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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหาร

การศึกษาของคุรุสภาของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สระแกว กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ปการศึกษา 2549 จากโรงเรียน จํานวน 303 โรงเรียน       
กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี  การศึกษาสระแกว ปการศึกษา  
2549 รวมท้ังส้ิน จํานวน 169 คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาระดับการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภาของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 47  ขอ  
มีคาความเช่ือม่ัน  0.90  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ  คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 3 กลุมอยาง โดยใช
คา  One-way  ANOVA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบวา   
1.  ผลการวิเคราะหระดับสภาพการดําเนินงานของผูบริหาร  ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของ

ผูบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2540  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว
 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหาร
การศึกษา พ.ศ. 2540 อยูในระดับมาก จํานวน 11 มาตรฐาน อยูในระดับปานกลางจํานวน 1 มาตรฐาน 
 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
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และเม่ือจําแนกเปนรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา โดยภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากรผูเรียน  ชุมชน  โดยภาพรวม  อยูใน
ระดับมาก  มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ  โดย
ภาพรวม  อยูในระดับมาก  มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง
เปนลําดับ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีระบบโดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาโดยภาพรวม มีคาเฉล่ีย อยูในระดับมาก 
มาตรฐานท่ี 11 เปนผูนําและสรางผูนํา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสในการ
พัฒนาไดทุกสถานการณ  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก   

2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ  สภาพการดําเนินงานของผูบริหาร  ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ขนาดโรงเรียนของ
ผูบริหารไมทําใหเกิดความแปรปรวนข้ึนในการดําเนินงานของผูบริหาร โดยรวมแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือพิจารณาจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม
แตกตางกัน มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหาร 
การศึกษา โดยผูบริหารที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารที่สังกัดโรงเรียนขนาดกลาง  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง โดยผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดกลางกับผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มาตรฐานที่ 5  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงเปนลําดับ โดยผูบริหารที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียน
ขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนาโดยผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The objective of this research was to study performance conditions of elementary 
school administrators under the Office of Sakaeo Educational Service Area in accordance with 
educational administrator standard of the Council of Teacher. 
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The populations of this study were administrators from 303 schools under the Office of 
Sakaeo Educational Service Area in the 2006 academic year. The sample consisted of 169 school 
administrators under the Office of Sakaeo Educational Service Area in the 2006 academic year, 
obtained from a simple random sampling. The instrument used to collect the data was 47-item 
questionnaires with a reliability level of 0.90. The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, and standard deviation. A statistical program was used to generate One-way 
ANOVA to test the research hypothesis. 

The findings of the study were as follows : 
1.  The administrators performed their work in accordance with eleven educational 

administrator standards 1997 at a high level and one standard at a moderate level. That is to say, 
standard 1, performing academic activities concerning professional development, was at a 
moderate level. Standard 2, making decisions for development of staff, students, and community, 
was at a high level. Standard 3, helping staff to work efficiently, was at a high level. Standard 4, 
making work plan of the organization workable, was at a high level. Standard 5, developing and 
using administrative innovation to make high quality work, was at a high level. Standard 6, 
emphasizing on permanent work results, was at a high level. Standard 7, reporting the 
development of educational quality systematically, was at a high level. Standard 8, being a good 
model, was at a high level. Standard 9, cooperating with a community and other organizations 
creatively, was at a high level. Standard 10 searching and using information for work 
development, was at a high level. Standard 11, being a leader and training new leaders, was at a 
high level. Standard 12, seeking opportunities for development, was at a high level. 

2.  The results of the comparative analysis showed that overall, school size was not a 
variable of work performance of school administrators. Nevertheless, small-sized school 
administrators and medium-sized school administrators differently performed their work 
according to standard 1 at a statistically significant level of 0.05. Also, medium-sized school 
administrators and large-sized school administrators differently performed their work according 
to standard 4 at a statistically significant level of 0.05. Finally, small-sized school administrators 
and large-sized school administrators differently performed their work according to standard        
5 and 10 at a statistically significant level of  0.05. 

 
ความสําคัญของปญหา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการ
บริหารการศึกษา การและการพัฒนาองคการ และการพัฒนาองคการ ทําใหทราบวาหนวยงาน
ทางการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมากและสามารถสงผลกระทบตอความสําเร็จ
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ในการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน องคการหรือหนวยงานทั้งปวงยอมจะตองมีผูบริหารสูงสุดทําหนาท่ี
รับผิดชอบการบริหารหนวยงานผูบริหารอาจมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไปตามระดับสังกัด เชน ครูใหญ 
อาจารยใหญ   ผูอํานวยการ  อธิการบดี  หรืออธิบดี  ปลัดกระทรวง  เปนตน  ผูบริหารเหลานี้ถือเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งขององคการ เปนตัวแปรสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จและ
ความลมเหลวขององคการ การท่ีหนวยงานจะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมยอมข้ึนอยูกับความรูความสามารถ และทักษะของผูบริหาร ดวยเหตุนี้จึงตองมีการพัฒนา
ผูบริหาร ใหเปนไปในทิศทางท่ีตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม และเปาหมายของ
องคการอยางตอเนื่อง (ท่ีมา :  http://www.seameo.org/vl/articles/ed_admin.htm) 

ดังท่ี Watson (อางถึงใน : http://www.seameo.org/vl/articles/ed_admin.htm) กลาววา 
การพัฒนาผูบริหารเปนเร่ืองท่ีมีเหตุผลและเปนความจําเปนของหนวยงาน เพราะสภาพแวดลอมของ
ผูบริหารเปล่ียนไป เปนการพัฒนาจากการผูเช่ียวชาญดานเทคนิค และพัฒนาผูมีอาวุโสนอยใหเปน
ผูบริหารมืออาชีพ และเพื่อปองกันแกไขความลาสมัยทางการบริหาร ดังนั้นการพัฒนาผูบริหารควร
ถือเปนนโยบายขององคการ ผูบริหารควรรับรูถึงความจําเปนท่ีตนตองไดรับการพัฒนา โดยผูบริหาร
ระดับสูงขึ้นไปในทุกระดับของหนวยงาน ตองมีความเขาใจและสนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร
อยางตอเนื่องระยะยาว  ท้ังในเชิงการจัดส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศการทํางาน และเปดโอกาสให
ผูบริหารที่ไดรับการพัฒนานั้น  ไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี   

การพัฒนาตนเอง (SELF DEVELOPMENT)  คนเราถาจะเกงตองประกอบดวย 3 เกง คือ  
1.  เกงตน (Self Ability) หมายถึง เปนผูท่ีชอบศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อใหทัน

โลกทันคน โดยเร่ิมจากการพัฒนาตนเองกอน การพัฒนาตนเองนั้นพัฒนาได 3 ทางคือ  
ทางกาย องคประกอบท่ีสําคัญคือ รูปราง พัฒนาใหดีข้ึนโดยใชการแตงกายชวยลดจุด

ดอยหรือเสริมจุดเดน หนาตาสดช่ืนแจมใส สะอาดหมดจด อากัปกิริยา การแสดงออกเขมแข็งแตไม
แข็งกระดาง ออนโยนแตไมออนแอ การยืน การเดิน การน่ัง ตองม่ันคง เรียบรอย การแตงกายตอง
สะอาดเหมาะสมกับกาละเทศะ เหมาะสมกับรูปรางและผิวพรรณ  

ทางวาจา การพูดดีตองมีองคประกอบ 4 ประการคือ พูดแตดี มีประโยชน ผูฟงชอบ และ
ทุกคนปลอดภัย กอนพูดทุกคร้ังตองคิดกอนพูด คนท่ีพูดดี มีปยะวาจา เปนลมปากท่ีหวานหูไมรูหาย 
เปนท่ีรักใครชอบพอแกทุก ๆ ฝายท่ีไดยินไดฟง 

ทางใจ การพัฒนาทางใจก็มีองคประกอบหลายประการ เชน ความม่ันใจ ถามีความม่ันใจ
ในตนเอง จะทําอะไรก็สําเร็จ ความจริงใจ คือ เปนคนปากกับใจตรงกัน ความกระตือรือรน 
กระฉับกระเฉง แจมใส มีชีวิตชีวา ความมานะพยายามไมยอมแพตออุปสรรค ความซื่อสัตยสุจริต 
ความสุขใจ ความอดกล้ัน ความมีเหตุผล การมีสมรรถภาพในการจําและมีความคิดสรางสรรค  
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2. เกงคน (Self Ability) หมายถึง มีความสามารถท่ีจะทําตัวใหเขาไหนเขาได เปนท่ีรัก
ใครชอบพอแกทุกฝาย มีมนุษยสัมพันธในครอบครัว พอแมควรรูหลักจิตวิทยาในการปกครองลูก 
ใหความรัก ความอบอุนแกลูก ลูกก็ไมทําตนใหเปนปญหาใหพอแม และมีมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน สามารถทําตนใหเขากับคนไดกับทุกคน หากมีผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาก็รัก หากมี
ลูกนอง ลูกนองก็รัก เพื่อนรวมงานก็รัก บุคคลภายนอกหรือลูกคาก็รัก ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนกับ
ตนเองและธุรกิจเปนอยางยิ่ง  

3. เกงงาน (Task Ability) หมายถึง ผูที่รักงาน ขยันทํางาน และรูวิธีทํางาน มีความ
ขยันหม่ันเพียร มานะ อดทน ไมยอมแพตออุปสรรค 

ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา เพราะเปนผูนํานโยบาย 
และหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เปนกลไกสําคัญในการกํากับติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีคุณธรรมและความเปนผูนํา 

ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว      
จึงจําเปนตองมีคุณสมบัติ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานไว  12  มาตรฐาน 

ดวยความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน เปนเหตุผลใหผูศึกษามีความ
สนใจท่ีจะศึกษา สภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของ
ผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เพื่อท่ีจะไดนําผลการศึกษา ซ่ึงเปนการประเมินตนเองของผูบริหาร ไปใชประโยชนในการ
ฝกอบรมและปฏิบัติตนของผูบริหารสถานศึกษา อันเปนแนวทางพัฒนาการศึกษาไปสูเปาหมายท่ี
แทจริงตอไป 

 

คําสําคัญ 
เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา,  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ผูบริหารโรงเรียนขนาดแตกตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองตามเกณฑมาตรฐาน

ผูบริหารการศึกษาของคุรุสภาแตกตางกันหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 
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2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2549 จํานวนท้ังส้ิน  303  คน 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว จํานวน  169  คน  ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใช
ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie  and  Morgan, 1970 : 608) การสุมตัวอยางใชวิธีสุม
แบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยการกําหนดช้ันภูมิตามขนาดของโรงเรียน และ 
สุมตัวอยางตามขนาดของโรงเรียนตามสัดสวนของประชากร โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยในการสุม 
กําหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือนท่ี  .05 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเพ่ือ

ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของคุรุสภาของผูบริหาร
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดสระแกว ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเอง  
แบงออกเปน 2  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  
Check  List  จํานวน 6 ขอ  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ประสบการณทํางาน  วุฒิการศึกษา  สถานภาพ  และ
จํานวนนักเรียน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ผูบริหารการศึกษา พ.ศ.  2540 ของคุรุสภาของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดสระแกว มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) แบง
ออกเปน  5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scales) ไดแก  นอยท่ีสุด  นอย  ปานกลาง  มาก   และมาก
ท่ีสุด  โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว  จํานวน  47  ขอ  ซ่ึงคลอบคลุมท้ัง  12  มาตรฐาน 

3.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.1  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

3.1.1  ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา  พ.ศ.  2540 
ของคุรุสภา  และเอกสาร  หนังสือ  ตํารา  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม 
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3.1.2   ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา  พ.ศ.  2540  
ท้ัง  12  มาตรฐาน 

(1)  มาตรฐานท่ี  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา 

(2)  มาตรฐานท่ี 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิด 
ข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนชุมชน 

(3)  มาตรฐานท่ี 3  มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มตาม
ศักยภาพ 

(4)  มาตรฐานท่ี 4   พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
(5)  มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
(6)  มาตรฐานท่ี  6  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
(7)  มาตรฐานท่ี  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
(8)  มาตรฐานท่ี  8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
(9)  มาตรฐานท่ี  9  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
(10)  มาตรฐานท่ี  10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
(11)  มาตรฐานท่ี  11  เปนผูนําและผูสรางผูนํา 
(12)  มาตรฐานท่ี  12  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 

3.1.3 รางแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําไปเสนอตอประธาน
ผูควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบรายละเอียดของขอคําถามในดาน
ภาษาและความถูกตอง 

3.1.4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบและแกไขมาปรับปรุงแลวนําเสนอให
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพื่อใหสอดคลองสภาพการปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของคุรุสภาของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสระแกว โดยใชวิธีหาความสอดคลองโดยหาคา Index  of  Item  
Objective  Congruence  (IOC) 

3.2  การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดแลว เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้มี

คาความเช่ือม่ัน (Reliability)  สําหรับการวิจัย  ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใช  (Try-Out)  กับบุคคลท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับตัวอยาง จํานวน 30 คน จากประชากรท่ีไมไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง  จากนั้นนํา
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แบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเช่ือม่ันดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach)  สัมประสิทธ์ิอัลฟา  
(α - Coefficient) โดยหาคาความเช่ือม่ันรวมท้ังฉบับได  .90 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล   
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้โดย 
4.1  ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  

4.2 ขอหนังสือแนะนําตัว จากเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมือไปยังโรงเรียนท่ีสังกัดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท่ีไมไดเปน
กลุมตัวอยาง 

4.3 ขอหนังสือแนะนําตัว จากเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนท่ีสังกัดในเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สระแกว  
จํานวน  169  ชุด  โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสงและเก็บคืนดวยตัวเอง 

4.4  นําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาจํานวน 169 ชุด คิดเปนรอยละ 100 มาตรวจสอบ
ความถูกตองและความสมบูรณเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
5.1 การศึกษาสภาพการดําเนินงานของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา ใชวิธีการหา
คาเฉล่ีย (Mean)  และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ใชวิธีการหาคาการทดสอบที (t-test  แบบ Independent)   
 

ผลการวิจัย 
สภาพการดําเนินงานของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว สภาพการดําเนินงาน ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายมาตรฐาน  พบวา  สวนใหญอยูในระดับมากจํานวน  11 มาตรฐาน  และอยูในระดับปาน
กลางจํานวน 1 มาตรฐาน มาตรฐานท่ีมีการดําเนินงาน  มากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 11  การเปนผูนําและ
สรางผูนํา อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ี
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จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากรผูเรียน ชุมชน อยูในระดับมาก และมาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานนอย
ท่ีสุด  คือ  มาตรฐานท่ี  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับกา 

เม่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว    ท้ังใน
ภาพรวม และรายมาตรฐานไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการดําเนินงานของผูบริหารของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีประเด็น
สําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา จําแนกตามขนาดโรงเรียน สามารถจําแนกไดดังนี้  โรงเรียน
ขนาดเล็ก พบวา มีสภาพการดําเนินงานของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารการศึกษา  
พ.ศ. 2540  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา อยูในระดับ มากจํานวน 11 มาตรฐาน และอยูในระดับ
ปานกลางจํานวน 1 มาตรฐาน  มาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุด คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผล 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากร ผูเรียน ชุมชน อยูในระดับมาก และมีการดําเนินงานนอยท่ีสุด คือ 
มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา อยูใน
ระดับปานกลาง  

โรงเรียนขนาดกลาง พบวา มีสภาพการดําเนินงานของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี       การศึกษา
สระแกว โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรามาตรฐานจํานวน 12 มาตรฐาน พบวา อยูใน
ระดับมาก จํานวน 11มาตรฐาน และอยูในระดับปานกลาง 1มาตรฐาน มาตรฐานที่มีการดําเนินงานมาก
ท่ีสุด คือมาตรฐานท่ี 11 เปนผูนําและสรางผูนํา อยูในระดับมาก รองลงมาคือมาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับ
ชุมชน และหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค และมาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานนอยท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 1 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา อยูในระดับมาก 

โรงเรียนขนาดใหญ พบวา มีสภาพการดําเนินงานของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี       การศึกษา
สระแกว โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐานจํานวน 12 มาตรฐาน พบวา อยูใน
ระดับมาจํานวน 11 มาตรฐาน และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 มาตรฐาน มาตรฐานท่ีมีการ
ดําเนินงานมากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 11 เปนผูนําและสรางผูนํา อยูในระดับมาก รองลงมา คือมาตรฐาน
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ท่ี 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ อยูในระดับมาก และมาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานนอย
ท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
อยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1 ควรรณรงค กระตุนใหผูบริหารโรงเรียนมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาใหมากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของการเปนวิทยากรในการประชุม อบรม 
สัมมนา การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  และวิชาชีพครู อาจใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน  การจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ฯลฯ 
 1.2  ผูบริหารควรสํารวจความพรอมและวุฒิภาวะของครูผูสอนเพื่อใชในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโดยการใชทักษะบริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีตาง ๆ  

 1.3 ผูบริหารโรงเรียนควรใหการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงานและการศึกษาตอ เพราะส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลถึงการใชทักษะการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ตามเปาหมายท่ีวางไว 
 2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา  พ.ศ. 2540 

  2.2  ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา  พ.ศ. 2540  อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  2.3 ควรศึกษาเคร่ืองมือการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา  
พ.ศ.2540  ใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษา 
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