนกวาเดิม53 
 อีซูมิ (Izumi) ไดศึกษาถึงสาเหตุแหงความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหงใน
แคลิฟอรเนีย (California) จากการศึกษาพบวา ครูใหญของโรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญกับ
วิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง ฯลฯ ครูใหญมีภาวะ
ผูนําและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตรมีสวนสําคัญในการกําหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนา
ครูเนนไปตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครู เปนสาเหตุสําคัญที่  
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น54 
 บราวน และมาคาแทนเกย (Brown and Macatangay) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาครูมือ
อาชีพใหไดรับการยอมรับ โดยใชแบบสอบถามครูผูสอนจํานวน 3 รายที่เขารวมโครงการพัฒนา
วิชาชีพครูของสมาคมตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนในเมืองซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาครูมืออาชีพ ผลการศึกษาพบวา ครูที่เขารวมโครงการแสดงใหเห็นผลกระทบ
ในทางบวกวา ครูมีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพทั้งในระดับของบุคคลและระดับของ
โรงเรียน รวมท้ังวัฒนธรรมการเรียนรูของครูถูกพัฒนาตามสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องในการ
วางแผนและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและการสรางประสิทธิภาพของโรงเรียน55 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Kock, A.D. Sleegers, P and Vocten, J.M, New learning and choices of 

secondary school teacher when arranging learning, Teaching and Teacher 
Education 21 (2005): 799-816. 

54 Lance T. Izumi, They have overcome: High-Poverty, High-Performing 
schools in Californai (California: Pacific Research Inst. 2002), Abstract. 

55 Marie Brown and Ana Macatangay, The Impact of Action Research for 
Professional Development: Case Studies in Two Manchester Schools, Westminster 
Studies in Education 25, 1 (April 2002): Abstract. 
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สรุป 
 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 จะเห็นวาเปนสิ่งสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกัน 
เนื่องจากผูบริหารเปนผูนําองคการ มีบทบาทสําคัญในการนําพาองคการไปสูความสําเร็จหรือลมเหลว
ได เพราะผูบริหารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนประทีปของหนวยงาน เปนศูนยรวมพลังของกลุมให
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงนั้นตองมีบทบาทท่ี
เหมาะสม มีพฤติกรรมการนําที่ถูกตอง เหมาะสมกับความสําเร็จของงานทุกดานขององคการ บทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวหลักท่ีจะผลักดันครูใหรูบทบาทหนาที่ของครู มีแนวทางที่จะนําพาครูทุกๆ 
คน ใหกระทําตามดวยความตระหนัก รูสึกรัก ภาคภูมิใจ และศรัทธา โดยทําทุกอยางเพ่ือเสริมสราง
คุณคาอาชีพของครูได  โรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญในการจัดการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนจําเปน
อยางยิ่งที่จะนําพาโรงเรียนไปสูความสําเร็จไดนั้น ก็ตองอาศัยความเชื่อมั่น และความทุมเททั้งแรงกาย
แรงใจ ผูบริหารสามารถชวยใหครูพัฒนางานไดดวยการแสดงบทบาท 5 ประการ ตามแนวคิดของ
แฟเรนและเคย (Farren and Kaye) ประกอบดวย 5 ประการดังนี้ 1) ผูอํานวยความสะดวก 2) ผู
ประเมิน 3) ผูคาดการณ 4) ผูใหคําปรึกษา 5) ผูสงเสริมสนับสนุน ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายและเปนผลใหประชาชนในสังคมมีคุณภาพ ครูทุกคนจึงตองไดรับการ
พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 

ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     3) มาตรฐานการปฏิบัติตน ดังนั้น ผูบริหารจะตองติดตามและประเมินผลการทํางาน
ของครูอยางตอเนื่อง รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะเชิงลึกจากครูอยางใกลชิด สงเสริมใหครูดึง
ความสามารถและศักยภาพในดานตางๆ ออกมาใช เพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งเมื่อผูบริหารแสดงบทบาท
ของตนอยางเต็มตามศักยภาพ ยอมเกิดผลดีตอครู องคการและนักเรียน 
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บทที่ 3 

การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพ่ือทราบ  1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3   2) การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3   3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3   โดยการวิจัยครั้ง
นี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (Unit of 
analysis) มีประชากรเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 จํานวน 47 โรง และใชกลุมตัวอยางจํานวน 44 โรง ซึ่งกําหนดโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) มีผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 176 คน โดยเคร่ืองมือที่ใช
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของแฟเรนและเคย (Farren 
and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ 2556 ซึ่งการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงได
กําหนดรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดย
ศึกษาปญหา วรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําโครงรางงานวิจัย นําขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ ใหสมบูรณและขออนุมัติโครงราง
งานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ จากนั้นนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมา
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ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะหขอมูล ประมวลผล และ
เสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการนําเสนอรายงานผลการวิจัย โดยการนํา
รางผลการวิเคราะห แปลผล และอภิปรายผล มาจัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือนําเสนออาจารยที่ปรึกษา 
ผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติจบ
การศึกษา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ี
ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัยใน
ลักษณะของการใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot , non-
experimental case study design) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
  

 R  หมายถึง  กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
 X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
 O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

 O 

XR 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 47 โรงเรียน 
 
กลุมตัวอยาง 
 การกําหนดตัวอยาง ผูวิจัยใชตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie 
and Morgan) จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จํานวน 47 โรง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 44 โรง แลวใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified 
random sampling) จําแนกตามจังหวัดและขนาดของสถานศึกษา 
 
ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลแตละสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน
จํานวน 1 คน และครูผูสอนจํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 176 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 11 จํานวนสถานศึกษาผูใหขอมูล จําแนกตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน 
 

จังหวัด ขนาดของ
โรงเรียน 

ประชากร กลุม
ตัวอยาง 

ผูใหขอมูล 

ผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

นนทบุรี 
กลาง 6 6 6 6 12 24 
ใหญ 3 3 3 3 6 12 

ใหญพิเศษ 9 8 8 8 16 32 

พระนครศรี
อยุธยา 

เล็ก 12 11 11 11 22 44 
กลาง 10 9 9 9 18 36 
ใหญ 5 5 5 5 10 20 

ใหญพิเศษ 2 2 2 2 4 8 
รวมทั้งสิ้น 47 44 44 44 88 176 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน 
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 2. ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
แฟเรน และเคย (Farren and Kaye) ประกอบดวย 
 2.1 ผูอํานวยความสะดวก (X1) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะชวยให
บุคลากรรูคุณคาในงานอาชีพ ความสนใจ และทักษะที่เปนจุดขายของตน ชวยใหบุคลากรตระหนักถึง
ความสําคัญของการวางแผนอนาคตดานการงานในระยะยาว สรางบรรยากาศการทํางานที่เปดกวาง
และรับฟงความคิดเห็นเพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรแตละคนแสดงความสนใจเก่ียวกับอนาคตดาน   
การงานของตนได ชวยใหบุคลากรมีความเขาใจและสามารถแสดงความตองการของตนเก่ียวกับ
อนาคตดานการงานได 
 2.2 ผูประเมิน (X2) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะ แจงผลการประเมิน
เกี่ยวกับการทํางาน และผลการปฏิบัติตัวของสมาชิกในองคกรอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา แจงให
บุคลากรทราบความคาดหวังและมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรวาสิ่ง
ใดมีความสําคัญตอการทํางานในปจจุบัน และความมุงหวังในการปรับปรุงการทํางานตอไป ชี้ใหเห็น
ความสัมพันธระหวางการทํางาน ผลการปฏิบัติตัวและเปาหมายในงานอาชีพ เสนอแนะกิจกรรมที่ชวย
ใหบุคลากร สามารถปรับปรุงการทํางาน และการปฏิบัติตัวของตนได 
 2.3 ผูคาดการณ (X3) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะ ใหขอมูลเกี่ยวกับ
องคกรอาชีพ ชวยใหบุคลากรสามารถใหขอมูลและเขาถึงแหลงขอมูลได ชี้ใหเห็นแนวโนมที่เกิดขึ้น 
และการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลกระทบตอหนาที่การงานของบุคลากร 
 2.4 ผูใหคําปรึกษา (X4) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะ ชวยใหบุคลากร
แสดงเปาหมายเกี่ยวกับอนาคตดานการงานที่ตนตองการได ชวยเหลือบุคลากรในการคัดเลือก
เปาหมายในดานการงานที่มีประสิทธิภาพใหเขากับความตองการทางธุรกิจและตามเปาหมายของ
องคกร แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุน รวมทั้งอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จในหนาที่การ
งาน 
 2.5 ผูสงเสริมสนับสนุน (X5) หมายถึง บทบาทของผูบริหารท่ีมีลักษณะ ชวยใหบุคลากร
แตละคนสามารถพัฒนาแผนงานโดยละเอียดที่จะนําไปสูความสําเร็จในหนาที่การงาน ชวยใหบุคลากร
ประสบความสําเร็จดวยการประสานงานกับบุคคลในสาขาอาชีพอ่ืนๆ ในองคกร อภิปรายถึง
ความสามารถและเปาหมายในหนาที่การงานของบุคลากรกับบุคคลที่สามารถหยิบยื่นโอกาสดีๆ ใหกับ
บุคลากรเหลานั้นได สนับสนุนใหบุคลากรรูจักใชแหลงขอมูลตางๆ ในการสรางแผนงานเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานได 

3. ตัวแปรตาม (Ytot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ดังนี้ 
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 3.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (Y1)  
 3.1.1 มาตรฐานความรู หมายถึง มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ

เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรูดังตอไปน้ี 
  1. ความเปนครู สาระความรูประกอบดวย 1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และ
มาตรฐานวิชาชีพครู 2) การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 3) กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพ
ครู 4) การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู 5) การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่อง 
  2. ปรัชญาการศึกษา สาระความรูประกอบดวย 1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 2) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือ
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3. ภาษาและวัฒนธรรม สาระความรูประกอบดวย 1) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือการเปนครู 2) ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
  4. จิตวิทยาสําหรับครู สาระความรูประกอบดวย 1) จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย 2) จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา 3) จิตวิทยาการแนะแนวและการ
ใหคําปรึกษา 
  5. หลักสูตร สาระความรูประกอบดวย 1) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
2) การนําหลักสูตรไปใช 3) การพัฒนาหลักสูตร 
  6. การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน  สาระความรูประกอบดวย            
1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเรียนรู 2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจัดคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 
และแกปญหาได 3) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 4) การจัดการชั้นเรียน 5) การพัฒนาศูนย
การเรียนในสถานศึกษา 
  7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู สาระความรูประกอบดวย 1) หลักการ แนวคิด 
แนวปฏิบัติในการวิจัย 2) การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
  8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาระความรูประกอบดวย 
1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
  9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู สาระความรูประกอบดวย 1) หลักการ 
แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 2) ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล 
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  10. การประกันคุณภาพการศึกษา สาระความรูประกอบดวย 1) หลักการ แนวคิด 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 2) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  สาระความรูประกอบดวย               
1) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต 2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู                
3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด 

 3.1.2 มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปน้ี 

  1. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ประกอบดวย การบูรณาการความรูทั้งหมด
มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน โดยการ
สังเกต สัมภาษณ รวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช ฝกการทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา ฝก
ปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรู โดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษา     
การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การบูรณา
การความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู การเลือกใช การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
การจัดการเรียนรู การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพผูเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การสัมมนาทางการศึกษา 

 3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2) ประกอบดวย 
  1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  หมายถึง 

การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และ   
การประชุมปฏิบตัิการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
   2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน หมายถึง    
การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใชความพยายามอยาง   
เต็มความสามารถของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ    
ความตองการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่
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จะใหไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยาง
เปนระบบ 

4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช 
ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

5. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐ 
คิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารส่ิงพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน  หมายถึง         
การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู  ตามสภาพความ
แตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเองกอใหเกิดคานิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ  ปจจัย และการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 

ปญหาความตองการของผูเรียนท่ีตองไดรับการพัฒนา  และเปาหมายของ    
การพัฒนาผูเรียน 

เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน และข้ันตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน 
ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึน้ 

8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและ
ปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู
อยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 

9. รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ของเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลที่
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้น 

10. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ 
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงาน
รวมกันดวยความเต็มใจ 

11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา 
และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู 
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
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12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสรางกิจกรรม
การเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร 
เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหน่ึงที่จะนําเอาวิกฤติตางๆ มาเปนโอกาส ในการพัฒนา 
ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา  กําหนดเปนกิจกรรม
ในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได กลาที่จะเผชิญกับปญหา
ตางๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถ
มองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีนําสูผลกาวหนาของผูเรียน 

 3.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) (Y3) ประกอบดวย 
1. จรรยาบรรณตอตนเอง หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยใน

ตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ  

2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก 
ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ ประกอบดวย 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม  

ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย

ที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
             ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค 
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
พึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคี   
ในหมูคณะ 

5. จรรยาบรรณตอสังคม หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
 
 



81 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน มี

รายละเอียดดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ในเร่ืองเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list)  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัยนํามาจาก
แนวคิดของแฟเรนและเคย (Farren and Kaye) ประกอบดวย 5 ประการดังนี้ 1) ผูอํานวยความ
สะดวก 2) ผูประเมิน 3) ผูคาดการณ 4) ผูใหคําปรึกษา 5) ผูสงเสริมสนับสนุน 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ซึ่งผูวิจัยสราง
จากขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบดวย 3 มาตรฐานดังนี้ 1) มาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s five rating scale)1 โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับซึ่งมี
ความหมายดังนี้ 

ระดับ 1  หมายถึง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 อยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2  หมายถึง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 อยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3  หมายถึง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 อยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4  หมายถึง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 อยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5  หมายถึง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิดและ

วัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผล

การศึกษามาสราง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางใหกับผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความ
สอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค 
                                                           

1 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGrawHill, 1961), 
74. 
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IOC (Index of Item Objective Congruence) พบวาคา IOC อยูระหวาง 0.8 – 1.0 หลังจากนั้น
นํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) ในสถานศึกษาที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 8 โรง สถานศึกษาละ 4 
คน รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยมีผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนจํานวน 1 คน และครูผูสอนจํานวน 2 คน 

ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาคํานวณคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)2 โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟา (α - coefficient) 
ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.984 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 

ขั้นที่ 5 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เพ่ือใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความจริงผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูวจิัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรเพ่ือดําเนินการ
ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใหออกหนังสือถึงผูอํานวยการสถานศึกษา ใน
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากสถานศึกษา 

2. ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกใหสงไปยังสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการโดยขอใหสถานศึกษาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัย
ทางไปรษณีย และผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเองสําหรับโรงเรียนท่ีอยูในเขตอําเภอเดียวกัน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชหนวยวิเคราะห (unit of analysis) คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และ
ครูผูสอน 2 คน จํานวน 44 โรง เทากับ 176 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 39 โรง เทากับ 156 
คน คิดเปนรอยละ 88.64 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม แลวนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
และนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 
 
 
 
                                                           

2 Lee J. Cronbach, Essential of psychological Testing, 3rd ed. (New York : 
Herper & Row Publishers, 1978), 161. 
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สถิติที่ใชในการวิจัย 
เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (%)  
2. การวิเคราะหระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู 2556 ใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคามัชฌิม     
เลขคณิต ( X ) ที่คํานวณไดไปเปรียบเทียบเกณฑตามขอบเขตของคามัชฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของ
เบสท (Best)3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment 
correlation coefficient) นําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธ
โดยจําแนกเปน 3 ระดับดังนี้ 

 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคานอยกวา 0.30 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา 

ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.30 – 0.70 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคามากกวา 0.70 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง 

 
 
 
                                                           

3 John W. Best, Research in Education, 4th ed (New Jersey: Prenice-Hall Inc, 
1981),182. 
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สรุป 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3   2) การปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3       
3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3   การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) จํานวน 44 โรง ผูใหขอมูลใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติ
หนาที่รักษาการแทนจํานวน 1 คน และครูผูสอนจํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 176 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ
แฟเรนและเคย (Farren and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ตามขอบังคับคุรุ
สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี (frequency) 
รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง “บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา 
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 44 โรง มีผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 176 คน ผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน 39 โรง จํานวน 156 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.64 นํามาวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย นําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 กลุม 
คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน และครูผูสอน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 39 โรง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผู
ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน จํานวน 1 คน และครูผูสอน จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 156 คน 
การวิเคราะหพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน   
ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ขอ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1 เพศ 

     1. ชาย 
     2. หญิง 

 
70 
86 

 
44.87 
55.13 

รวม 156 100.00 
2 อายุ 

     1. อายุ 20 – 30 ป 
     2. อายุ 31 – 40 ป 
     3. อายุ 41 – 50 ป 
     4. อายุ 51 – 60 ป 

 
21 
39 
33 
63 

 
13.46 
25.00 
21.15 
40.39 

รวม 156 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

     1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
     2. ปริญญาตรี 
     3. ปริญญาโท 
     4. ปริญญาเอก 

 
- 

74 
80 
2 

 
- 

47.44 
51.28 
1.28 

รวม 156 100.00 
4 ตําแหนงหนาที่ 

     1. ผูบริหารสถานศึกษา 
     2. รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 
     3. ครูผูสอน 

 
39 
39 
78 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 156 100.00 
5 ประสบการณในการทํางาน 

     1. 1 – 5 ป 
     2. 6 – 10 ป 
     3. 11 – 15 ป 
     4. 16 – 20 ป 
     5. 21 – 25 ป 
     6. 26 – 30 ป 
     7. มากกวา 30 ป 

 
28 
23 
15 
18 
25 
35 
12 

 
17.95 
14.74 
9.61 
11.54 
16.03 
22.44 
7.69 

รวม 156 100.00 
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 จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 
44.87 เปนเพศหญิง 86 คน คิดเปนรอยละ 55.13 เปนผูที่มีอายุ 51 – 60 ป มากที่สุด จํานวน 63 
คน คิดเปนรอยละ 40.39 รองลงมาอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 25.00 
รองลงมาอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 21.15 และอายุระหวาง 20 – 30 ป      
นอยที่สุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.46 สําหรับระดับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับ  
ปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 51.28 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 47.44 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 1.28 สําหรับตําแหนงหนาที่พบวา เปนครูผูสอนจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา และรองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน      
มีจํานวนเทากันคือ 39 คน คิดเปนรอยละ 25.00 สวนประสบการณในการทํางานที่มีจํานวนมากที่สุด
คือ ประสบการณในการทํางานระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 22.44 รองลงมา
คือ ประสบการณในการทํางานระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 17.95 รองลงมาคือ 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 21 – 25 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 16.03 รองลงมาคือ 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 14.74 รองลงมาคือ 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 11.54 รองลงมาคือ 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.61 และ
ประสบการณในการทํางานมากกวา 30 ป นอยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.69 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 39 โรง แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตาม
แนวคิดของเบสท (Best) ตามท่ีไดกําหนดไวพบวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากซึ่ง
สูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดย
ภาพรวม 

(n=39) 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ 

1. ผูอํานวยความสะดวก (X1) 
2. ผูประเมิน (X2) 
3. ผูคาดการณ (X3) 
4. ผูใหคําปรึกษา (X4) 
5. ผูสงเสริมสนับสนุน (X5) 

4.24 
4.19 
4.16 
4.08 
4.18 

0.41 
0.41 
0.43 
0.46 
0.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Xtot) 4.17 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก     
( X = 4.17) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.43) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ
มากทุกดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานผูอํานวยความสะดวก         
( X = 4.24, S.D. = 0.41) ผูประเมิน ( X = 4.19, S.D. = 0.41) ผูสงเสริมสนับสนุน ( X = 4.18, 
S.D. = 0.43) ผูคาดการณ ( X = 4.16, S.D. = 0.43) และผูใหคําปรึกษา ( X = 4.08, S.D. = 0.47) 
 
ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3       
ดานผูอํานวยความสะดวก 

(n=39) 
ผูอํานวยความสะดวก (X1) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารชวยใหครูเห็นคุณคาในอาชีพ ความสนใจในงาน 
และทักษะที่เปนจุดเดนของตนเอง 
2. ผูบริหารชวยใหครูตระหนักถึงความสําคัญของการวาง
แผนการปฏิบัติงานในระยะยาว 
3. ผูบริหารสรางบรรยากาศการทํางาน ที่เปดกวาง และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
4. ผูบริหารชวยใหครูเขาใจสิ่งที่จําเปน ในอาชีพของตนเอง 

4.23 
 

4.25 
 

4.19 
 

4.27 

0.40 
 

0.46 
 

0.39 
 

0.40 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.24 0.41 มาก 
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 จากตารางที่ 14 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.24) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.41) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูอํานวย
ความสะดวกอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหาร
ชวยใหครูเขาใจสิ่งที่จําเปนในอาชีพของตนเอง ( X = 4.27, S.D. = 0.40) ผูบริหารชวยใหครูตระหนัก
ถึงความสําคัญของการวางแผนการปฏิบัติงานในระยะยาว ( X = 4.25, S.D. = 0.46) ผูบริหารชวยให
ครูเห็นคุณคาในอาชีพ ความสนใจในงาน และทักษะที่เปนจุดเดนของตนเอง  ( X = 4.23,           
S.D. = 0.40) และผูบริหารสรางบรรยากาศการทํางานที่เปดกวาง และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน    
( X = 4.19, S.D. = 0.39) 
 
ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3      
ดานผูประเมิน 

(n=39) 
ผูประเมิน (X2) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารแจงผลการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหครู
ทราบอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา 
2. ผูบริหารแจงใหครูทราบถึงความคาดหวังและมาตรฐาน
ที่ใชในการประเมิน 
3. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสิ่งที่มี
ความสําคัญตอการทํางานในปจจุบัน เพ่ือนําไปพัฒนาใหดี
ขึ้น 
4. ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงความสําคัญระหวางผลการ
ปฏิบัติงานและเปาหมาย 
5. ผูบริหารเสนอแนะกิจกรรมท่ีจะชวยใหครูสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตัวเองได 

4.08 
 

4.21 
 

4.20 
 
 

4.24 
 

4.24 

0.48 
 

0.38 
 

0.37 
 
 

0.41 
 

0.39 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.19 0.41 มาก 
 
 จากตารางที่ 15 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูประเมิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก            
( X = 4.19) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.41) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
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คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมิน
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหารเสนอแนะ
กิจกรรมท่ีจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตัวเองได ( X = 4.24,       
S.D. = 0.39) ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงความสําคัญระหวางผลการปฏิบัติงานและเปาหมาย ( X = 4.24, 
S.D. = 0.41) ผูบริหารแจงใหครูทราบถึงความคาดหวังและมาตรฐานที่ใชในการประเมิน ( X = 4.21, 
S.D. = 0.38) ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสิ่งที่มีความสําคัญตอการทํางานในปจจุบัน 
เพ่ือนําไปพัฒนาใหดีขึ้น ( X = 4.20, S.D. = 0.37) และผูบริหารแจงผลการประเมินเก่ียวกับ       
การปฏิบัติงานใหครูทราบอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา ( X = 4.08, S.D. = 0.48) 
 
ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3      
ดานผูคาดการณ 

(n=39) 
ผูคาดการณ (X3) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ วิชาชีพ และการ
ทํางานอยางเปนระบบ 
2. ผูบริหารชวยใหครูสามารถหาและเขาถึงแหลงขอมูลเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได 
3. ผูบริหารชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานของครู 
4. ผูบริหารชวยใหครูเขาใจวัฒนธรรมและนโยบายของ
องคการ 
5. ผูบริหารส่ือสารใหทราบถึงทิศทาง  กลยุทธขององคการ 
 

4.12 
 

4.11 
 

4.15 
 

4.22 
 

4.17 

0.45 
 

0.44 
 

0.43 
 

0.38 
 

0.47 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.16 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่ 16 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูคาดการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก         
( X = 4.16) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.43) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณ
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหารชวยใหครู
เขาใจวัฒนธรรมและนโยบายขององคการ ( X = 4.22, S.D. = 0.38) ผูบริหารส่ือสารใหทราบถึง
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ทิศทาง กลยุทธขององคการ ( X = 4.17, S.D. = 0.47) ผูบริหารชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนา
ใหมๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู ( X = 4.15, S.D. = 0.43) ผูบริหารใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ 
วิชาชีพ และการทํางานอยางเปนระบบ ( X = 4.12, S.D. = 0.45) และผูบริหารชวยใหครูสามารถหา
และเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได ( X = 4.11, S.D. = 0.44) 
 
ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3      
ดานผูใหคําปรึกษา 

(n=39) 
ผูใหคําปรึกษา (X4) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารชวยใหครูสามารถแสดงเปาหมายการปฏิบัติงาน
ของตนได 
2. ผูบริหารชวยเหลือครูในการคัดเลือกเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได 
3. ผูบริหารเชื่อมโยงเปาหมายในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพใหเขากับกลยุทธขององคการ 
4. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุนและ
อุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของงาน 

4.11 
 

4.04 
 

4.06 
 

4.12 
 

0.45 
 

0.48 
 

0.49 
 

0.44 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.08 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 17 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูใหคําปรึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก       
( X = 4.08) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.46) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณ
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหารแสดงใหเห็น
ถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุนและอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของงาน ( X = 4.12, S.D. = 0.44) 
ผูบริหารชวยใหครูสามารถแสดงเปาหมายการปฏิบัติงานของตนได ( X = 4.11, S.D. = 0.45) 
ผูบริหารเชื่อมโยงเปาหมายในการทํางานที่มีประสิทธิภาพใหเขากับกลยุทธขององคการ  ( X = 4.06, 
S.D. = 0.49) และผูบริหารชวยเหลือครูในการคัดเลือกเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพได 
( X = 4.04, S.D. = 0.48) 
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ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3      
ดานผูสงเสริมสนับสนุน 

(n=39) 
ผูสงเสริมสนับสนุน (X5) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารชวยสนับสนุนใหครูสามารถพัฒนาแผนงานที่จะ
นําไปสูความสําเร็จของงานได 
2. ผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับบุคคล องคการ 
หรือหนวยงานภายนอกจนงานประสบความสําเร็จ 
3. ผูบริหารและครูไดรวมอภิปรายถึงเปาหมายในหนาที่การ
งานกับบุคคลอ่ืนที่สามารถหยิบยื่นโอกาสที่ดีในอนาคตได 
4. ผูบริหารสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมาย 

4.20 
 

4.15 
 

4.15 
 

4.21 

0.47 
 

0.45 
 

0.41 
 

0.41 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 รวม  4.18 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่ 18 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูสงเสริมสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.18) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.43) แสดงวาผูใหขอมูลมี       
ความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผู
สงเสริมสนับสนุนอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ผูบริหารสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย ( X = 4.21, S.D. = 0.41) ผูบริหาร
ชวยสนับสนุนใหครูสามารถพัฒนาแผนงานที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานได  ( X = 4.20,         
S.D. = 0.47) ผูบริหารและครูไดรวมอภิปรายถึงเปาหมายในหนาที่การงานกับบุคคลอ่ืนที่สามารถ
หยิบยื่นโอกาสที่ดีในอนาคตได ( X = 4.15, S.D. = 0.41) และผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับ
บุคคล องคการ หรือหนวยงานภายนอกจนงานประสบความสําเร็จ ( X = 4.15, S.D. = 0.45) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา       
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 การวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 39 โรงเรียน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานตามแนวคิดของเบสท (Best) ตามที่ไดกําหนดไวพบวาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 อยูในระดับมากซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 19 
 
ตารางที่ 19 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
โดยภาพรวม 

(n=39) 
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 X  S.D. ระดับ 

1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (Y1) 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2) 
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (Y3) 

4.30 
4.39 
4.56 

0.39 
0.37 
0.37 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม (Ytot) 4.42 0.39 มาก 

 
 จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.42) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.39) แสดงวาผูใหขอมูลมี 
ความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานดังนี้ ดานมาตรฐานการปฏิบัติตน ( X = 4.56, S.D. = 0.37) 
นอกนั้นอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้   
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( X = 4.39, S.D. = 0.37) และดานมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ( X = 4.30, S.D. = 0.39) 
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

(n=39) 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (Y1) X  S.D. ระดับ 

1. รอบรูในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน เพ่ือให
ผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได 
2. แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง 
3. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน 
4. มีจิตวิญญาณความเปนครู 
5. นําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
6. วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพื่อการส่ือความหมาย
อยางถูกตอง 
8. ใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 
9. สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
10. ใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรู
ของผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 
11. วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได 
12. ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตร 
13. สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลจริง 
14. สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู 
15. สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
16. สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียน 
17. ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูได 

4.15 
 

4.24 
 

4.28 
 

4.47 
4.19 

 
4.17 
4.16 

 
 

4.32 
4.37 

 
4.33 

 
4.23 
4.20 

 
4.39 

 
4.35 

 
4.13 
4.12 

 
4.26 

 

0.42 
 

0.34 
 

0.37 
 

0.28 
0.42 

 
0.41 
0.41 

 
 

0.36 
0.36 

 
0.34 

 
0.38 
0.39 

 
0.36 

 
0.31 

 
0.42 
0.38 

 
0.35 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (ตอ) 

(n=39) 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (Y1) X  S.D. ระดับ 

18. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
19. สามารถวัดและประเมินผลได 
20. สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
21. สามารถจัดการควบคุมคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
22. สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูได 
23. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และ
เสียสละใหสังคม 
24. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
25. สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนได ตามความ
แตกตางของผูเรียน 
26. สามารถจัดทําแผนการเรียนรู 
27. สามารถฝกปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทําแผนการ
สอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุง 
28. สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
29. สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ 
30. สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 
31. สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน 
32. สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและการ
พัฒนาผูเรียน 

4.34 
4.39 
4.35 
4.27 

 
4.29 

 
4.50 

 
4.55 
4.27 

 
4.42 
4.42 

 
4.21 
4.28 
4.29 

 
4.27 
4.38 

0.37 
0.36 
0.36 
0.33 

 
0.33 

 
0.39 

 
0.42 
0.36 

 
0.41 
0.43 

 
0.45 
0.43 
0.37 

 
0.36 
0.37 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 รวม  4.30 0.39 มาก 
 
 จากตารางที่ 20 พบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย     
(S.D. = 0.39) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา       
การปฏิบัติตามาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพอยูในระดับ
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มากที่สุด จํานวน 2 ขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ( X = 4.55, S.D. = 0.42) และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึก
สาธารณะ และเสียสละใหสังคม ( X = 4.50, S.D. = 0.39) นอกนั้นอยูในระดับมากจํานวน 30 ขอ 
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย 5 อันดับแรกไดดังนี้ มีจิตวิญญาณความเปนครู        
( X = 4.47, S.D. = 0.28) สามารถทําแผนการเรียนรู ( X = 4.42, S.D. = 0.41) สามารถฝก
ปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทําแผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุง ( X = 4.42, 
S.D. = 0.43) สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง ( X = 4.39, S.D. = 
0.36) และสามารถวัดและประเมินผลได ( X = 4.39, S.D. = 0.36) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต     
นอยที่สุดจากทั้งหมดคือ สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน ( X = 4.12, 
S.D. = 0.38) 
 
ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(n=39) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2) X  S.D. ระดับ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยูเสมอ  
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูเรียน 
3. มุงม่ันพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก
ผูเรียน  
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
โดยรายงานใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และการดําเนินงาน
ที่เก่ียวของ 
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน เชน   การ
แสดงออก การประพฤตแิละปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป  
9. รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

4.35 
 

4.43 
 

4.44 
4.38 
4.35 
4.37 

 
4.29 

 
 

4.49 
 

4.45 
 

0.36 
 

0.33 
 

0.35 
0.36 
0.38 
0.38 

 
0.42 

 
 

0.40 
 

0.32 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตอ) 

(n=39) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2) X  S.D. ระดับ 

10. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค และรวมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา 
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และใช
ขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  

4.38 
 

4.37 
 
 

4.38 

0.35 
 

0.40 
 
 

0.38 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 รวม  4.39 0.37 มาก 
 
 จากตารางที่ 21 พบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 4.39) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.37) แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย 5 อันดับแรกไดดังนี้ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน เชน การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพ
ทั่วไป ( X = 4.49, S.D. = 0.40) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษา ( X = 4.45, S.D. = 0.32) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ          
( X = 4.44, S.D. = 0.35) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน             
( X = 4.43, S.D. = 0.33) และรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค และรวมมือปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนางานของสถานศึกษา ( X = 4.38, S.D. = 0.35) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดจาก
ทั้งหมดคือ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ โดยรายงานใหครอบคลุมสาเหตุ 
ปจจัย และการดําเนินงานที่เก่ียวของ ( X = 4.29, S.D. = 0.42) 
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ตารางที่ 22 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

(n=39) 
มาตรฐานการปฏิบัติตน (Y3) X  S.D. ระดับ 

 1. มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
2. รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปน
สมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
3. รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก
ศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ด ีใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค 
4. พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค ยึดมั่น
ในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
5. ประพฤติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4.53 
 
 

4.58 
 

4.54 
 
 

4.56 
 

4.56 

0.37 
 
 

0.34 
 

0.40 
 
 

0.41 
 

0.35 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

 รวม  4.56 0.37 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 22 พบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจาย
นอย (S.D. = 0.37) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอย ไดดังนี้ รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรวิชาชีพ ( X = 4.58, S.D. = 0.34) ประพฤติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ( X = 4.56, S.D. = 0.35) พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค ยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ ( X = 4.56, S.D. = 0.41) รัก เมตตา เอาใจใส 
ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่
ดี ใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค ( X = 4.54, S.D. = 0.40) มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง
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ดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยูเสมอ  ( X = 4.53, S.D. = 0.37) 
 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยวิเคราะหจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – 
moment correlation coefficient) พบวามีความสัมพันธกันสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 23 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ       

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 

ตัวแปร 
มาตรฐานความรู 
และประสบการณ 
วิชาชีพ (Y1) 

มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน (Y2) 

มาตรฐานการ 
ปฏิบัติตน (Y3) 

ภาพรวม 
(Ytot) 

ผูอํานวยความสะดวก (X1) .770** .682** .543** .744** 
ผูประเมิน (X2) .774** .771** .584** .758** 
ผูคาดการณ (X3) .820** .740** .601** .798** 
ผูใหคําปรึกษา (X4) .672** .555** .369** .626** 
ผูสงเสริมสนับสนุน (X5) .771** .690** .557** .747** 

ภาพรวม (Xtot) .809** .718** .564** .781** 
  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) และ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 (Ytot) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง (rxy = 0.781) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนความสัมพันธในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอย
ตามกัน 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Xtot) กับ 
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละดาน (Y1 – Y3) พบวามีความสัมพันธกันในระดับสูง 
จํานวน 2 ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ (rxy = 0.809) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (rxy = 0.718) สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา                 
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนในระดับ 
ปานกลาง (rxy = 0.564) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน (X1 – X5) 
กับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในภาพรวม (Ytot) พบวามีความสัมพันธกันในระดับสูง
จํานวน 4 ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผู
คาดการณ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 (rxy = 0.798) บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมิน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556      
(rxy = 0.758) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 (rxy = 0.747) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูอํานวยความ
สะดวก มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 (rxy = 0.744) สวนบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานผูใหคําปรึกษา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
ในระดับปานกลาง (rxy = 0.626) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน (X1 – X5) 
กับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละดาน (Y1 – Y3) พบวามีความสัมพันธกันใน
ระดับสูงจํานวน 6 ดาน และมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางจํานวน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มากที่สุดใน 4 อันดับแรกไดดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดาน       
ผูคาดการณ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ (rxy = 0.820) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมิน มีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ        
(rxy = 0.774) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (rxy = 0.771) ซึ่งมีคา
เทากับ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมิน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (rxy = 0.771) สวนดานที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด
คือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูใหคําปรึกษา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนในระดับปานกลาง (rxy = 0.369) 
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 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประชากรท่ี
ศึกษาคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 กลุมตัวอยาง
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 39 โรง ผูให
ขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือ     
ผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน จํานวน 1 คน และครูผูสอน จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 156 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของแฟเรนและเคย (Farren and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ตามขอบังคับ
คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 88.64 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต 
(mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ    
เพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูสงเสริมสนับสนุน ผูคาดการณ ผูใหคําปรึกษา 
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2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา    
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานคือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และอยูในระดับมากจํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิม      
เลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ 
 3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน
ในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธในทางบวก หรือมี
ความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 
 เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานกับ       
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงจํานวน 4 
ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ ดานผูคาดการณ ผูประเมิน ผูสงเสริมสนับสนุน 
ผูอํานวยความสะดวก สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูใหคําปรึกษามีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในระดับปานกลาง 
 เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงจํานวน 2 ดาน  
เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ และ
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูดานมาตรฐานการปฏิบัติตนในระดับปานกลาง 
 เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานกับ       
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับมากจํานวน 
6 ดาน และมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางจํานวน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่มากที่สุดใน 4 อันดับแรกไดดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมินกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุนกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งมีคาเทากับ บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมินกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน สวนดานที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูให
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คําปรึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนซึ่งมีความสัมพันธ
กันในระดับปานกลาง 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา เพ่ือใหทราบสภาพท่ีแทจริงที่เปนไป
ได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน ผูวิจัยไดนําไปสูการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเปนบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ ซึ่งจากขอมูลที่ไดพบวาจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีศักยภาพใน
การบริหารงานภายในสถานศึกษาเปนอยางดี และผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของตนที่จะบริหารจัดการสถานศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ และในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทุกๆ ดานของโรงเรียน จึงไดพัฒนา
ตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารงานทุกดานของโรงเรียน นอกจากน้ีสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ไดมีการประชุมในเร่ืองการประกันคุณภาพ และมีนโยบายในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของผูบริหาร การพัฒนาผูบริหารในดานตางๆ ดังนั้นจึงมีการจัดทํา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหารอยางตอเนื่อง ซึ่งก็ทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากท้ัง 
5 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานผูอํานวยความสะดวก ดานผู
ประเมิน ดานผูสงเสริมสนับสนุน ดานผูคาดการณ และดานผูใหคําปรึกษา เพราะในดานผูอํานวย
ความสะดวกน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาชวยใหครูตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในระยะยาว ชวยใหครูเห็นคุณคา รักและศรัทธาในวิชาชีพ ชวยสรางบรรยากาศการทํางาน
ที่เปดกวาง ในดานผูประเมิน ผูบริหารมีการแจงใหครูทราบถึงเกณฑการประเมินและผลการประเมิน 
พรอมทั้งเสนอแนะกิจกรรมที่จะชวยใหครูสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได ใน
ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับบุคคล องคการ หรือหนวยงาน
ภายนอกจนงานประสบความสําเร็จ และสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย ในดาน
ผูคาดการณ ผูบริหารชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู สื่อสารให
ทราบถึงทิศทาง กลยุทธขององคการ การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในดาน           
ผูใหคําปรึกษา ผูบริหารใหคําปรึกษาและชวยแกปญหาดวยความเต็มใจ  ใหคําแนะนําและเสนอแนะ
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แนวทางในการขจัดปญหา ซึ่งผลการวิจัยเร่ืองนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัส ชัยยะ ไดทําการวิจัย
เรื่อง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไปและโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไปและโรงเรียน   
ในฝน โดยภาพรวมและรายดานพบวา อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขสันต      
ชัยศิริวัฒน ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ผูใหคําปรึกษา ผูอํานวยความสะดวก  
ผูคาดการณ ผูประเมิน และผูสงเสริมสนับสนุน ขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทผูบริหารในการพัฒนาครู
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ไดแก ดานผูอํานวยความสะดวก ผูบริหารควรอํานวยความสะดวกตาม
ความตองการของครูโดยยึดหลักความเปนธรรมและมีการจัดหาอุปกรณที่จําเปนตองใชในกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานผูประเมิน ผูบริหารควรประเมินความพรอมกอนและหลังการปฏิบัติงานของครู 
มีการสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ดานผูคาดการณ ผูบริหารควรคาดการณถึงการดําเนินงาน
ในอนาคต มีการวางแผน มีวิสัยทัศน และมีการเตรียมขอมูลตางๆ เพ่ือใช เปนแนวทางใน             
การปฏิบัติงานของครู ดานผูใหคําปรึกษา ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาแกปญหาตามความเหมาะสม
ใหแกครูและยอมรับฟงความคิดเห็นของครู ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูบริหารควรใหการสนับสนุน  
การพัฒนางานของครูโดยการสงเขารับการอบรมใหการสนับสนุนในดานงบประมาณและใหขวัญ
กําลังใจแกครูที่ตั้งใจทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย ไดทําการวิจัย
เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผลการวิจัยพบวา บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอทองผาภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ประเมินและรายงาน สงเสริมสนับสนุน และนิเทศติดตาม 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี สกุณา ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  ดานการสงเสริม
พัฒนาครูและบุคลากร ดานการประเมินผล ดานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ดานการเปนผูนํา
วิชาการ ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการเปนผู อํานวยความสะดวก ดานการสงเสริมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ดานการบริหารงานแบบมีสวนรวม ดานการประสานความสัมพันธ และดานการ
เผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา หมาดเทง ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาท
ของผูบริหารที่สงผลตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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กรุงเทพมหานครเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดดังน้ี ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูสงเสริมสนับสนุน ผู คาดการณ และผูใหคําปรึกษา         
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค  ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารโรงเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บทบาท
ผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ดาน คือ ผูอํานวยความสะดวก และอยูในระดับมาก
จํานวน 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูใหคําปรึกษา ผูประเมิน และ
ผูคาดการณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มารติน (Martin) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารท่ี
สัมพันธกับการเตรียมการบริหารและงานในหนาที่รับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา ในงานปกติจํานวน
มากผูบริหารทําไดสําเร็จและมีภาระงานประจําที่สําคัญซึ่งเปนภารกิจของโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จนั้นเปนงานที่ผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบอยู 

2. จากผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา    
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ไดมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่ดีมาดํารงตําแหนงครู ทําใหไดบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการ
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม โครงการสงเสริมประสิทธิภาพและสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งก็ทําใหการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานคือ ดานมาตรฐานการปฏิบัติ
ตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ทั้งนี้เพราะครูสวนใหญมีจิตวิญญาณความเปนครู รัก เมตตา เอาใจใส 
ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี รัก ศรัทธา 
ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ มีวินัยในตนเอง สวนการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อีก 2 ดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
เพราะในดานมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้น ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการพัฒนาแผนการสอนให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มุงมั่นพัฒนา
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ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ สวนในดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพนั้น ครูมีความรูตาม
มาตรฐานความรูเปนอยางดี เพราะมาตรฐานวิชาชีพครูกําหนดวาครูจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
ตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา และในการสอบบรรจุครูจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานความรูที่คุรุสภา
กําหนด ดังนั้นผูที่จะมาเปนครูจะตองสอบผานมาตรฐานความรู ไดแก ความเปนครู ปรัชญาการศึกษา 
ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิญญาณสําหรับครู หลักสูตร การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน    
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู การประกับคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สวน
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพนั้น คุรุสภามีขอกําหนดไววาตองผานการฝกปฏิบัติการสอนอยางนอย 
1 ป ดังนั้นคนที่จะขอใบประกอบวิชาชีพครูจะตองผานการฝกสอน และผานการประเมินการ
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ทางคุรุสภากําหนด ทําใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยเรื่องนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช ไดทํา
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ดานพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดาน
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูใน
ทุกสถานการณ ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ดานแสวงหาและ
ใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนไดอยางมีระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ไดทําการวิจัย
เร่ือง คุณธรรมของผูบริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียมากไปหานอยดังนี้ ดาน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูเรียน ดานการรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูใน
ทุกสถานการณ ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานพัฒนาแผนการสอนใหปฏิบัติได
เกิดผลจริง ดานรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
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พัฒนา ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ดานปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กานนท อินทปญญา ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา           
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียน รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นแกผูเรียน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร
ในการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรัตน นาคะรัมภะ ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความเปนครูมืออาชีพ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติตน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดานมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชชาพร อุนศิริ ไดทําการวิจัยเรื่อง วุฒิภาวะทาง
อารมณของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการตัดสินในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน
การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานการพัฒนาแผนการ
สอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแก
ผูเรียน และดานการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ บราวน และ       มาคาแทนเกย (Brown and Macatangay) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาครูมืออาชีพใหไดรับการยอมรับ โดยใชแบบสอบถามครูผูสอนจํานวน 3 รายท่ีเขารวม
โครงการพัฒนาวิชาชีพครูของสมาคมตะวันตกเฉียงเหนือ เพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนใน
เมืองซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการวิจัย   เชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐาน
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การเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับ  การพัฒนาครูมืออาชีพ ผลการวิจัยพบวา ครูที่เขารวมโครงการ
แสดงใหเห็นผลกระทบในทางบวกวา ครูมีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพทั้งในระดับของ
บุคคลและระดับของโรงเรียน รวมทั้งวัฒนธรรมการเรียนรูของครูถูกพัฒนาตามสภาพแวดลอมอยาง
ตอเนื่องในการวางแผนและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาและสรางประสิทธิภาพของโรงเรียน 
 3. จากผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3        
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธ
กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกันเนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนผูนําทางวิชาการ เปนนักวางแผนพัฒนา 
นําแนวคิดใหมๆ ไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สามารถเลือกรูปแบบการบริหารงานได
เหมาะสมกับสถานการณ มีการสงเสริมใหครูดึงความสามารถและศักยภาพของตนในดานตางๆ นั้น
ออกมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาองคการ สงเสริมใหครูมีความสุขในการทํางาน 
สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตัวครูใหเกิดขึ้น อันจะเปนแรงผลักดันใหครูสามารถดําเนินการทําสิ่งตางๆ 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงจํานวน 4 ดาน เรียงตามลําดับ     
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนของการบริหาร 
ที่ดี สามารถคาดการณลวงหนาไดอยางเหมาะสม ชี้แจงใหครูเห็นแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู สื่อสารใหทราบถึง
ทิศทาง กลยุทธขององคการ การเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ และการเตรียม
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมินกับ  
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารมีวิธีการประเมินที่
หลากหลายและครอบคลุม  แจงใหครูทราบถึงมาตรฐานท่ีใชในการประเมินและแจงผลการประเมิน
ใหทราบ มีการกํากับติดตามผลอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเสนอแนะกิจกรรมที่จะชวยใหครูสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได เพ่ือใหครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุนกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2556 มีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับบุคคล องคการ หรือหนวยงาน
ภายนอกจนงานประสบความสําเร็จ เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายใหขวัญและกําลังใจกับครู สงเสริมให
ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สงครูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในดานตางๆ สนับสนุนให
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ครูกลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ และใหความอนุเคราะหแกครูในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณที่ใชใน
การเรียนการสอนหรือในกิจกรรมตางๆ สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูอํานวยความ
สะดวกกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา
ชวยใหครูเห็นคุณคาในอาชีพ ความสนใจในงาน และทักษะที่เปนจุดเดนของตนเอง ชวยสราง
บรรยากาศในการทํางานท่ีเปดกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ชวยใหครูตระหนักถึงความสําคัญ
ของการวางแผนการปฏิบัติงานในระยะยาว ชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตางๆ สงผลให
มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ดานผูใหคําปรึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
เพราะ ผูบริหารสถานศึกษาเปนที่ปรึกษาที่ดีใหแกครู ใหคําปรึกษาดวยความเต็มใจ ใหคําปรึกษาครู
กอนการดําเนินงานสําคัญ แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุนและอุปสรรคที่มีตอความสําเร็จของ
งาน และสามารถชวยแกไขปญหาของครูไดตามความเหมาะสม เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละ
ดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูง จํานวน 2 ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธได
ดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพมีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาชวยใหครูมีการพัฒนา
ความรูและประสบการณในดานตางๆ เชน การวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตร การจัดทําแผน        
การจัดการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน     
การประยุกตใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู นําผลการประเมินไปใชใน       
การพัฒนาผูเรียน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารชวยใหครูมีการพัฒนาตนเองใน      
การปฏิบัติงานดานตางๆ เชน การศึกษาคนควาและเผยแพรผลงานทางวิชาการ การเขารวมอบรม
สัมมนา การพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเกิดผลดีกวาเดิม การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง       
มีระบบ การปฏิบัตตินเปนแบบอยางท่ีดแีกผูเรียน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
เพราะ ผูบริหารชวยใหครูมีวินัยในตนเอง เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี 
สรางความสามัคคีในหมูคณะ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ใน
แตละดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูงจํานวน 6 ดาน และมีความสัมพันธกันในระดับปาน
กลางจํานวน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มากที่สุดใน 4 อันดับแรกไดดังนี้ 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานมาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดเพราะ ผูบริหารมีวิสัยทัศนของการบริหาร
ที่ดี สามารถคาดการณลวงหนาและชี้ใหเห็นแนวโนมในการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น แนวโนมของการ
พัฒนาใหมๆ ที่มีตอการปฏิบัติงานของครู การเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ   
ทําใหครูมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาความรูและประสบการณวิชาชีพในดานตางๆ เชน     
การพัฒนาหลักสูตรโดยการบูรณาการในเร่ืองตางๆ เขาไปในหลักสูตร การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู การสรางนวัตกรรม สื่อการเรียนรูใหมๆ ที่นาสนใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี   
การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดาน        
ผูประเมินมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการทํางาน ผลการ
ปฏิบัติตน และเปาหมายในงาน มีการแจงใหครูทราบถึงมาตรฐานท่ีใชในการประเมินและแจงผลการ
ประเมินในดานตางๆ ใหครูไดรับทราบ และเสนอแนะวิธีการที่จะชวยใหบุคลากรสามารถปรับปรุง
และพัฒนาในดานตางๆ ทําใหครูมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาชีพอยางตอเน่ือง เชน การพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหไดตามเกณฑ
การประเมินที่กําหนด การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑที่กําหนด การนําผล      
การประเมินการเรียนรูของผูเรียนไปใชในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง สวนบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุนมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556    
ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพเพราะ ผูบริหารชวยสงเสริมสนับสนุนครูในดานตางๆ 
ชวยใหครูสามารถพัฒนางานใหสําเร็จไดตามเปาหมาย ชวยในการประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก ชวยในการสงเสริมใหครูแตละคนดึงความสามารถของตนเองในดานตางๆ ออกมา
ใชในการพัฒนาองคการและการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่ รวมทั้งสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ เพ่ือใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมใหครู
เขาอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในดานตางๆ สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาผูเรียนและ
พัฒนาการเรียนการสอน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมินมีความสัมพันธกับ     
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา  
มีการแจงใหครูทราบถึงมาตรฐานท่ีใชในการประเมินและแจงผลการประเมินในดานการปฏิบัติงานให
ครูไดรับทราบ และเสนอแนะแนวทางใหครูพัฒนาในดานการปฏิบัติงานของตนเองซึ่งชวยใหครูนําผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองในดานตางๆ ใหดีขึ้น เชน การพัฒนาแผนการ
สอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ การรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงาน
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ทางวิชาการ สวนดานที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูให
คําปรึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนเพราะ           
ครูสวนใหญมีจิตวิญญาณความเปนครู มีความรักและเมตตาตอศิษยและผูรับบริการเปนอยางดี        
มีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยูเสมอ โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาไมได      
มีสวนชวยในการใหคําปรึกษาในดานนี้มากนัก เพราะครูเปนผูมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพเปนอยางดี   
อยูแลว แตอยางไรก็ตามผูบริหารสถานศึกษาก็ควรใหความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย เมื่อครูมีปญหาตางๆ 
ผูบริหารควรใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาดวยความเต็มใจ ใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเปนอยางดี ผลการวิจัยเรื่องนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย รัตนวิชัย  
ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษา      
ชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการ
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จั ด
การศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 จําแนกตามสถานภาพพบวา โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน โดยผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวา ผูบริหารมีบทบาทในการ
พัฒนาครูมากกวาครูผูสอน และเมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา โดยรวมมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตอการปฏิบัติตามบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหนองคายเขต 1 พิจารณาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการ
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรไดสะสมประสบการณวิชาชีพ เพ่ือเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ไดแก ให
ขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดีเดน ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ไดแก สงเสริมใหครูไดพัฒนาสื่อเพ่ือการจัดกิจกรรมดวยตนเอง ดานการจัดแหลงเรียนรูให
ครูไดศึกษาและพัฒนาตนเอง ไดแก จัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร คูมือครู แผนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สันติ อวรรณา ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารในการ
พัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนสวนใหญเห็น
วาผูบริหารไดสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ได
จัดเตรียมแผนงานโครงการในการอบรมเพ่ือพัฒนาครู จัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุน
ใหครูไดศึกษาดูงาน สงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น อนุญาตใหครูไดใชเวลาบางสวนของ
ราชการในการศึกษาตอ แตไมไดจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาตอของครู ขาดการสํารวจความตองการ
และประเมินผลหลังจากการลาศึกษาตอ สงเสริมใหครูเขารับการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน ชี้แนะ
ครูผูสอนในการทําวิจัยในชั้นเรียน ไดแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในรวมถึงใหคําปรึกษาในการ
จัดการเรียนรูแกครูผูสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อีซูมิ (Izumi) ไดทําการวิจัยเรื่อง สาเหตุแหง
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ความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหงในแคลิฟอรเนีย (California) ผลการวิจัยพบวา ครูใหญ
ของโรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญกับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย ฯลฯ 
ครูใหญมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน การพัฒนาครูเนนไปตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับ
คุณภาพของครู เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้ 
 1. จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคามัชฌิม
เลขคณิตนอยที่สุดคือ ดานผูใหคําปรึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาทของตนเองใน
ฐานะผูใหคําปรึกษาอยางเต็มใจและเต็มที่ เพราะการใหคําปรึกษาจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ
ปญหาของบุคลากรในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรดวยวาตัวเขาเอง
ไมไดถูกทอดท้ิงใหปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว 
 2. จากการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานมาตรฐานความรูและประสบ
การวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ 
ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
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และผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน สงครูเขาอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรูความสามารถในดานตางๆ เชน ในดานการใชสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน การ
ทําวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมถึงการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ือเตรียมความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียน 
 3. จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 พบวา ดานที่มีความสัมพันธกันมากท่ีสุดคือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดาน 
ผูคาดการณกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
ดังนั้นผูบริหารควรแสดงบทบาทของการเปนผูคาดการณอยางเหมาะสมโดย ชี้ใหเห็นแนวโนมในการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แนวโนมของการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพ จะทําใหครูมีการเตรียมความพรอมรับการเปล่ียนแปลงขององคการ 
มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาวิชาชีพในดานตางๆ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 เพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัยในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรนํามาศึกษาในการ
วิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษากลยุทธหรือแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยเฉพาะในดานผูใหคําปรึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะในดาน
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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   Ph.D. Education SARDAR PATEL University India 
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2. ดร.เฉลียว  ยาจันทร 
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รายช่ือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทดลองใช (Try out) เครื่องมือ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม 

 
1. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
2. โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 

3. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
5. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
6. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
7. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 

8. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
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รายช่ือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เก็บขอมูล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 

1. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ 
2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
3. โรงเรียนศรีบุณยานนท 
4. โรงเรียนรัตนาธิเบศร 
5. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

6. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 
7. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

8. โรงเรียนไทรนอย 

9. โรงเรียนราษฎรนิยม 

10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
11. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
12. โรงเรียนปากเกร็ด 

13. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี 
15. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
16. โรงเรียนบางบัวทอง 
17. โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 
18. โรงเรียนปากกรานพิทยา 
19. โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล” 

20. โรงเรียนทาหลวงวิทยานุกูล 

21. โรงเรียนบางปะหัน 

22. โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล 

23. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ 
24. โรงเรียนวังนอย “พนมยงควิทยา” 

25. โรงเรียนอุทัย 

26. โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

27. โรงเรียนบางไทรวิทยา 
28. โรงเรียนบางบาล 
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29. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห 1” 

30. โรงเรียนบางปะอิน 

31. โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 
32. โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” 

33. โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 

34. โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) 
35. โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา 
36. โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 

37. โรงเรียนสาคลีวิทยา 
38. โรงเรียนบางซายวิทยา 
39. โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค 
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ภาคผนวก ง 
 

คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.984 71 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Q1 305.6875 1031.3185 .5810 .9835 
Q2 305.8125 1034.1573 .5692 .9835 
Q3 305.6563 1027.9103 .6655 .9834 
Q4 305.5938 1034.1200 .6285 .9834 
Q5 306.0625 1033.9315 .4260 .9840 
Q6 305.6875 1032.0927 .5207 .9837 
Q7 305.7188 1028.2087 .7183 .9833 
Q8 305.5938 1030.5716 .6648 .9833 
Q9 305.8125 1033.3185 .6190 .9834 
Q10 305.7500 1026.1935 .6662 .9834 
Q11 305.6875 1037.5766 .5839 .9834 
Q12 305.5625 1030.3831 .7477 .9832 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Q13 305.7813 1014.1764 .8299 .9831 
Q14 305.5625 1029.9960 .6054 .9835 
Q15 305.8438 1030.8458 .7347 .9832 
Q16 306.0313 1032.8700 .5893 .9835 
Q17 305.8438 1022.9103 .7703 .9832 
Q18 305.7813 1028.0474 .7544 .9832 
Q19 305.5938 1032.0554 .7197 .9833 
Q20 305.4688 1043.4829 .5616 .9835 
Q21 305.7188 1032.2087 .7226 .9833 
Q22 305.4688 1029.2893 .7511 .9832 
Q23 305.5625 1035.4153 .6819 .9833 
Q24 305.4688 1041.2893 .5657 .9835 
Q25 305.4688 1039.9345 .6002 .9834 
Q26 305.4375 1037.8669 .5581 .9835 
Q27 305.6875 1034.6734 .6499 .9834 
Q28 305.6875 1034.0282 .6645 .9833 
Q29 305.7500 1044.1935 .5482 .9835 
Q30 305.5625 1037.7379 .6820 .9833 
Q31 305.4375 1034.3185 .8119 .9832 
Q32 305.3750 1035.4032 .7074 .9833 
Q33 305.5313 1026.1925 .8338 .9831 
Q34 305.5313 1023.6764 .7903 .9832 
Q35 305.4375 1031.6089 .8079 .9832 
Q36 305.3750 1034.3065 .8071 .9832 
Q37 305.4375 1034.3831 .7371 .9833 
Q38 305.5000 1031.5484 .7579 .9832 
Q39 305.3438 1039.2651 .6708 .9833 
Q40 305.3750 1038.2419 .6980 .9833 
Q41 305.4063 1033.7974 .7490 .9832 
Q42 305.4375 1035.0282 .7921 .9832 
Q43 305.5313 1036.9022 .7663 .9832 
Q44 305.5313 1033.7409 .7758 .9832 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Q45 305.4688 1038.6442 .6970 .9833 
Q46 305.5000 1031.4194 .7610 .9832 
Q47 305.3750 1037.6613 .7141 .9833 
Q48 305.2500 1039.2903 .6869 .9833 
Q49 305.3125 1035.9637 .6969 .9833 
Q50 305.4375 1034.5121 .7339 .9833 
Q51 305.3750 1042.4355 .5299 .9835 
Q52 305.3750 1038.6935 .6855 .9833 
Q53 305.5625 1034.3185 .6579 .9833 
Q54 305.5000 1034.9032 .6777 .9833 
Q55 305.4375 1046.5121 .4733 .9836 
Q56 305.3438 1039.7813 .6565 .9834 
Q57 305.4375 1038.1250 .7058 .9833 
Q58 305.3750 1032.9516 .8447 .9832 
Q59 305.5625 1031.2863 .7830 .9832 
Q60 305.5938 1033.9264 .6765 .9833 
Q61 305.3750 1031.3387 .8105 .9832 
Q62 305.2500 1037.9355 .7253 .9833 
Q63 305.2813 1035.3700 .7169 .9833 
Q64 305.4375 1031.4798 .5652 .9835 
Q65 305.4375 1038.3185 .6371 .9834 
Q66 305.3750 1033.9194 .7450 .9832 
Q67 305.1563 1038.7167 .7457 .9833 
Q68 305.0938 1041.5716 .7039 .9833 
Q69 305.1250 1044.2419 .5974 .9834 
Q70 305.1250 1040.6290 .7086 .9833 
Q71 305.0938 1042.8619 .6627 .9834 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบสอบถามของการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
การวิจัย เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ซึ่งขอมูล
ที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยนี้ ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับ
รองวาจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด โดยผูวิจัยจะนําไป
วิเคราะหในภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริง 
 ผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รอง
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และ ครผููสอน 2 คน  (ตอบคนละ 1 
ฉบับ) 
 แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 3 ตอน จํานวน 76 ขอดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  5 ขอ 
 ตอนท่ี 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา    จํานวน 22 ขอ 
 ตอนท่ี 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556   จํานวน 49 ขอ 
 เมื่อทานใหขอมูลครบถวนแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามน้ีคืนทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยไดแนบ
ซองมาพรอมกันนี้แลว 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 
 

 

(นายชาติชาย  ศรีจนัทรดี) 
นักศึกษาปริญญาโท 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทรศัพท 086-7793116 
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ตอนที่ 1 : สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง �หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ขอ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
1 เพศ 

� ชาย                  � หญิง 
[   ]  01 

2 อายุ 

� 20-30 ป            � 31-40 ป 
� 41-50 ป            � 51-60 ป 

[   ]  02 

3 ระดับการศึกษา 
� ต่ํากวาปริญญาตรี   � ปริญญาตรี 
� ปริญญาโท           � ปริญญาเอก 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

[   ]  03 

4 ตําแหนงหนาที่ 
� ผูบริหารหรือรองผูบริหารสถานศึกษา 
� ครูผูสอน 

[   ]  04 

5 ประสบการณในการทํางาน 

� 1-5 ป                 � 6-10 ป 
� 11-15 ป              � 16-20 ป 
� 21-25 ป              � 26-30 ป 
� มากกวา 30 ป 

[   ]  05 
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ตอนที่ 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง  ในการตอบคําถามแตละขอ ใหทานพิจารณาตัดสินใจวา ตัวทาน (กรณีผูตอบเปนผูบริหาร)  
           หรือผูบริหารสถานศึกษาของทาน (กรณีผูตอบเปนครู) มีบทบาทตามที่บรรยายไวในระดับใด  
 แลวทําเคร่ืองหมาย √ ในชองระดับของบทบาทเพียงชองเดียว 
ถาทานตอบ ระดับ 1 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 

  ระดับ 2 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 

  ระดับ 3 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

  ระดับ 5 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

ผูอํานวยความสะดวก 

1 ผูบริหารชวยใหครูเห็นคุณคาในอาชีพ ความสนใจ
ในงาน และทักษะที่เปนจุดเดนของตนเอง 

     [   ]  06 

2 
ผูบริหารชวยใหครูตระหนักถึงความสําคัญของการ
วางแผนการปฏิบัติงานในระยะยาว 

     [   ]  07 

3 
ผูบริหารสรางบรรยากาศการทํางาน ที่เปดกวาง 
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

     [   ]  08 

4 
ผูบริหารชวยใหครูเขาใจสิ่งที่จําเปน ในอาชีพของ
ตนเอง 

     [   ]  09 

ผูประเมิน 

5 
ผูบริหารแจงผลการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ใหครูทราบอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา 

     [   ]  10 

6 
ผูบริหารแจงใหครูทราบถึงความคาดหวังและ
มาตรฐานที่ใชในการประเมิน 

     [   ]  11 

7 
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครูเก่ียวกับสิ่งที่มี
ความสําคัญตอการทํางานในปจจุบัน เพ่ือนําไป
พัฒนาใหดีขึ้น 

     [   ]  12 

8 
ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงความสําคัญระหวางผลการ
ปฏิบัติงานและเปาหมาย 

     [   ]  13 

9 
ผูบริหารเสนอแนะกิจกรรมท่ีจะชวยใหครูสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตัวเองได 

     [   ]  14 
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ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

ผูคาดการณ 

10 
ผูบริหารใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ วิชาชีพ และ
การทํางานอยางเปนระบบ 

     [   ]  15 

11 
ผูบริหารชวยใหครูสามารถหาและเขาถึง
แหลงขอมูลเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได 

     [   ]  16 

12 
ผูบริหารชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาใหมๆ 
ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู 

     [   ]  17 

13 
ผูบริหารชวยใหครูเขาใจวัฒนธรรมและนโยบาย
ขององคการ 

     [   ]  18 

14 
ผูบริหารส่ือสารใหทราบถึงทิศทาง  กลยุทธของ
องคการ 

     [   ]  19 

ผูใหคําปรึกษา 

15 
ผูบริหารชวยใหครูสามารถแสดงเปาหมายการ
ปฏิบัติงานของตนได 

     [   ]  20 

16 
ผูบริหารชวยเหลือครูในการคัดเลือกเปาหมาย
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได 

     [   ]  21 

17 
ผูบริหารเชื่อมโยงเปาหมายในการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพใหเขากับกลยุทธขององคการ 

     [   ]  22 

18 
ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวย
สนับสนุนและอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จ
ของงาน 

     [   ]  23 

ผูสงเสริมสนับสนุน 

19 
ผูบริหารชวยสนับสนุนใหครูสามารถพัฒนา
แผนงานที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานได 

     [   ]  24 

20 
ผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับบุคคล 
องคการ หรือหนวยงานภายนอกจนงานประสบ
ความสําเร็จ 

     [   ]  25 

21 
ผูบริหารและครูไดรวมอภิปรายถึงเปาหมายใน
หนาที่การงานกับบุคคลอ่ืนที่สามารถหยิบยื่น
โอกาสท่ีดีในอนาคตได 

     [   ]  26 

22 
ผูบริหารสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหงาน
บรรลุเปาหมาย 

     [   ]  27 
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ตอนที่ 3 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 
 

คําชี้แจง ขอความในหัวขอตอไปนี้เปนขอความเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2556  

 โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานพิจารณาเห็นวาบุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบัติ  
 และพฤติกรรมการแสดงออก เพียงชองเดียว โดยมีเกณฑใหเลือกตอบ ดังนี้ 
ถาทานตอบ ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับนอยที่สุด 

  ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับนอย 

  ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับมาก 

  ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับมากท่ีสุด 

ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

มาตรฐานความรู 
- ความเปนครู 

1 
รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน 
เพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค
สิ่งใหมๆ ได 

     
[   ]  28 

2 
แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

     [   ]  29 

3 
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน 

     [   ]  30 

4 มีจิตวิญญาณความเปนครู      [   ]  31 
- ปรัชญาการศึกษา 

5 
นําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

     [   ]  32 

6 
วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

     [   ]  33 

- ภาษาและวัฒนธรรม 

7 
สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การ
เขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพ่ือการ
สื่อความหมายอยางถูกตอง 

     
[   ]  34 

8 
ใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติ 

     [   ]  35 
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ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

- จิตวิทยาสําหรับครู 

9 
สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

     [   ]  36 

10 
ใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

     [   ]  37 

- หลักสูตร 
11 วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได      [   ]  38 

12 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 

     [   ]  39 

- การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน 

13 
สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลจริง 

     [   ]  40 

14 
สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู 

     [   ]  41 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

15 
สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 

     [   ]  42 

16 
สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียน 

     [   ]  43 

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

17 
ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูได 

     [   ]  44 

18 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร      [   ]  45 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
19 สามารถวัดและประเมินผลได      [   ]  46 

20 
สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน 

     [   ]  47 

- การประกันคุณภาพการศึกษา 

21 
สามารถจัดการควบคุมคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

     
[   ]  48 

22 
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

     [   ]  49 
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ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

- คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

23 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ 
และเสียสละใหสังคม 

     [   ]  50 

24 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 

    [   ]  51 

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
- การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

25 
สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนได ตามความ
แตกตางของผูเรียน 

     [   ]  52 

26 สามารถจัดทําแผนการเรียนรู  
 

    [   ]  53 

27 
สามารถฝกปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทํา
แผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและ
ปรับปรุง 

     
[   ]  54 

28 สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ  
 

    [   ]  55 

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

29 สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ  
 

    [   ]  56 

30 
สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 

     [   ]  57 

31 สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน  
 

    [   ]  58 

32 
สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและ
การพัฒนาผูเรียน 

     [   ]  59 
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ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

33 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ เชน การศึกษาคนควาเพื่อ
พัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองคการ
หรือหนวยงานหรือสมาคมจัดขึ้น 

     

[   ]  60 

34 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ี
จะเกิดแกผูเรียน 

     [   ]  61 

35 

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ คือ 
การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ
ของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด
ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ 

     

[   ]  62 

36 

พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
เชน การเลือกใช ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน 
บันทึกหลังสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะ
อื่นๆ ที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

     

[   ]  63 

37 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ เชน การประดิษฐ คิดคน ผลิต 
เลือกใช ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ เอกสาร
สิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 

     

[   ]  64 

38 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่
เกิดแกผูเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนที่
มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการ
แสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตางของ
บุคคลดวยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู
ทั้งหลายไดดวยตนเอง 

     

[   ]  65 

39 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได
อยางมีระบบ โดยรายงานใหครอบคลุมสาเหตุ 
ปจจัย และการดําเนินงานที่เก่ียวของ 

     
[   ]  66 
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ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

40 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน เชน   
การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดาน
บุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และ
จริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครูอยาง
สม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือ
เปนแบบอยาง 

     

[   ]  67 

41 

รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
โดยตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น 
ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเพ่ือนรวมงาน
ดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา 

     

[   ]  68 

42 

รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค โดย
ตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น 
ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางาน
ของสถานศึกษา 

     

[   ]  69 

43 

แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา โดย
มีการคนหา สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูล
ขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน และ
ใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

     

[   ]  70 

44 

สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ โดยการสรางกิจกรรมการเรียนรู
โดยนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการ
เรียนรู 

     

[   ]  71 
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ประเ
ด็น ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผูวิจัย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

45 

มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยูเสมอ 

     

[   ]  72 

46 
รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ 
และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

     [   ]  73 

47 

รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ให
กําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาท
หนาที่ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทาง
กาย วาจา และจิตใจ ตองใหบริการดวยความ
จริงใจและเสมอภาค 

     

[   ]  74 

48 
พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยาง
สรางสรรค ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ 

     
[   ]  75 

49 

ประพฤติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของ
สวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

     

[   ]  76 
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ประวัติผูวิจัย 
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ที่อยู  39  หมู 3  ตําบล บานกระทุม  อําเภอ เสนา  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  13110 

  e-mail : ton287@hotmail.com 

ที่ทํางาน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ 1 หมู 1 ตําบล ทาทราย อําเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี  
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ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2553  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2555  ศึกษาตอระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2551 – 2553 ครูประจํากลุม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 

 พ.ศ. 2554 – 2555 ครูผูชวย  โรงเรียนวัดโคกทอง  ตําบล เตาปูน 

     อําเภอ โพธาราม  จังหวัด ราชบุรี  70120 

 พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ 1 หมู 1 ตําบล ทาทราย  
อําเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 
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