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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
2) เปรียบเทียบการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี จาแนกตามขนาดสถานศึกษา เพศ
และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และ 3) หาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จั งหวัดสระบุ รี กลุ่ มตัว อย่ างที่ ใช้ในการวิจั ย คือ ผู้ บริห ารสถานศึก ษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2563 จานวน 103 คน ซึ่งได้จากการกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า 5 ระดั บ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.98 และประเด็ น ค าถามการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้ อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิ เคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยการทดสอบของเชฟเฟ่ และการสรุป
สาระสาคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
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4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการเป็นผู้นาและสร้างผู้นา ด้านการพัฒนา
แผนงานขององค์กรให้ ส ามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง และด้านการตัดสิ นใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน ส่วนด้านอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสร้างโอกาส
ในการพัฒนาในทุกสถานการณ์ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ด้านการพัฒนาการใช้นวัตกรรมการบริหารจน
เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามลาดับ ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบด้านการปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร และด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ตามขนาดสถานศึกษา
เพศ และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาตามขนาดสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติงานแตกต่างจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีเพศต่างกัน มีการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางในการพัฒ นาการบริหารงานตามมาตรฐานวิช าชีพด้านการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีความต้องการให้หน่วยงานต้น
สังกัด ส่งเสริมให้ผู้บิหารสถานศึกษามีคุณลักษณะการเป็นผู้นาแบบเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นผู้นาบริหารความเสี่ยง และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษายุคใหม่
คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
ABSTRACT
This research aims 1) to study the level administration according to the
professional standards for the performance of the school administrators under the
Primary Educational Service Area Office, Saraburi Province, 2) to compare the
administration according to the professional standards for the performance of the
school administrators under the Primary Educational Service Area Office, Saraburi
Province, classified by school size, gender, and length of tenure; and 3) to find
guidelines for management development according to professional standards for the
performance of the school administrators under the Primary Educational Service Area
office, Saraburi Province. Samples used in this research were 103 administrators under
the Primary Educational Service Area Office, Saraburi Province which were obtained by
finding the sample size using the formula of Yamane. The research instruments were
a 5-level rating scale questionnaire with a reliability of 0.85 and an in-depth interview
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questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation,
t-test, one-way ANOVA and a double difference test were analyzed by Scheffe's test
and summarizing the essence from the in-depth interview by content analysis.
The findings revealed that:
1. The overall performance of the school administrators under the Primary
Educational Service Area Office, Saraburi Province was at a high level, when considered
by each aspect, the average was at the highest level in 4 areas: Behaving as a good
example, leading and building leaders, development of organizational plans for action,
decision-making activities, taking into account the impact on the development of
people, learners, and communities. While the other areas were average at a high level,
including cooperation with communities and other organizations constructively,
creating opportunities for development in all situations, determining to develop
colleagues to be able to perform their work to their full potential, seeking and using
information for development, the development of the use of management innovation
until the result of higher quality work, respectively, the reporting of systematic
educational quality development results, organizational performance with a focus on
permanent results and academic activity practice about the development of the
educational institution administration profession.
2. There were statistically significant differences at the level of .01 in the
administration according to the professional standards for the performance of the
school administrators under the Primary Educational Service Area Office, Saraburi
Province, according to the school size gender and length of tenure. When considering
the school size, the large school administrators performed statistically different from
the medium and small school administrators at the level of .05. School administrators
with different genders performed similarly, While administrators of large schools and
medium schools and small schools had a statistically significant difference in
performance at the .05 level.
3. Guidelines for the development of the administration according to the
professional standards for the performance of the school administrators under the
Primary Educational Service Area Office, Saraburi Province: To be a team leader,
creativity, risk management leadership and focus on the achievement of the work to
make the school a new school.
Keywords: School Administration, Professional Standards in Performance,
School Administrators.
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ระบุว่า ให้มีองค์กรวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกากับของกระ
ทรวง มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกาหนด การ
จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ดังนั้น
การบริหารการศึกษาจึงนับได้ว่าผู้บริหาร เป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างแท้จริง แม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
การบริหาร แต่ยังไม่สามารถทดแทนผู้บริหารที่มีคุณภาพได้ ผู้บริหารไม่เพียงแต่บริหารสถานศึกษา
เท่านั้ น (สุ วิมล บุ ญลี , และสุ วิมล โพธิ์กลิ่ น , 2557) ยังจาเป็นจะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ผู้บริหารอย่างเคร่งครัด ในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบอาชีพนี้ จาเป็นต้อง
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้ ที่มี
ความรู้ ค วามสามารถในการด ารงชี วิ ต และประกอบสั ม มาอาชี พ เพื่ อ การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข อง
ประเทศชาติ ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม ด้วยการเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นหลักในการครองตน ครองคน และ
ครองงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงต้องมีศักยภาพ และสมรรถภาพของการเป็นผู้บริหารมือ อาชีพ
วิรุณ ตั้งเจริญ (2557) โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี
คนเก่ง มีจิตสานึกในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคม สร้างความรู้ สร้างคุณธรรม
สร้างความสมานฉันท์ และเอื้ออาทร บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยสู่ สากล การบริหารสถานศึกษาจึงนับ
ได้ว่า ผู้บริหารเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างแท้จริงในยุคปัจจุบัน แม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหาร
ผู้บริหารไม่เพียงแต่บริหารสถานศึกษาเท่านั้น แต่จาเป็นจะต้องปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณผู้บริหาร
อย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารปัจจุบัน พบว่า สถานภาพ
วิชาชีพผู้บริหาร ค่อนข้างต่า เพราะไม่มีมาตรการส่งเสริมวิชาชีพผู้บริหารให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
คุณภาพโดยรวมของผู้บริหารเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ทั้ง ๆ ที่โดยภาพรวม ผู้บริหารไทย ร้อยละ
80 มีการศึกษาอย่างต่าระดับปริญญาโท แต่ผู้บริหารก็ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อเข้าสู่
วิชาชีพผู้บริหารแล้ว ผู้บริหารมีภาระงานมากเกินไป นอกจากภาระงานบริหารสถานศึกษารวมทั้ง
ภาระงานอื่น ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ มอบหมาย ร้องขอ นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้บริหารขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่สาคัญ คือ ผู้บริหารไม่พัฒนาตนเอง จากการศึกษาเอกสาร พบว่า
กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาทาผิดมากที่สุด ได้แก่ ทุจริต การประพฤติผิดระเบียบ กระทาผิดทางเพศ
กรณีชู้สาว อนาจาร และคอร์รัปชันในงานพัสดุ ก่อสร้าง สุวิมล บุญลี และ สุวิมล โพธิ์กลิ่ น (2557)
ทั้งสิ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ควรมองแค่การปฏิรูปด้วยการแก้ปัญหา การปฏิรูปทางการศึกษา
ต้องส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพผู้บริหารด้านสวัสดิการ เงินเดือน และการให้เกียรติทาง
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สังคมไปพร้อมกันจากสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการปฏิบัติการพัฒนา
ของผู้บริหารเป็นอย่างมาก
ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา มีบทบาท
ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ด้ า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จะท าให้ ท ราบถึ ง
การบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาว่า ด้ว ยมาตรฐานวิช าชี พ และเป็นข้อ มูล ในการพั ฒ นา
ผู้บริหาร และนักศึกษา ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ที่จะทาให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อที่จะนาตนไปสู่ความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ ตามระเบียบข้อบังคับของ
คุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2556 และเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษา จังหวัดสระบุรี จาแนกตามขนาด
สถานศึกษา เพศ และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ย ครั้ ง นี้ ได้แก่ ผู้ บริห ารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 135 คน (กลุ่มนโยบายและแผน, 2563) ผู้วิจัยใช้
วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน ( Mixed Method Research) ได้ แ ก่ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 135 คน (กลุ่มนโยบายและแผน, 2563)
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, Taro 1973 อ้างอิงในศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์.2553) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 0.05 คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 103 คน
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1.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) ได้ แ ก่ สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ขนาดสถานศึกษา เพศ และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การบริหารงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรี 12 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษา ด้ า นการตั ด สิ น ใจปฏิบั ติ กิ จกรรมต่ า ง ๆ โดยค านึ ง ถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้นกับ
การพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานเต็ม
ศั ก ยภาพ ด้ า นพั ฒ นาแผนงานขององค์ ก รให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เ กิ ด ผลจริ ง ด้ า นการพั ฒ นาและ
ใช้นวัตกรรมการบริหารงานจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามลาดับ ด้านการปฏิบัติงานขององค์กร
โดยเน้นผลถาวร ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ด้านการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ ด้านการแสวงหา
และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ด้านการเป็นผู้นาและสร้างผู้นา และด้านการสร้างโอกาสในการ
พัฒนาได้ทุกสถานการณ์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลในการสั มภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 15 คน โดยการสุ่ มแบบ
Snowball Sampling
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือ ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ขนาดโรงเรียน
เพศ และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เป็นแบบสารวจรายการ (Check-List) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับประยุกต์จาก วิเชียร วิทยอุดม (2549)
ใน 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิช าการเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาชีพการบริหาร
สถานศึกษา 2) ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น กับการพัฒนาของ
บุคลากรผู้เรียน และชุมชน 3) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
4) ด้านพัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) ด้านการพัฒนาและใช้นวัตกรรม
การบริหารงาน จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามลาดับ 6) ด้านการปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้น
ผลถาวร 7) ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 8) ด้านการปฏิบัติตน
155

Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science)
Vol. 11 No. 2 May-August 2021

เป็นแบบอย่างที่ดี 9) ด้านความร่วมมือกับ ชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 10) ด้านการ
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 11) ด้านการเป็นผู้นาและสร้างผู้นา และ 12) ด้านการ
สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด
ส่วนเครื่องมือทีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นประเด็นคาถามที่
สร้างขึ้นจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อถามแนวทางในการพัฒนาการบริห ารงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระบุรี ทั้ง 12 ด้าน
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือตามลาดับ ดังนี้
1.1 การสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ
1) ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และวิธีการในการเขียนแบบสอบถามจาก เอกสาร ตารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
2) รวบรวมเนื้ อหาและสาระต่าง ๆ ที่ได้จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องการบริห ารงานตามมาตรฐานวิช าชี พ
ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สระบุรี
1.2 การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ
1) น าร่ างแบบสอบถามให้ ผู้ เชี่ยวชาญ ด้านภาวะผู้ นาในผู้ บริห ารสถานศึกษา
จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Conceptual Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาแบบสอบถามลงความเห็นและให้คะแนน และวิเคราะห์ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อคาถามและเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ
ระหว่าง .80 - 1.00
2) ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอีกครั้ง
3) น าแบบสอบถามที่ป รั บ ปรุงแก้ไขแล้ ว นาไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ บริห าร
สถานศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน
4) นาแบบสอบถามทุกฉบับมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) ได้ค่าความความ
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เชื่อมั่น รายด้านจากด้านที่ 1-12 ดังนี้ .94,0.87,0.90,0.89,0.88,0.93,0.940.94,0.94,0.80,0.96,
0.91,และ0.98 รวมทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98
5) นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย
6) จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยต่อไป
2. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือตามลาดับ ดังนี้
2.1 การสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
1) ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และวิธีการในการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา
2) รวบรวมเนื้ อหาและสาระต่าง ๆ ที่ได้จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง
เพื่อสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการทาวิจัย
3) นาผลการวิจัยเชิงปริมาณ มาสร้างเป็นประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของผู้บริห าร
สถานศึกษา
2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
1) นาร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2) ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงอีกครั้ง
3) จัดทาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้
ในการเก็บข้อมูลวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทุกคน
1.2 ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และแนะนาวิธีการตอบแบบสอบถาม
1.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และดาเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัย
2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จานน 15 คน ด้วยตัวเอง
โดยการนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูล และขออนุญาตบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์โดยผ่าน (Zoom Meetings
& Chat) เพื่อนามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ดาเนิ น การตรวจสอบความสมบูรณ์ ข องแบบสอบถามทุ ก ฉบั บ
ตรวจสอบการให้ ค ะแนนแบบสอบถามทั้ ง หมด แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ โดยวิธีแจกแจง
ความถี่ หาร้อยละ และนามาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยใช้สถิติพื้นฐานเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายข้อมูล
ระดับการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกาหนด
ช่วงคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในระดั บ
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในระดั บ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในระดั บ
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้การทดสอบที (t - test) เมื่อจาแนก เพศ และใช้การทดสอบเอฟ (F - test)
เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one - way ANOVA) เมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา
และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เมื่อมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
โดยใช้การทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จากการจดบันทึก และการบันทึกเสียง
ของผู้ให้การสัมภาษณ์ โดยสรุปสาระสาคัญเป็นความเรียง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) หาร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย ( X ) และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว One Way ANOVA (One Way Analysis of Variance) และทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ส่วนแบบสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
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วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ผลการวิจัย
1. ระดับการศึกษาการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
ด้าน

การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารสถานศึกษา
2. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน
3. การพัฒนาแผนงานองค์กรให้ความสามารถปฏิบัติ
ได้เกิดผลจริง
4. การพัฒนาการใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงาน
ที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามลาดับ
5. การปฏิบัติงานขององค์กร โดยเน้นผลถาวร
6. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ
7. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
8. ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
9. การแสวงหา และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
10. การเป็นผู้นาและสร้างผู้นา
11. การสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
12. การมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงาน
เต็มศักยภาพ
รวม

X

S.D.

แปล
ความหมาย

1.

4.00 0.52

มาก

4.52 0.45

มากที่สุด

4.55 0.35

มากที่สุด

4.32 0.42
4.28 0.47

มาก
มาก

4.31
4.73
4.48
4.39
4.65
4.46

0.46
0.36
0.36
0.47
0.42
0.40

4.42 0.43
4.43 0.42

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
จาแนกตามขนาดสถานศึกษา เพศ และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ แตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็กตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 เมื่อจาแนก
ตามเพศ ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนเมื่อจาแนก
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ตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ ก ตามลาดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 13 คน จาก 15 คน มีความคิดเห็นสรุปได้ว่า หน่วยงานต้น
สั งกัดควรส่ งเสริ มให้ ผู้ บิ ห ารสถานศึ ก ษามีคุ ณลั ก ษณะการเป็ นผู้ นาแบบเป็ นที ม มีความคิด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ เป็นผู้นาบริหารความเสี่ยง และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษา
ยุคใหม่ เช่น การมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยี การเป็นนักริเริ่ม
สร้างสรรค์และประกอบการ นักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบที่ดี และการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านกานปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ด้านการเป็นผู้นาและสร้างผู้นา ด้านการพัฒนาแผนงานขององค์กรให้ความสามารถ
ปฏิบั ติได้เกิดผลจริ ง และด้านการตัดสิ น ใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกั บ
การพัฒ นาของบุ คลากร ผู้ เรี ย น และชุมชน ส่ ว นด้านอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก อาจเป็ น
เพราะว่า ผู้บริหารสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่เป็น
ผู้บริหารที่มีการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เป็นผู้บริหารยุคใหม่ มีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
1-10 ปี และมีวุฒิการศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ร้อยละ 78.00 จึงทาให้การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ
มากที่สุด สอดคล้องกับ เฉลิมพล เอกพันธุ์ และธีระ ภูดี (2564) ที่ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร พบว่า สอดคล้องกับ ชัยยนต์ เพาพาน
(2559) ที่เขียนไว้ในบทความวิชาการ เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีคุณลักษณะ ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ทางวิชาการ นักประกอบการ นักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
นั กสร้ างพลั งและแรงบัน ดาลใจ เชิงบวก ตัว แบบที่ดี และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การคิด
วิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทางานเป็นทีม เทคโนโลยีและดิจิตอล
การตัดสิ น มุ่งผลสั มฤทธิ์ และมนุ ษย์ สั มพัน ธ์ มีบทบาทหน้าที่ข องผู้ บริห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ใหม่
ประกอบด้วย บทบาทในฐานะผู้นาทางวิชาการบทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผู้
ประเมิน บทบาทในการทบทวนนโยบาย บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาท
ในการกาหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ บทบาท
ในการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร บทบาทในการประชาสัมพันธ์ บาทบาทในการประสานสัมพันธ์
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วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

กับชุมชน และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และคุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในตัว ของ
ผู้บริหาร การนาหลักธรรมมาปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัยติ ดตัว ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ตนเอง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่การบริหาร และคุณธรรมจริยธรรมสาหรับสังคม
จากการเปรียบเทียบการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา จังหวั ดสระบุรี จาแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีภาระในการปฏิบัติงานมากกว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มี
จานวน ครู และบุคลากรในสถานสถานศึกษาจานวนมากกว่าจึงต้องมีการปฏิบัติงานที่มีความเข้มข้น
เข้มแข็ง เพื่อเป็ น แบบอย่ างที่ดี และต้องแสดงถึงความมีภ าวะผู้ นาในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนด้านพัฒนาการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 และอีกทั้งในปัจจุบัน
การศึกษามีการแข่งขันกัน อย่างมากระหว่างโรงเรียนเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิมพล เอกพันธุ์ ,
และธี ร ะ ภู ดี (2564) ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ (2554) กล่ า วว่ า ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขาดความรู้
ความเข้าใจ ทั้งงานบริหารและงานวิชาการ พร้อมทั้งขาดภาวะผู้นาทางการบริหาร ครูไม่ให้ความ
เคารพและ ผู้ บ ริ ห ารสั่ ง การครู ไ ม่ ไ ด้ เ ท่ า ที่ ค วร จะส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานประสบผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ได้ยาก
เมื่อการเปรียบเทียบการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด สระบุ รี ที่ มี เ พศต่ า งกั น
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิช าชีพด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือชาย ก็ย่อมมีความเป็นครูเป็นพื้นฐาน ดังนั้น
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาจึง ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้อง
เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี จาแนกตามระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่ ง ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทีเป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี
มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งต่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 76.00 และสูงกว่า 10 ปี ร้อยละ 26.00 จึงทาให้
การรับรู้ในการพัฒนาตนเองแตกต่างกันเช่น การเป็นผู้นาสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้นารุ่นใหม่
จะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน สอดคล้องกับ ชัยยนต์
เพาพาน (2559) ที่เขียนบทความทางวิช าการเรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารยุ ค ใหม่ ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น มี ทั ก ษะ และบทบาทในการบริ ห าร
การเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้การกาหนดยุทธศาสตร์
และน ายุ คไปสู่ การปฏิบั ติในอนาคต จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิช าการ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ สามารถก าหนดประเด็ น ศึ ก ษาที่ ส าคั ญ 4 ด้ า นหลั ก ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะ
ความเป็ น ผู้ น ายุ ค ใหม่ ทั ก ษะยุ ค ใหม่ บทบาทหน้ า ที่ และคุ ณ ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
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ในศตวรรษที่ 21 และยังสอดคล้องกับ เฉลิมพล เอกพันธุ์, และธีระ ภูดี (2564) ที่ศึกษาภาวะผู้นา
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนในจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
ทางการศึ ก ษา จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามเป็ น ผู้ น า และมี ภ าวะผู้ น าในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารหรื อ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมาย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 13 คน จาก 15 คน มีความคิดเห็ นตรงกันสรุปได้ว่า หน่ ว ยงานต้นสั งกัด ควรส่ งเสริมให้
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษามีคุณลักษณะการเป็ นผู้ นาแบบเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ นา
บริ ห ารความเสี่ ย ง และมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น สถานศึ ก ษายุ ค ใหม่ เช่ น
การมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยี การเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์
และประกอบการ นั กสร้ างพลั งและแรงบั นดาลใจเชิงบวก ตัว แบบที่ดี และการสร้างชุมชนแห่ ง
การเรียนรู้ ความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์จากการบริหารงานตาม
มาตรฐานวิ ช าชีพ ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บริ ห ารเดิ ม ที่ มี อ ยู่ เป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาขึ้ นเป็น
แนวความคิดใหม่ ๆ ต่อยอดให้สามารถก้าวสู่คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ที่สามารถ
อธิบาย สื่อสาร ทาความเข้าใจให้ผู้อื่นได้ นาความคิดที่มีค่าของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้บริหาร
ค้ น หาแนวทางปฏิบั ติง านที่ ดี ก ว่า และใหม่ ก ว่า อยู่เ สมอ โดยไม่ ผู ก พั น อยู่กั บ ความคิ ดแบบเดิม ๆ
มีการแสวงหาคาตอบ คาถาม หรือวิธีการทางานใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการทางานที่ยุ่งยาก พร้อมทั้ง
สร้างแรงกระตุ้นให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีความกล้าที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าที่จะแสดงออก
ในการพัฒนาการเรียน การสอน ด้วยนวัตกรรมที่แปลกใหม่ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณค่า
และยังมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรเข้าสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารในกลุ่มนี้ เป็นนั กบริหารรุ่นใหม่ที่มีความ
ประสงค์จะรับการพัฒนา แต่หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่เปิดโอกาสในการพัฒนาจึงอยากให้หน่วยงาน
ดั ง กล่ า ว ด าเนิ น การพั ฒ นาอย่ า งจริ ง จั ง สอดคล้ อ งกั บ เฉลิ ม พล เอกพั น ธุ์ และธี ร ะ ภู ดี (2564)
ที่ทาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร
ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับผิดชอบในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ
ขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ให้มีพัฒนาขึ้นเป็นแนวความคิดใหม่ ๆ สามารถอธิบาย สื่อสาร
ทาความเข้าใจให้ผู้ อื่น นาความคิดที่มีค่าของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้บริห ารค้นหาแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดีกว่าและใหม่กว่าอยู่เสมอ โดยไม่ผูกพันอยู่กับความคิดแบบเดิม ๆ มีการแสวงหาคาตอบ
คาถาม หรือวิธีการทางานใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการทางานที่ยุ่งยาก พร้อมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้ครู
บุคลากร และนักเรียนมีความกล้าที่จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าที่จะแสดงออกในการพัฒ นา
การเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่แปลกใหม่ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณค่า และยังมีคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์การปรับตัวองค์กรเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

162

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ในการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ และยึดวัฒนธรรม
องค์กรแบบเดิม ๆ แบบโบราณ
2. ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ร ะยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง มากกว่ าควรให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ บริห าร
ที่มีการดารงตาแหน่งน้อยกว่า
3. ในการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลที่เข้ารับตาแหน่งผู้ บริห ารสถานศึกษาในสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ควรมี ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารงานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
ในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยในเชิงนโยบายเพื่อจะได้ทราบ ทิศทางหรือจุดเน้นของหน่วยงานต้น
สังกัดว่า มีทิศทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาไปในทิศทางใด
2. ควรวิจัยในเชิงพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริห าร
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและในสังกัดอื่น ๆ
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