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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252304 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะองค์การ, ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู 

นางสาว ขวัญชนก เจตชาลา: คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รอง
ศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักด์ิ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 
กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 28 โรง มีผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะองค์การ ตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert) และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครู ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยดังน้ี การก าหนดเป้าหมาย กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน  เป้าหมายการปฏิบัติงาน
และการฝึกอบรม กระบวนการควบคุม  กระบวนการติดต่อสื่อสาร  กระบวนการตัดสินใจ การจูงใจ กระบวนการ
ภาวะผู้น า 

2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
สามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้  ดังน้ี การปฏิบั ติหน้าที่ครู การจัดการ
เรียนรู้ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

3. คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252304 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
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MISS KWANCHANOK JATCHALA : THE ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS 
AND TEACHER'S PERFORMANCE BASED ON PROFESSIONAL STANDARD IN THE SCHOOL 
UNDER NONTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 THESIS ADVISOR 
: ASSOCIATE PROFESSOR MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine: 1) the organizational characteristics of school 
under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1, 2) teacher’s performance based on professional 
standard in the school under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1, and 3) the relationship 
between the organizational characteristics and teacher’s performance based on professional standard in the 
school under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1. The samples were 28 schools in Nonthaburi 
Primary Educational Service Area Office 1. The respondents composed of a school director and a teacher with a 
total of 56 respondents. The instrument was a questionnaire on the organizational characteristics based on the 
theory of Likert, and teacher’s performance based on professional standard B.E. 2562 of the Teachers’ Council of 
Thailand. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation 
and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 

The findings of this study were as follows: 

1. The organizational characteristics of school under Nonthaburi Primary Educational Service Area 
Office 1, collectively and individually, was found at a high level; ranking from the highest to the lowest mean as 
follow:  Goal setting or ordering, Interaction-influence process, Performance goals and training, Control process, 
Communication process, Decision-making process, Motivation forces, and Leadership process.       

2. Teacher’s performance based on professional standard in the school under Nonthaburi Primary 
Educational Service Area Office 1, collectively and individually, was found at a high level; ranking from the highest 
to the lowest mean as follow:  Teacher’s job performance, Learning management ,and Public relations. 

3. The relationship between the organizational characteristics and teacher’s performance based 
on professional standard in the school under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 was found at 
.01 level of statistical significance. 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ทุกท่านท่ีเมตตาสละเวลาอันมีค่า
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และให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมาน ามาซึ่งความส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง ความเส่ือมของวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
อีกท้ังประเทศต่างๆท่ัวโลกมีแนวคิดในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
จึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชาติและเพื่อให้ประเทศบรรลุผล
ดังกล่าว จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างศักยภาพของคนในประเทศให้เป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ1 
ยิ่งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น การบริหารจัดการศึกษาท่ีต้องท าให้
การศึกษาบรรลุเจตนารมณ์และเป้าหมายก็ยิ่งต้องเผชิญเงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆมากขึ้น เช่น  
ในกติกาสังคมเรื่องความเสมอภาค ความเป็นธรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีก าลังปรับเปล่ียน
เพิ่มเติมข้ึนเมื่อประเทศก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ย่อมต้องปรับให้พร้อมรองรับความเป็นนานาชาติ2  ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 12 (พ.ศ.2560 -พ.ศ.2564) มีแนวคิดในการเร่งเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกันยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อ
ก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ี
ยั่งยืนของสังคมไทย3  โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ว่าด้วยการขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ

                                            
1 วัลลภ ส าพาย, "ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจาย

อ านาจการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ," สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 32, 2 
(กรกฎาคม) (2550). 41-46. 
 2 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), คุณภาพ
ศิษย์สะท้อนคุณภาพครู(กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท พลัส, 2558), 13. 

3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560-2564 ), 19 มกราคม 2562. 
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คนตามช่วงวัย และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน
และชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน4 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษา คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีลักษณะ
นิสัยจิตใจท่ีดีงาม มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงาน
อาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ท้ังทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม5 สถานศึกษาหรือ
โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีความส าคัญท่ีสุด ท่ีท าหน้าท่ีสร้างและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีดี  
มี คุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการพึ่ งพาตนเอง ซึ่ ง เป็น 
ความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อโรงเรียน จึงเป็นผลให้โรงเรียนต้องมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีท าให้
ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด และให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ตาม
ความสามารถท่ีจะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเป็นท่ียอมรับสามารถ
เป็นแบบอย่างในด้านคุณภาพได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและรูปแบบท่ีใช้ในการบริหารงาน 6 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มท่ีใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารท่ีหลากหลาย 
สร้างคุณลักษณะองค์การท่ีดีให้เกิดขึ้นจึงจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  ดังท่ีค ากล่าวท่ีว่า 
“ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กร จ าเป็นต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เพื่อให้ทราบผลกระทบต่อองค์กรและต้องมีความเข้าใจในตัว
พนักงานและบุคคลต่างๆ เพราะผู้บริหารจะต้องท างานร่วมกับผู้คนมากมาย”7 ซึ่งเน้นท่ีเป้าหมายหลัก 
คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน หากน าองค์ประกอบและรูปแบบในการบริหารงานมาใช้จน  
เกิดประสิทธิภาพแล้ว ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ดังนั้นการบริหาร
องค์การท่ีก่อให้เกิดคุณลักษณะองค์การท่ีดีจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็นลักษณะของ  

                                            
4 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
http//:www.moe.go.th/moe/th/new/detail.php?NewsID=50453 

5 พนม พงษ์ไพบูลย์, การศึกษา ปัจจัยที่ 5 ของชีวิต, (นนทบุรี: คอมแพคท์พริ้นท์, 
2543), 66. 

6
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารและการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2547), 1-2. 
7 วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ:  

เอช.เอ็น.กรุ๊ป, 2548), 16. 
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การปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดจึงต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ดังท่ี ลิเคิร์ท (Likert)8 
ได้กล่าวถึง คุณลักษณะองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 8 ประการ คือ กระบวนการภาวะผู้น า 
การจูงใจ กระบวนการติดต่อส่ือสาร กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน กระบวนการ
ตัดสินใจ การก าหนดเป้าหมาย กระบวนการควบคุมงาน และเป้าหมายการปฏิบัติงานและ  
การฝึกอบรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูผู้ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา มีหน้าท่ีหลักใน 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องใช้ความสามารถในการบริหารงานให้เป็นท่ีประจักษ์ แต่ในทาง
กลับกันหากผู้อ านวยการโรงเรียนไม่มีความสามารถท่ีจะแสดงการบริหารองค์การให้เป็นท่ีประจักษ์ได้ 
ก็ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้อยประสิทธิภาพตามมาด้วย9 อย่างไรก็ตาม 
การบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษา จึงเป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถของ
ผู้บริหารในการท่ีจะท าให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของไทยระยะท่ีผ่านมา การจัดการศึกษานั้นต้อง
ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ท่ีก าหนดความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 10 ในการจัดการศึกษาองค์ประกอบหนึ่งของการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ผู้บริหารเปรียบเสมือนผู้น าท่ีจะพาองค์กรให้ก้าวหน้า  มีบทบาทใน 
การสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆของครู  การปฏิบัติงานของครูเป็นภาพสะท้อนถึง  
การพัฒนาผู้เรียน  ครูจึงมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียน ตลอดจน 
ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนสัมฤทธิ์ผล หากครูปฏิบัติงานใน  
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพแล้วนั้น ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จไปด้วย  
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูจึงมีบทบาทและความส าคัญยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2562 เพื่อให้ครูได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

                                            
8 Rensis Likert, New Patterns of Management, (New York: McGraw-Hill 

Book Company Inc., 1961), 3. 
9
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารและ 

การพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2547), 1-2. 
 10 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, 3-4. 
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ในหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในความเป็นครู ดังนั้นการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพท าให้ผู้เรียนและผู้ปกครองและสังคมมีความเช่ือมั่นต่อการประกอบอาชีพครูว่า ผู้เรียนจะได้รับ
การจัดการเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพ11  

ปัญหาของการวิจัย 

 ในกระบวนการบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิผลนั้น จะต้องมีการ ติดต่อส่ือสาร 
จากระดับบนสู่ระดับล่าง จากระดับล่างสู่ระดับบน นักบริหารระดับกลางจึงเป็นกุญแจส าคัญใน 
การบริหาร เขาจะเป็นผู้ท่ีวินิจฉัยส่ังการ ช้ีแนะผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ในทางกลับกันเขาจะเป็นผู้น า 
เอาปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงข้อคิดเห็น ค าแนะน า ข้อร้องทุกข์จากผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับ
ต่างๆ ส่งขึ้นไปยังผู้ท่ีอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า12  ซึ่งปัญหาท่ีมักพบจากการติดต่อส่ือสาร คือ ปัญหา 
เกิดจากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญและสนใจในการส่ือสารท่ีดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ตลอดจน 
การละเลยเนื้อหาท่ีต้องการส่ือสาร ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการส่ือสารขึ้นได้ 13 จากปัญหาดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีต้องได้รับการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของ
คุณลักษณะองค์การในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อ
บูรณาการแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีมุ่งการพัฒนาแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมทุกมิติ สอดคล้องเช่ือมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แสดงถึงการบูรณาการและได้รับประโยชน์ร่วมกัน  โดยด าเนินบริหารตาม
นโยบาย จากผลการประเมิน ประจ าปี 2561 -2562 พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 1ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับขั้น
พื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีหน่วยงานท่ี
ต่ ากว่าเป้าหมายอยู่รายวิชาละ 1 แห่ง แต่วิชาวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานท่ีต่ ากว่าเป้าหมาย 2 แห่ง 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินจากสมศ. ตามเป้าหมาย 5 แห่ง และต่ ากว่า

                                            
 11 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน, (กรุงเทพฯ: 
21 เซ็นจูรี่, 2558), 39. 
 12 สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์.
พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 309. 
 13 นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์เทียมฝ่า,2551), 88. 
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เป้าหมาย 4 แห่ง14 เมื่อพิจารณาจากข้อความข้างต้นแล้ว ตัวแปรท่ีมีอิทธิผลนั้น คือ โรงเรียน การท่ี
เราจะพัฒนาโรงเรียนเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนให้เป็นท่ีต้องการของบุคลากรทุกฝ่าย ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน  ผู้บริหารเป็นปัจจัยหลัก
ท่ีส าคัญ ผู้บริหารเป็น ผู้ ท่ีมีบทบาทในการก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารองค์การให้ 
เกิดประสิทธิผล แต่ด้วยปัญหาท่ีมักพบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน ด้านหนึ่งคือปัญหา
เกี่ยวกับคุณลักษณะขององค์กรท่ีดี  พบว่าขาดการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้าง 
ความร่วมมือ ขาดการร่วมคิดร่วมท า ร่วมไปถึงการปฏิบัติงานของครู15 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ว่าอยู่ในระดับใด คุณลักษณะ
ขององค์การด้านใดบ้างท่ีสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อให้เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง เพราะผู้บริหารและครูเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนในการก าหนดนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งน าข้อมูลพื้นฐานท่ีจะน าไปก าหนดนโยบาย วางแผนการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน 
มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกัน และสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยไว้สามประการ ดังนี้ 
 1. เพื่อทราบคุณลักษณะองค์การในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 2. เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   
 3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

                                            
14 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี พ.ศ.2562 ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรี, เข้าถงึเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2562, เข้าถึงได้จากhttp://nonedu1.org/index.php?option=com_attachments& 
task=download&id=2243 

15 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบ
และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพือ่คุณภาพผู้เรียน, เข้าถงึเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562, 
เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th/index.php/book/BookGroup/8/2 
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ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย
ดังต่อไปนี้  
 1. คุณลักษณะองค์การในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1อยู่ในระดับใด 
 2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  อยู่ในระดับใด 
 3. คุณลักษณะองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1หรือไม่ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อให้การศึกษาคุณลักษณะองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 สามารถตอบ ค าถามของ
งานวิจัยท้ังสามประการข้างต้นได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะองค์การในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. คุณลักษณะองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย   

 จากงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเชิง
ระบบของลูเนนเบิร์กและออร์นสเตน (Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบการวิจัย โดยแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (inputs) กระบวนการ (transformation  process) และ
ผลผลิต (outputs) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (external environment) และมี 
การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท้ังภายในและภายนอกองค์กร16 ส าหรับระบบการศึกษา

                                            
16 Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 21. 
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เป็นองค์กรระบบเปิด ปัจจัยน าเข้า (inputs) คือทรัพยากรทางการบริหารทุกๆด้าน ได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ เป็นต้น กระบวนการ (transformation  process) คือ 
การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ ได้แก่ การบริหาร  พฤติกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ การวัดและประเมิน การนิเทศ เป็นต้น  และผลผลิต (outputs) คือผลท่ีเกิด 
จากกระบวนการชองการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
ได้แก่ คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คุณภาพบุคลากร 
เป็นต้น17  
 แนวคิดทางด้านคุณลักษณะองค์การ มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ ดังนี้ ลิเคิร์ธ 
(Likert) กล่าวว่า คุณลักษณะองค์การ 8 ประการ ได้แก่ 1) กระบวนการภาวะผู้น า (leadership 
process) 2) การจูงใจ (motivation forces)  3) กระบวนการติดต่อส่ือสาร (communication 
process)  4) กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ( interaction-influence process)  
5) กระบวนการตัดสินใจ (decision-making process) 6) การก าหนดเป้าหมาย (goal setting or 
ordering) 7) กระบวนการควบคุม (control process) 8) เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 
(performance goals and training)18 สก็อต (Scott) ให้นิยามค าว่าองค์การคือส่ิงท่ีท าร่วมกันและ
สร้างขึ้นเพื่อแสวงหาวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงบนพื้นฐานต่อเนื่องท่ีมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะองค์การท่ีส าคัญ ดังนี้ 1) ระบบการส่ือสาร (a communication system) 2) ขอบเขตท่ี
แน่นอน (fixed boundaries) 3) กฎเกณฑ์เชิงบรรทัดฐาน (a normative order) () ระบบแรงจูงใจ 
(an incentive system) 5) ระดับอ านาจ (authority ranks) 19 บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าวว่า 
คุณลักษณะองค์การมี 4 คุณลักษณะท่ีส าคัญ คือ 1) การส่ือสาร (communication) 2) ความร่วมมือ

                                            
17 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา,(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2553)  
18 Rensis Likert, New Patterns of Management, (New York: McGraw-Hill 

Book Company Inc., 1961)   
 

19 William Scott, “Organization Theory: An Overview and an Appraisal”. 
The Journal of the Academy of Management 4, 1 (1961): 7-26. 
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(cooperative efforts) 3) วัตถุประสงค์ท่ัวไป (common objective) 4) กฎและข้อบังคับ (rules 
and regulations)20 
 แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครู มีหลายหน่วยงานกล่าวไว้ ดังนี้ การปฏิบัติงาน
ของครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1) การปฏิบั ติหน้า ท่ีครู  หมายถึง ความมุ่ งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ส่งเสริม
การเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน 
ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้    และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ 
การเปล่ียนแปลง 2) การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ ส่ือ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร ตลอดจนดูแล ช่วยเหลือ 
และพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตามศักยภาพ และสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน จนกระท่ังเกิดงานวิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และ 
มี ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  3) ความสัมพันธ์ ผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง  
มีความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยจัดท า
เป็นเครือข่ายของชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเข้าถึงบริบทของชุมชนเพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมท่ีต่างกันได้21  การปฏิบัติงานของครูว่าด้วยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีได้รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี 
และครูมีความพอเพียง  มาตรฐานท่ี 2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ22  มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูว่าด้วยคณะกรรมการ

                                            
 

20
 Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, (Cambridge, Mass: 

Harvard University Press, 1970), 82. 
21 “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่มท่ี 136, ตอนพิเศษ 68 ง (20 มีนาคม 2562): 18.   
22 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือ 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (กรุงเทพฯ : แม็ทซ์พอยท์, 2553), 39 
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จัดท ามาตรฐานครูของมลรัฐฮาวาย (Hawil State) ประกอบด้วย 10 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาการของนักเรียน มาตรฐานท่ี 2  
การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยเพื่อส่งเสริมปฏิกิริยาทางสังคม ความ
รับผิดชอบต่อองค์กร การเรียนรู้เชิงรุกและแรงจูงใจภายใน มาตรฐานท่ี 3 การสร้างโอกาสทาง  
การเรียนรู้แก่นักเรียน มาตรฐานท่ี 4 การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในบริบทแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 
5 การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มาตรฐานท่ี 6 การวางแผนการสอนและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับนักเรียน มาตรฐานท่ี 7 การใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดการแก้ปัญหาและทักษะการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 
8 การใช้กลยุทธ์ในการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน มาตรฐานท่ี 9 การประเมินผล  
การปฏิบัติงานของตนและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานท่ี 10 การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน23   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย สมรรถนะครูและแนวทางการ 

พัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2551), 43. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 21. 
 : Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value 
(Tokyo: Kosaido Printing Co.,Ltd., 1967), 3-12. 
 : “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562”, ราชกิจจานุเบกษา
, เล่มท่ี 136, ตอนพิเศษ 68 ง (20 มีนาคม 2562): 18. 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาคุณลักษณะองค์การตามแนวคิดของลิเคิร์ธ
(Likert) ซึ่งมีองค์ประกอบของคุณลักษณะองค์การ ประกอบด้วย 1) กระบวนการภาวะผู้น า 
(leadership process) 2) การจูงใจ (motivation forces)  3) กระบวนการติดต่อส่ือสาร 
(communication process)  4) กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน (interaction-
influence process) 5) กระบวนการตัดสินใจ (decision-making process) 6) การก าหนด
เป้าหมาย (goal setting or ordering) 7) กระบวนการควบคุม (control process) 8) เป้าหมาย 

ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

องค์กร 
ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการการ

เปลี่ยนแปลง  
 ผลผลิต  

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 
 

- การบริหาร 
  คุณลักษณะองค์การ 
- การจัดการเรียนการสอน       
- การวัดและประเมินผล 
- การนิเทศ 
 

-  คุ ณ ลั ก ษ ณะ ท่ีพึ ง
ประสงค์ของนักเรียน 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
- คุณภาพบุคลากร 
   ผลการปฏิบั ติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครู      

 
ข้อมูลย้อนกลับ 



 11 

 

การปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (performance goals and training)24 และผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1) การปฏิบัติหน้าท่ีครู ได้แก่ ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มี
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ส่งเสริม
การเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้    และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัย และทันต่อการ
เปล่ียนแปลง มาตรฐานท่ี 2) การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ 
ส่ือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร ตลอดจนดูแล ช่วยเหลือ 
และพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตามศักยภาพ และสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน จนกระท่ังเกิดงานวิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐานท่ี 3) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่  
มีความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยจัดท า
เป็นเครือข่ายของชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเข้าถึงบริบทของชุมชนเพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมท่ีต่างกันได้25 จากแนวคิดด้านคุณลักษณะองค์การตามแนวคิดของ 
ลิเคิร์ธ (Likert) และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูผู้วิจัยสามารถเขียนแผนภูมิ
ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

                                            
24 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 

3-12. 
 25 “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562”, ราชกิจจา
นุเบกษา, เล่มท่ี 136, ตอนพิเศษ 68 ง (20 มีนาคม 2562): 18.   
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

คุณลักษณะองค์การ 
 ผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพของครู 
1. กระบวนการภาวะผู้น า (leadership process)  
2. การจูงใจ (motivation forces) 
3. กระบวนการติดต่อส่ือสาร (communication process) 
4. กระบวนการการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกนั 
(interaction-influence process) 
5. กระบวนการตัดสินใจ (decision – making process) 
6. การก าหนดเป้าหมาย (goal setting or ordering) 
7. กระบวนการควบคุม (control process) 
8. เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม
(performance goals and training) 

1. การปฏิบัติหน้าท่ีครู 
2. การจัดการเรียนรู้ 
3. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

 

ท่ีมา  : Rensis  Likert, The Human Organization: lts Management and value 
(Tokyo: Kosaido Printing Co.,Ltd., 1967), 3-12. 
 : “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562”, ราชกิจจานุเบกษา
, เล่มท่ี 136, ตอนพิเศษ 68 ง (20 มีนาคม 2562): 18.   

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพื่อให้เข้าใจความหมายชองค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนด 
นิยามศัพท์เฉพาะไว้  ดังนี้ 
 คุณลักษณะองค์การ หมายถึง  คุณสมบัติ หรือเครื่องหมายท่ีช้ีเห็นถึงลักษณะประจ าท่ี
เกิดขึ้นกับองค์การนั้น ๆ เพื่อให้มีการด าเนินกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันตามแนวคิด
ของลิเคิร์ธ ประกอบด้วย 1) กระบวนการภาวะผู้น า 2) การจูงใจ 3) กระบวนการติดต่อส่ือสาร  
4) กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน 5) กระบวนการตัดสินใจ 6) การก าหนดเป้าหมาย  
7) กระบวนการควบคุม 8) เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม  
 ผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพการปฏิบัติงาน หมายถึง  ผลท่ีเกิดจาก
ข้อก าหนดของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพของข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐาน 
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การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย มาตรฐานท่ี 1) การปฏิบัติหน้าครู 2) การจัดการเรียนรู้ 3) ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชน 
 โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  หมายถึง 
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา ท่ีต้ังอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง
นนทบุรีและอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 32 โรงเรียน 

 



 

14 

บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักการทฤษฎี แนวคิดต่างๆ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะองค์การ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะองค์การ 

 องค์การใดท่ีสามารถด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การได้นั้น ย่อมต้องอาศัยทรัพยากรในองค์การอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ท่ี
น่าพึงพอใจ กล่าวได้ว่าคุณลักษณะองค์การย่อมมีความส าคัญท่ีจะส่งผลให้องค์การนั้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

ความหมายของคุณลักษณะองค์การ 
 ค าว่า คุณลักษณะ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Characteristics  ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ 

ดังนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 อธิบายว่า คุณลักษณะ หมายถึง 

เครื่องหมายหรือส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความดีหรือลักษณะประจ า1  วีระพงษ์ ศรีจันทร์ ได้ให้ความหมายว่า 

คุณลักษณะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีบ่งบอกความรู้สึกนึกคิด หรือลักษณะประจ าตัว ประกอบด้วย  

3 ประการใหญ่ๆ คือ คุณสมบัติส่วนตัว บุคลิกภาพ และความสามารถ2 ส่วนจอร์จและโจนส์ (George 

and Jones) ได้กล่าวถึงความหมายคุณลักษณะไว้ว่า คุณลักษณะเป็นส่วนประกอบของบุคลิกภาพ

เป็นการบ่งบอกนิสัยของบุคคลโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรู้สึก (feel) ความคิด (think) และการกระท า 

                                            
 1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพฯ : 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, 2556), 189. 
 2 วีระพงษ์ ศรีจันทร์, “คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา
ตามความหวังของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลเมืองอรัญประเทศ” (การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 34. 
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(act) เช่น ความประหม่าอาย (shy) การวิพากษ์วิจารณ์ (critical) และเป็นคุณลักษณะง่ายๆ 

(easygoing)3        

 ค าว่า องค์การ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Organization มีการกล่าวอ้างหรือกล่าวถึงกันอยู่
ท่ัวไปในแวดวงของนักทฤษฎีและนักวิชาการท้ังหลายถึงความหมายขององค์การ ซึ่งมีผู้ให้ความหมาย
ไว้ดังนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 อธิบายว่ า องค์การ หมายถึง  
ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อด าเนินกิจการ  
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดต้ังซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ 
เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจ ากัด สมาคมหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ 
เช่น องค์การสหประชาชาติ4 บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าวว่า องค์การ คือ ความร่วมมือกันระหว่าง
บุคคลหลายคน ซึ่งมีความต้ังใจจริงท่ีจะร่วมกันด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย5 ส่วนฮิคส์ (Hicks) 
กล่าวว่า องค์การ คือ กระบวนการท่ีถูกก าหนดขึ้นเป็นโครงสร้างเพื่อให้บุคคลฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้6 มูนี่และไรล่ีกล่าวว่า องค์การ คือ รูปแบบของการเช่ือมโยง
ของมนุษย์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 7  
 จากการศึกษาความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า คุณลักษณะองค์การ หมายถึง การร่วมมือกัน
ระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆในองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยท่ีการกระท าของบุคคลใน
องค์การนั้นมีลักษณะเฉพาะขององค์การนั้น ๆ 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะองค์การ 
 สก็อต (Scott) ให้นิยามค าว่า องค์การ หมายถึง ส่ิงท่ีท าร่วมกันและสร้างขึ้นเพื่อแสวงหา
วัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงบนพื้นฐานต่อเนื่องท่ีมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะองค์การท่ี

                                            
 3 George and Jones, Organization behavior (New York: McGraw-Hill, 1996) 
39-40. 
 4 จอมพงศ์ มงคลวนิช, การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 11. 
 5 Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, (Cambridge, Mass: 
Harvard University Press, 1970), 73. 
 6 Herbert G. Hicks, The Management of Organization, (Tokyo : McGrew-
Hill Kogakusha, Ltd., 1976), 6. 
 

7
 James D. Mooney and A.C. Reiley, Onward Industry!, (New York: Harper 

and Bros, 1931), 10. 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 16 

 

ส าคัญ ดังนี้  ระบบการส่ือสาร (a communication system) ขอบเขตท่ีแน่นอน (fixed 
boundaries) กฎเกณฑ์เชิงบรรทัดฐาน (a normative order)  ระบบแรงจูงใจ (an incentive 
system)  ระดับอ านาจ (authority ranks) 8  
 บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าวว่า คุณลักษณะองค์การมี 4 คุณลักษณะท่ีส าคัญ คือ  
การส่ือสาร (communication) ความร่วมมือ (cooperative efforts)  วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
(common objective)  กฎและข้อบังคับ (rules and regulations)9 
 เอทซิโอนี่  (Etzioni) กล่าวว่า คุณลักษณะองค์การท่ีส าคัญมี  3 คุณลักษณะ คือ  
การจัดสรรชนช้ันแรงงาน (division of labor) การมีอยู่ของศูนย์กลางหนึ่งศูนย์หรือมากกว่า (the 
presence of one or more power centers) การทดแทนสมาชิก (substitution of member)10 
 แมกเคนซี่ (Mackenzie) กล่าวว่า คุณลักษณะองค์การมี 6 คุณลักษณะท่ีส าคัญส าหรับ
องค์การท่ีสามารถน าไปปรับเปล่ียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบองค์การแบบองค์รวม แต่ละ
คุณลักษณะมีเงื่อนไข คือ ท้ัง 6 คุณลักษณะต้องปฏิบัติตามหากองค์การต้องการมีคุณลักษณะองค์การ
ท่ีส าคัญนี้ 
 1. ความชัดเจนของทิศทาง (clarity of direction) หมายความว่า องค์การมีทิศทางกล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ชัดเจนซึ่งทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและองค์การท้ังหมดรู้ดีว่าต้องท าอะไรและท าอย่างไร
ถึงจะเป็นไปตามเป้าหมาย และองค์การมีเจตจ านงและวิธีการในการรักษาความชัดเจนของทิศทาง 
 2. ความชัดเจนของโครงสร้าง (clarity of structure) หมายความว่า มีความเข้าใจใน
งานขององค์การและระบบสนับสนุนทางเทคโนโลยี การพึ่งพาซึ่งกันและกันของพวกเขาได้รับ  
การยอมรับและเข้าใจ มีต าแหน่งท่ีชัดเจนท่ัวท้ังองค์การ ตรรกะและสถาปัตยกรรมขององค์การมี
ความสอดคล้องกัน และองค์การมีเจตจ านงและวิธีการท่ีจะรักษาความชัดเจนของโครงสร้าง 
 3. ความชัดเจนของการวัด (clarity of measure) หมายความว่า ท่ัวท้ังองค์การมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนและเช่ือมโยงกับงาน และมีการสนับสนุนโดย
ระบบรางวัลซึ่งเช่ือมโยงกับงานและระบบสนับสนุนทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานและ

                                            
 

8 William Scott, “Organization Theory: An Overview and an Appraisal”. 
The Journal of the Academy of Management 4, 1 (1961): 7-26. 
 

9
 Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, 82. 

 10 Amitai Etzioni, Modern organizations, (New Jersey: Prentice Hall, 1964), 
16. 
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หน่วยงานท่ีจะท ามาตรฐานเหล่านี้ให้ประสบความส าเร็จ รวมไปถึงท้ังองค์การด้วย และองค์การมี
เจตจ านงและวิธีการท่ีจะรักษาความชัดเจนของการวัด 
 4. การบรรลุเป้าหมายท่ีส าเร็จ (successful goal achievement) หมายความว่า 
กระบวนการท้ังสามข้อต่อไปนี้ถูกติดตามท่ัวท้ังองค์การตามทิศทางกลยุทธ์ท่ีวางไว้ ได้แก่  ตัดสินใจ
เลือกส่ิงท่ีต้องท า  พิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้ส าเร็จ (3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท ามันส าเร็จแล้ว 
นอกจากนี้การท าให้วิธีการและความต้ังใจยังคงอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการนี้บรรลุเป้าหมายท่ี
ส าเร็จนั้นมีการด าเนินการท่ัวทั้งองค์การ 
 5. การแก้ปัญหาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (results oriented problem solving) หมายความว่า 
ขั้นตอน 7 ขั้นตอนนี้ถูกติดตามท่ัวองค์การ ได้แก่  การตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นในระดับต่ าสุดท่ีเป็นไปได้
ส าหรับงานหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ทรัพยากรท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถหาได้ท่ีน ามามีผลต่อในการแก้ปัญหางาน 
(3) ทรัพยากรเหล่านี้ใช้ในการแก้ปัญหา (4) มีการระบุชัดเจนของผู้มีอ านาจตัดสินใจท่ีรับผิดชอบ และ
ผู้ร่วมงานสนับสนุน (5) กระบวนการแก้ปัญหานั้นดีต่อสุขภาพและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  
(6) รางวัลส าหรับการแก้ไขปัญหาท่ีประสบความส าเร็จและเพื่อผลลัพธ์ท่ีเป็นบวกนั้นถูกก าหนดไว้
อย่างชัดเจน (7) ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาคือการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถท าให้ประสบผลส าเร็จ
ได้ มีเกณฑ์สามข้อท่ีส าคัญดังนี้  การแก้ไขปัญหาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์นั้นคือการท างานส าหรับองค์การ
โดยรวม  การแก้ไขปัญหาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์นั้นอยู่ท่ีระดับหน่วยและบุคคล การท าให้วิธีการและความ
ต้ังใจยังคงอยู่เพื่อท่ีจะท าให้แน่ใจว่าการแก้ไขปัญหาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
 6. ผู้ร่วมงานเป็นสินทรัพย์และทรัพยากร (associates are assets and resources) 
หมายความว่า เงื่อนไขดังต่อไปนี้ถูกท าให้เกิดขึ้นท่ัวท้ังองค์การตามทิศทางกลยุทธ์ท่ีวางไว้ ได้แก่ 
ผู้ร่วมงานเป็นคนท าให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องเมื่อองค์การวิวัฒนาการ ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ในการให้ความรู้ ข้อมูล และพลังงานในการแก้ไขปัญหาขององค์การและช่วยให้สามารถคว้าโอกาสใน
ขณะท่ีองค์การก าลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อนและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และการท า
ให้วิธีการและความต้ังใจยังคงอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร่วมงานได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นสินทรัพย์และ
ทรัพยากรท่ัวทั้งองค์การ11 

                                            
 11 Kenneth D. Mackenzie, Organizational Characteristic All 6 are 
essential for you to adapt to change, เข้าถึงเมื่อ March 10, 2018, เข้าถึงได้จาก 
https://www.family-business-experts.com/organizational-characteristics.html 
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 ลิเคิร์ท (LiKert) เช่ือว่า คุณลักษณะขององค์การ คือ กระบวนการบริหารที่ได้งานและท้ัง
คนและผลผลิตสูงขึ้นอยู่กับการจัดองค์ประกอบท่ีมีคุณลักษณะองค์การท่ีส าคัญ 8 กระบวนการ 
ประกอบด้วย  
 1. กระบวนการภาวะผู้น า ( leadership process) หมายถึงกระบวนการสร้าง 
ความเช่ือมั่นและความไว้ วาง ใจท่ี ผู้บัง คับบัญชาและ ผู้ใต้บัง คับบัญชามี ต่อกัน พฤติกรรม 
การสนับสนุนให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน รวมถึงให้ความสนใจ
หรือค าแนะน าท่ีดีเมื่อประสบปัญหา 
 2. การจูงใจ (motivation forces) หมายถึงกระบวนการตอบสนองของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในด้านความต้องพื้นฐานและความปลอดภัย การใช้วิธีการจูงใจท่ีเหมาะสม เกิดแรงผลักดันท่ีใน 
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนสร้างทัศนคติท่ีดีไปยังสมาชิกคนอื่นๆในองค์การ และได้
ความพึงพอใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา  
 3. กระบวนการติดต่อส่ือสาร (communication process) หมายถึงผู้บังคับบัญชาท่ีมี
การติดต่อส่ือสารท่ีดีเพียงพอให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีความคล่องตัวในการติดต่อส่ือสาร ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ข้อมูลของผู้บังคับบัญชามีความถูกต้อง แม่นย า  เช่ือถือได้ ผู้บังคับบัญชา
รับรู้และเข้าใจปัญหา เฉพาะหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4. กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ( interaction influence process)  
หมายถึง ระดับและลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ ความร่วมมือกันของกลุ่มในการท างาน อิทธิพลของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีผลต่อการก าหนดเป้าหมาย วิธีการและกิจกรรมภายในองค์กร 
รวมถึงโครงสร้างขององค์การท่ีมีประสิทธิผล สามารถคงอยู่และส่งผลต่อส่วนอื่นๆขององค์การ 
 5. กระบวนการตัดสินใจ (decision making process) หมายถึง  ระดับของ 
การตัดสินใจท่ีมีแบบแผนในองค์การ มีข้อมูลท่ีถูกต้องประกอบการตัดสินใจท่ีถูกต้อง ใช้เทคนิควิธีการ 
ความรู้ในการตัดสินใจ การตัดสินใจบนพื้นฐานกลุ่มคนระดับปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 
 6. การก าหนดเป้าหมาย (goal setting or ordering) หมายถึง  คุณลักษณะของ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ การใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมถึงพลังใน
การยอมรับต่อต้านหรือปฏิเสธเป้าหมายขององค์การ 
 7. กระบวนการควบคุม (control process)  หมายถึง กระบวนการการให้ความส าคัญ
กับหน้าท่ีควบคุมภายในองค์การ มีการวัดผลและใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
การแสดงข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนหรือการต่อต้านในองค์การ การใช้วิธีการควบคุมเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหา ลงโทษ หรือรักษาความปลอดภัยในองค์การ 
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 8. เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม  (performance goals and training)  
หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จขององค์การ การฝึกฝนการปฏิบัติงานตามท่ี
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ โดยการจัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกฝนอย่างเพียงพอ12 

องค์ประกอบของคุณลักษณะองค์การ 
 ความส าคัญขององค์ประกอบของคุณลักษณะขององค์การท้ัง 8  กระบวนการ  
มีนักการศึกษาให้แนวคิดไว้มากมาย ตามรายละเอียดดังนี้  
กระบวนการภาวะผู้น า  
 มีนักการศึกษาให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้มากมาย ดังนี้  
ลิเคิร์ธ (Likert) ได้ให้ความหมายของการเป็นผู้น าไว้ว่า หมายถึง ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจท่ี
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อกัน  การแสดงพฤติกรรมการสนับสนุนให้อิสระกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน รวมถึงให้ความสนใจหรือค าแนะน าท่ีดีเมื่อ
ประสบปัญหา13  ฟริฟเนอร์และโรเบิร์ท (Pfiffner and Robert) ให้ความหมายของผู้น าว่า ผู้น าคือผู้
บริหารงานของกลุ่มมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการอ านวยการ ก าหนดนโยบาย วางแผน วินิจฉัยส่ังการ  
ใช้วิธีการจูงใจและติดต่อประสานงาน โดยถือว่าลักษณะงานท่ีรับผิดชอบนั้นเป็นเครื่องแสดงความเป็น
ผู้น าไ ด้14 สอดคล้องกับสต๊อกดิล (Stogdill) ท่ีให้ความหมายของการเป็นผู้น าว่า หมายถึง 
กระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเริ่มต้นและการอ านวยประโยชน์ให้เกิดผลตามท่ีคาดหวัง และปฏิสัมพันธ์
ท่ีมีต่อกัน15 ซึ่งเนปีแอร์และเกอร์เซนเฟลด์ (Napier and  Gershenfeld)  ได้ก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นผู้น าไว้ 4  ประการ คือ 1) ความเป็นผู้น าทางพันธุกรรม (Leadership – as trait)  เป็น
ลักษณะท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด2) ความเป็นผู้น าตามต าแหน่ง (Leadership – as position)  เกิดขึ้น
เนื่องจากการด ารงต าแหน่งหน้าท่ีการงานนั้นๆย่อมมีลักษณะความเป็นผู้น าตามต าแหน่งนั้นด้วย  
3) ความเป็นผู้น าตามสถานการณ์ (Leadership – as situation)   เกิดขึ้นตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่
ขณะนั้น  บุคคลท่ีมีคุณลักษณะตามสถานการณ์นั้นย่อยมีคุณสมบัติเป็นผู้น าในสถานการณ์นั้นได้   

                                            
12 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 

197-211. 
13 เรื่องเดียวกัน 

 14 John M. Pfiffner and Robert V. Presthus, Public Administration, (New 
York : The Ronald Press Company, 1960), 3-93. 

15 Ralph M. Stogdill, “Leadership Membership Organization”. 
Psychological Bulletin 1 (January 1950): 4. 
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4) ความเป็นผู้น าตามความต้องการของกลุ่ม (Leadership – as functional roles of me)  
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มเป็นตัวก าหนดความต้องการให้เกิดความเป็นผู้น าแบบนั้นๆขึ้น 
ในกลุ่ม16 ซึ่งกรีน (Green) ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับความพึงพอใจใน 
การท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยศึกษาว่าตัวแปรท้ังสองตัวนี้เป็นเหตุผลกันหรือไม่  ผลการศึกษา
พบว่า ผู้น าเน้นพฤติกรรมด้านมุ่งคนจะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจ  
ส่วนพฤติกรรมด้านมุ่งงานกับความพึงพอใจในการท างานเป็นเหตุและผลกันน้อยมาก17 ส่วนเพอริงตัน 
(Purington)  ได้ศึกษาพบว่า การเป็นผู้น าในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมีผลต่อประสิทธิผล  
ในการท างาน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลแตกต่างกันนั้น สาเหตุมาจากผู้บริหารมีคุณสมบัติแตกต่างกัน  
ท าให้ความสามารถในการท างานแตกต่างกันไปด้วย และในส่วนท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู  
พบว่า  การท างานของผู้บริหารมีผลต่อการท างานของครู คือ  ครูมีความพึงพอใจผู้บริหารท่ีท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะผู้บริหารมีความเข้าใจในทัศนะของครูเป็นอย่างดี สามารถช้ีแจงให้ครูเข้าใจ 
การท างานของโรงเรียนได้18 
การจูงใจ  
 องค์ประกอบเรื่องแรงจูงใจ ลิเคิร์ธ (Likert)  ได้ให้ความหมายว่า การท่ีผู้บังคับบัญชา
ตอบสนองในด้านความต้องการพื้นฐานและความปลอดภัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  การใช้วิธีการจูงใจ 
ท่ีเหมาะสมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทัศนาคติในการพัฒนาองค์การและเกิดแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกในองค์การมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององค์การ ตลอดจนสร้าง
ทัศนคติท่ีดีไปยังสมาชิกคนอื่นๆในองค์การ  และได้รับความพึงพอใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา19 
นอกจากนี้ ฮิคส์ (Hicks)  ยังได้ให้ความหมายของการจูงใจว่า การจูงใจเป็นงานส่ิงแรกท่ีผู้บริหารต้อง
ท าคือการท าให้องค์การท าหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  โดยผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถ

                                            
16 Rodney W. Napier and Matti K. Gershenfeld, Groups: Theory and 

experience (Boston: Houghton op., 1973), 136-151.  

 17 Charles N. Green, “The Reciprocal Nuture of Influence between Leader 
and Subordinate,” Journal of applied Psychology, (June 1967), 198-200. 
 18 Gordon Sellers Purrington, “The Supervisory Behavior of School 
Administator and Organization Effectiveness”, Dissertation Abstracts international 
28 (July 1967), 87. 
 19 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 
3-12. 
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ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีท่ีผู้บริหารสามารถน ามาใช้ได้เป็นอย่างดีก็คือ  
การจูงใจให้บุคลากรท างาน20 ส่วนบีช (Beach)  ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง  การท่ีบุคคลมี
ความเต็มใจท่ีจะใช้พลังทุ่มเทเพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย (goal)  หรือ รางวัล (reward)  
การจูงใจมีความจ าเป็นส าหรับการท างานร่วมกัน เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้บุคคลไปถึงซึ่งเป้าหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับรางวัลท่ีได้รับ21  ฮอยและมิเกล (Hoy and Miskel) กล่าวถึงการจูงใจไว้ว่า เป็นสภาวะท่ี
อินทรีย์ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล  ซึ่งเป็นสภาวะท่ีมี
ความซับซ้อนอาจอยู่ในรูปของก าลัง ( force) แรงขับ (drives) ความต้องการ (need) สภาวะ
ความเครียด (tension states) และอื่นๆ22   ซึ่งบาร์นาร์ด (Barnard)  ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่าเป็นส่ิงท่ี
หน่วยงานหรือผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน  
8 ประการ คือ 1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ (Material inducement)  ได้แก่  เงิน ส่ิงของ ส่ิงตอบแทนท่ี
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยค านึงถึงความจ าเป็นทางกายภาพเป็นส าคัญ  เพื่อชดเชยหรือเป็นรางวัลท่ี
บุคคลได้ปฏิบัติงานให้องค์การเป็นอย่างดีแล้ว 2) ส่ิงจูงใจท่ีเกี่ยวกับโอกาสของบุคคล ( personal 
non-material opportunity)  หมายถึง  โอกาสท่ีบุคคลได้รับแตกต่างจากบุคคลอื่น เช่น เกียรติยศ  
อ านาจ  และต าแหน่งงานท่ีดี  เป็นต้น  ซึ่งเป็นส่ิ งส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน 
การท างานมากว่านรางวัลท่ีเป็นวัตถุ 3) ส่ิงจูงใจด้านสภาพทางกายภาพท่ีพึงปรารถนา (desirable 
physical conditions)  หมายถึง ส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ สถานท่ีท างานความพร้อมของ
เครื่องมือและเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอันจะก่อให้เกิดความสุข 
ทางกายในการท างาน 4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ ( ideal benefactions)  หมายถึง  สมรรถภาพ
ขององค์การท่ีสนองความต้องการของบุคคล  ด้านความภาคภูมิใจท่ีได้แสดงความสามารถ พอใจท่ีได้
ท างานอย่างเต็มท่ี มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของตนเองและผู้อื่น   รวมท้ังแสดงความภักดีต่อ
องค์การ 5) ความดึงดูดใจทางสังคม (association attractiveness)  หมายถึง  ความสัมพันธ์ในกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน  การยกย่องนับถือซึ่งกันและกัน  ซึ่งท าให้เกิดความผูกพัน  พึงพอใจในการท างานใน

                                            
20 Herbert G. Hicks, The Management of Organization, (New York: 

McGraw – Hillbook Company, 1967), 234. 
 21 Dales S. Beach, Personnel Management People at Work (New York: 
Book Company, 1967), 234. 
 22 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : 
Theory, Research and Practice, 4th ed. (Singapore : McGraw – Hall, Inc., 1991), 167-
168 
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องค์การ 6) ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับความสามารถและทัศนคติของ
บุคลากรแต่ละคน (adaptation of habitual methods and attitudes) 7) โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วม
ในการท างานอย่างกว้างขวาง (opportunity of enlarged participation)  หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในงานทุกงานท่ีองค์การจัดขึ้น ช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
ว่าเป็นคนส าคัญคนหนึ่งขององค์การมีความทัดเทียมกับเพื่อนร่วมงานและมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
8) สภาพการอยู่ร่วมกัน (the condition of community)  หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลใน 
การอยู่ร่วมกัน รู้ จักกันมีความสนิทสนมและร่วมมือกันท างาน ท าให้บุคคลรู้สึกมีความมั่นคงใน 
การท างาน23  และนอกจากนี้ มาสโลว์ (Maslow) ได้วางหลักไว้ว่า  ผู้ปฏิบัติงานจะถูกจูงใจหรือ
กระตุ้นให้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างท่ีอยู่ภายในทฤษฎีนี้ต้ังอยู่บนสมมติฐาน  
3 ประการ 1) มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและความต้องการนี้จะไม่มีท่ีส้ินสุด 2)ความต้องการท่ีได้รับ
การตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิด
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้น เป็นความต้องการท่ียังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการใดท่ีได้รับ
การตอบสนองเสร็จส้ินแล้วจะไม่เป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมอีกต่อไป และ 3) ความต้องการของมนุษย์
จะมีลักษณะคล้ายเป็นล าคับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล าดับตามความต้องการ ในขณะท่ีความต้องการ
ขั้นต่ าได้รับการตอบสนองบางส่วนแล้ว ความต้องการขั้นสูงถัดไปก็จะติดตามมาเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมต่อไป  ล าดับความต้องการของมนุษย์ มาสโลว์ (Maslow) ได้แบ่งเป็น 5 ล าดับขั้นจากต่ า
ไปหาสูง ดังนี้คือ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการ 
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค การพักผ่อน ท่ีพักอาศัย และความต้องการทางเพศ 2) ความต้องการทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการท่ีจะได้รับการคุ้มครองภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับร่างกาย 
ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในหน้าท่ีการท างาน สถานะทางสังคม 3) ความต้องการ
ทางด้านสังคม (belongingness needs) เป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน การได้รับ 
การยอมรับจาก บุคคลอื่นและการส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคม 4) ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่อง
ในสังคม (esteem needs) เป็นความต้องการเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องของความรู้
ความสามารถ รวมท้ังความต้อแงการท่ีจะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญ หรือเป็นท่ียอมรับนับถือใน
สังคม และความต้องการในด้านสถานภาพ 5) ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต  
 

                                            
23 Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, (London: Oxford 

University Press,1972), 142-149. 
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เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความต้องการท่ีอยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิง  
ทุกอย่างตามความนึกคิด หรือ ความคาดหวังของตน24 
กระบวนการติดต่อสื่อสาร  
 การติดต่อส่ือสารมีความส าคัญท่ีสุดในกระบวนการบริหาร เพราะไม่ว่าจะขั้นตอนใด  
ล้วนต้องอาศัยการติดต่อส่ือสานเป็นหลักในการเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
เสมอ  ซึ่งลิเคิร์ธ (Likert) ได้ให้ความหมายของการติดต่อส่ือสารไว้ว่า การติดต่อส่ือสาร หมายถึง  
การติดต่อส่ือสารกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  การแบ่งปันข้อมูลต่างๆ และ  
ความคล่องตัวในการติดต่อส่ือสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยท่ีข้อมูลของ
ผู้บังคับบัญชามีความถูกต้อง แม่นย า เช่ือถือได้ และผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับ รวมถึงการท่ี
ผู้บังคับบัญชารับรู้และเข้าใจปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย25  ส่วนวีเวอร์ (Weaver) 
ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสารว่า เป็นกระบวนการทุกอย่างท่ีจิตใจของคนๆหนึ่งอาจจะมี  
ผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การติดต่อส่ือสารจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแต่การเขียนและการพูด
เท่านั้น แต่รวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดงและพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์ด้วย 26  ส าหรับก็อบ 
ออสแลนด์และรูบิน (Kolb, Osland and Rubin) กล่าวว่า การติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงความหมายของข้อมูลข่าวสาร โดยการใช้สัญลักษณ์27 ส าหรับฮอยและมิสเกล (Hoy and 
Miskel) กล่าวว่าการติดต่อส่ือสาร หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลอย่างน้อยสองคนคือ ผู้ส่งและผู้รับ 
ผู้บริหารไม่ได้ส่ือสารกับตนเองแต่ส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา28  และบาร์นาร์ด (Barnard) ได้สรุป
เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของการติดต่อส่ือสารท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบัติยอมรับอ านาจ 7 ประการ  คือ  
1) ช่องทางในการติดต่อส่ือสารควรก าหนดไว้อย่างชัดเจน 2) ระบุรูปแบบของช่องทางการ

                                            
24 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, (New York: Harper 

and Row Publishers, 1954), 80-91. 
 25 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 
5-6. 
 26 Warren Weaver, The Theory of Communication (lllinois : University of 
lllinios Press, 1949), 94. 
 27 David A. Kolb, Joyce S. Osland and lrwin M. Rubin, The Organizational 
Behavior Reader, 6th ed. (London : Prentice – Hall International, Inc., 1995), 419. 

28 Wayne K. Hoy and Ceci G. Miskel, Education Administration: 
Theory.Research and Practice, (Singapore: McGraw – Hall,Inc., 1991), 345. 
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ติดต่อส่ือสารส าหรับสมาชิกทุกคนในองค์การ 3) เส้นทางการติดต่อส่ือสารควรเป็นทางตรงและส้ัน
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 4) ควรใช้เส้นทางการติดต่อส่ือสารท่ีสมบูรณ์ในการส่ือสาร 5) บุคคลท่ีท าให้
หน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส่ือสารจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูง  6) ขณะท่ีองค์การก าลัง
ปฏิบัติงานเส้นทางในการติดต่อส่ือสารไม่ควรมีเหตุขัดข้อง 7) การติดต่อส่ือสารทกชนิดจะต้องมี 
ความแน่นอนเช่ือถือได้29 นอกจากนี้ นอร์ตัน (Norton) ยังช้ีให้เห็นว่าการติดต่อส่ือสารแบบมิตรไมตรี 
สามารถเป็นตัวพยากรณ์ท่ีเช่ือมั่นได้สูงในการพยากรณ์ความเป็นผู้น า การสร้างความดึงดูดใจ 
การมีสังคมท่ีดี และการด ารงสถานะทางสังคม ผู้บริหารท่ีใช้รูปแบบการติดต่อส่ือสารหลายๆรูปแบบ  
จะช่วยให้เกิดการตีความและความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการส่ือสาร30   
กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน  
 ลิเคิร์ธ (Likert) ได้กล่าวถึง การปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ( interaction - 
influence) ไว้ว่า หมายถึง ระดับและลักษณะของพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา ความร่วมมือกันของกลุ่มในการท างาน อิทธิพลของผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อการก าหนดเป้าหมาย วิธีการและกิจกรรมภายในองค์การ รวมถึงโครงสร้างของ
องค์การมีประสิทธิภาพสามารถคงอยู่และส่งผลต่อส่วนอื่นๆขององค์การ31  ส่วนสก็อตและมิทเชลล์ 
(Scott and Mitchell) กล่าวว่าอิทธิพล หมายถึง การด าเนินการทางสังคมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ใช้ความสามารถในการชักจูงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ปฏิบัติตามความต้องการของตน ซึ่งโดยปกติแล้ว
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในกลุ่มหลังไม่ปฏิบัติ32 ส าหรับโบลและดาเวนพ็อท (Boles and Davenport) 
กล่าวว่า อิทธิพลเป็นรูปแบบหนึ่งของอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยท่ีการกระท าของ
บุคคลหนึ่งจะมีผลกระทบต่อความคิดหรือทัศนคติของอีกบุคคลหนึ่งด้วย33 นอกจากนี้ สต็อกดิล 

                                            
29 Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, 217. 
30 Robert, Norton, Communication Style: Theory. Application and 

Measures, (California: Sage Publish, Inc., 1983), 64-83. 
 31 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 
6-7. 
 32 W.G, Scott and T.R, Mitchell, Organization Theory: A Structural and 
Behavioral Analysis (lllinois Irwin, Inc., 1972), 211. 
 33 Harold W. Boles and James A. Davenport, Introduction to Educational 
Leadership (New York: Harper and Row Publishers, 1975), 132. 
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(Stogdill) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ การเป็นผู้น าและการมีปฏิสัมพันธ์ไว้ว่า การเป็นผู้น าคือผลของ  
การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีบุคคลในกลุ่มมีต่อกัน ไม่ใช่สาเหตุหรือการควบคุมแต่เป็นผลของการกระท าของ
กลุ่ม การเป็นผู้น าเป็นกระบวนการท่ีบุคคลกระตุ้นผลักดันซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน34  
ส่วนเออวิน (Irwin) กล่าวว่า ภายใต้อิทธิพลบุคคลเช่ือฟังและท าตามผู้น า ท้ังท่ีมีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจของ
ตนเอง เพื่อพิจารณาว่าการใช้พลังอ านาจนั้นถูกต้องหรือไม่ และสามารถใช้ดุลพินิจเลือกปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติตามได้ อิทธิพลเกิดขึ้นได้ทางเหตุผล อารมณ์ หรือเป็นอ านาจจริงๆ (actual force) ท่ีผู้น า
น ามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม อิทธิพลมีลักษณะของการโน้มน้าวหรือชักจูง (persuasive) 
ต่างจากพลังอ านาจซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับ (coercive)35  
กระบวนการตัดสินใจ  
 การตัดสินใจ เป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหาร และเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้ การตัดสินใจ (decision - making) ตามแนวความคิดของ ลิเคิร์ธ (Likert) หมายถึง 
ระดับของการตัดสินใจอย่างมีแบบแผนในองค์การ การมีข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ และ 
การตัดสินใจบนพื้นฐานกลุ่มคนระดับปฏิบัติการ รวมถึงการมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ท่ีปฏิบัติ36 ส่วนไซมอน (Simon) เป็นบิดาแห่งการตัดสินใจ ได้กล่าวถึงการตัดสินใจว่า เป็นการหาทาง
เลือกท่ีจะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความคิดและเหตุผลของแต่ละ
บุคคล37 ลิชฟิลด์ (Litchfield) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การติดสินใจเป็นวัฏจักรของเหตุการณ์ท้ังหลาย
ต่างๆนับต้ังแต่การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา จนถึงการวางแผนในการปัญหา และ  
การประเมินผล เมื่อมีการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแล้วมักจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งติดตามมา 
ปัญหาท่ีตามมานี้อาจเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ ได้ 38ส่วนแมคฟาแลนด์ (Macfarland) กล่าวว่า  

                                            
34 Ralph M Stogdill, Handbook of Leadership: A Sutvey of theory and 

Research, (New York: The Free Press, 1974), 7-15. 
 35Irwin D. Bross, Design for Decision (New York: McMillan Publishing Co., 
Inc., 1953), 6-7. 

36 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 
20-21. 
 37 Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 2nd ed. (New York: The Free 
Press, 1957), 164. 
 38 Edward H. Litchfield, “Notes on General Theory of Administration,” 
Administrative Science Quarterly (1956), 5. 
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การตัดสินใจ หมายถึง การกระท าเกี่ยวกับการเลือกท่ีผู้บริหารหรือองค์การเลือกแนวทางปฏิบัติทาง
หนึ่งจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทาง สมคิด บางโม ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง  
การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีหลายๆทางเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ใจ 39 และบาร์
นาร์ด (Barnard) ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการทางตรรกวิทยา  
ในการพิจารณาวิเคราะห์และคิดหาทางเลือกต่างๆโดยอาศัยเหตุผลและความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ทางเลือกเหล่านั้น40  กริฟฟิท (Griffiths) มีความเห็นว่า กระบวนการตัดสินใจ เป็นศูนย์กลางของ 
การบริหาร คือ การส่ังการและการควบคุมกระบวนการตัดสินใจ และเสนอแนะว่า กระบวนการ
ตัดสินใจนั้นควรจะมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาดูว่าปัญหาคืออะไรและวางขอบเขตของปัญหานั้น  
2) วิเคราะห์และประเมินผลปัญหานั้นๆ 3) สร้างเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อประเมินผลทางเลือกหรือ
การตัดสินใจ 4) การรวบรวมข้อมูล 5) หาทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 6) ลงมือปฏิบัติตาม
ทางเลือกท่ีดีกว่า41 นอกจากนี้ กวี วงศ์พุฒ กล่าวว่า การตัดสินใจ คือการพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
จากทางเลือกหลายๆทาง ผู้น าต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 42  
และพะยอม วงศ์สารศรี ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการท่ีเลือกแนวทางท่ีคิดว่ามีความ
เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงขั้นตอนของการแก้ปัญหานั้นๆด้วย43 
การก าหนดเป้าหมาย  
 ตามความคิดเห็นของลิเคิร์ธ (Likert) การก าหนดเป้าหมาย (goal setting) คือ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้รวมพึงพลังในการยอมรับ ต่อต้าน หรือปฏิเสธเป้าหมายของสมาชิกในองค์การ44 ส าหรับ ดรัคเกอร์ 

                                            
 39 Dalton E. Macfarland, Management: Principles and Practices, (New York: 
The Macmillan Company, 1970), 76. 

40 Chester Barnard, The Functions of The Executive, 185. 
41 Daniel E. Griffiths, Administrative Theory, (New York: Appleton – 

Century - Crofts, 1959), 94. 
 42 กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ บี.เค.อินเตอร์ปริ้นท์ จ ากัด, 
2550), 61. 
 43 พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
สุภา, 2551), 61. 

44 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 
10. 
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(Drucker) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Practice of Management ว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมาย หรืออย่างนี้ท่ีสุกต้องเข้าไปเกี่ยวข้ออย่างจริงจังในกระบวนการก าหนด เป้าหมาย ดังนั้น  
การก าหนดเป้าหมายจึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร โดยตรงท่ีจะต้องใช้ความสามารถผสมผสานและ  
หล่อหลอมความคิดของบุคลากรในองค์การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด เป้าหมาย  การให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายจะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ  
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของทุ่มเทพลังความสามารถทุกวิถีทางเพื่อให้องค์การเกิด ความเจริญก้าวหน้า 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล45 ข้อคิดเห็นของ เรดดิน (Reddin) ท่ีว่าเพื่อความมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของแต่ละบุคคลจะถูกก าหนดขึ้นมาโดยการปรึกษาร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารและผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะช่วยให้ผู้บริหารในการพัฒนาเป้าหมายท่ีเป็นจริงได้ เนื่องจากพวก
เขารู้ดีว่าอะไรที่พวกเขาสามารถท าให้เกิดความส าเร็จได้ ผู้บริหารจะช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ขยายความเข้าใจของพวกเขาต่อเป้าหมายท่ีอยู่สูงขึ้นไป โดยแสดงถึงความเช่ือมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชา
และมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ การปรึกษาร่วมกันมี
ความส าคัญมาก เพราะว่าบุคคลต่างๆจะผู้มัดอยู่กับเป้าหมาย อุปสรรคต่าง ๆ ในกรณีท่ีพวกเขามีส่วน
ช่วยในการพัฒนาและสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ และ ความสามารถของพวกเขา ความมากน้อย
ของการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาในการก าหนด เป้าหมายจะแตกต่างกันไป กฎโดยท่ังไป  
คือ การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ในการก าหนดเป้าหมายมีมากเท่าใด 
เป้าหมายจะมีโอกาสประสบความส าเร็จมากขึ้นเท่านั้น 46  ส่วน สมคิด บางโม กล่าวว่า การก าหนด
เป้าหมายไม่ควรห่างไกลจากความเป็นไปได้มากนัก และไม่ควรเป็นเป้าหมายง่ายๆใกล้ตัว การก าหนด
เป้าหมายอาจจะแบ่งเป็นระยะส้ันและระยะยาวมีการกล่ันกรองเป้าหมายท่ีต้องการอย่างแท้จริง47 
กระบวนการควบคุม  
 การควบคุมเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งใช้ก ากั บ ตรวจสอบดูว่า 
การด าเนินงานนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามวิธีการหรือไม่ ตามท่ีลิเคิร์ธ (Likert) ได้อธิบายลักษณะ 
ของการควบคุม (control) หมายถึง การท่ีองค์การให้ความส าคัญกับหน้าท่ีควบคุมภายในองค์การ  

                                            
45 Peter F. Drucker, The Practice of Management, (New York: Harper & 

Brothers, 1954), 114. 
46 William J. Reddin, Effective Management by Objectives: The 3 –D 

Method of MBO, (New York: McGraw - Hill, 1971), 13-19,117-118. 
 47 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ 
จ ากัด , 2552), 342. 
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มีการวัดผลและใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการแสดงข้อมูลข่าวสารและ 
การสนับสนุนหรือต่อต้านในองค์การ และการใช้วิธีการควบคุมเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ลงโทษ
หรือรักษาความปลอดภัยภายในองค์การ48 ซึ่งฟาโย (Fayol) ให้ความหมายของการควบคุมหรือ 
การตรวจสอบว่า หมายถึง การท่ีกิจกรรมต่างๆด าเนินไปตามอย่างสอดคล้องกับแผนงาน ค าส่ัง และ
หลักการท่ีก าหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม คือการค้นหาข้อบกพร่อง เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขไม่ให้ผลงานคลาดเคล่ือนไปจากวัตถุประสงค์ หน้าท่ีในการควบคุมครอบคลุมกิจกรรมทุกด้าน  
ท้ังคน เงิน ทรัพยากรและการบริหารจัดการ 49 และดรักเกอร์ (Drucker) ได้ก าหนคุณลักษณะของ
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพไว้5 ประการ ประกอบด้วย 1) ทุกคนและทุกฝ่ายในหน่วยงานต้อง  
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมตรงกัน 2) การควบคุมต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ีองค์การ
ก าหนดไว้ 3) การควบคุมจะต้องแสดงให้เห็นความผิดปกคอหรือความเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่าง
รวดเร็ว 4) มีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 5) เป็นระบบท่ีประหยัด 50  แมคฟาแลนด์ 
(MaFarland) ได้อธิบายความหมายของการควบคุมโดยอาจพิจารณาในลักษณะของระบบ (system) 
และกระบวนการ (process) การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารกระท าเพื่อให้เกิด 
ความมั่นใจความส าเร็จจะเกิดขึ้นตามท่ีต้ังใจไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การควบคุมระบบ 
หมายถึง ระบบท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีก าหนดไว้ หรือพยายาม
รักษาระกับความแปรปรวนของวัตถุประสงค์ให้อยู่ในขอบเขตท่ีระบบยอมรับได้51  นอกจากนี้ แมสซี่
และดักลาส (Massie and Douglas) ยังให้ความหมายของการควบคุมว่า หมายถึง กิจกรรมท่ี 
วัดการปฏิบัติงาน และช้ีแนะวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้าแล้ว52  

                                            
48 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 

11. 
49 Henri Fayol, General and Industrial Management, (London: Rittman 

and sons, 1964), 57. 
50 Peter F. Drucker, Management, (New York: Harper & Row, 1974), 498. 
51 Dalton E. Mcfarland, Management: Principles and Practices, (New York: 

McMillan, 197), 187-188. 
52 Joseph L. Massie and John Douglas, Managing: A Contemporary 

Introduction, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice - Hall, Inc., 1981), 273. 
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 การควบคุมจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีช่วยในการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
องค์การให้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามระบบท่ีก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันความผิดพลาด
อันจะน าความเสียหายมาสู่องค์การได้เป็นอย่างดี โดยต้องเป็นไปอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกส่วนท้ัง
ระบบในองค์การ 
เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม   
 เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (performance goal and training) ตาม
ความเห็นของลิเคิร์ธ (Likert) คือ ระดับการปฏิบั ติงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จการฝึกฝน 
การปฏิบัติงานตามท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ โดยการจัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกฝนอย่าง
เพียงพอ53 ฮาบินสันและเมเยอร์ (Harbinson and Myers) ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่าเป็น
กระบวนการท่ีบุคคลในกลุ่มสังคมหนึ่งจะได้เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ฝึกทักษะ (skill) และ
ความสามารถ (capacity)ในการท างาน54 ส่วนบีช (Beach) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ี
จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความช านาญ เพื่อวัตถุประสงค์อย่าง ใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และ
เพื่ อ เป ล่ี ยนแปลงพฤติกร รมของบุคคล ไป ใน ทิศทาง ท่ี ต้ อง การ 55 มิ ท เ ชล ล์  (Mitchell)  
ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า เป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีอง๕การจะจัดหาประสบการณ์
ให้บุคลากร เพื่อให้บุคลาการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประ สิทธิผล สร้างเสริม
ประสบการณ์ เกิดการพัฒนาทางพฤติกรรมท่ีดีขึ้น คือ เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี และ  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล56 

                                            
53 Rensis Likert, The Human Organization: lts Management and value, 

12. 
54 Frederick H. Harbison and Charles A. Myer, Education Manpower and 
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 55 Dales S. Beach, Personnel Management People at Work (New York: 
Book Company, 1967), 193. 
 56 Mitchell R. Terrence, People in Organizational An Introduction to 
Organization Behavior, 2nd ed. (Japan: McGraw – Hill International Book Company, 
1982), 450. 
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ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู 

 บุคคลท่ีจะปฏิบัติงานในวงการวิชาชีพครู ทุกคนจะต้องตระหนักในความเป็นครู 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาท กาลเทศะ และหน้าท่ีครู และต้องระลึกอยู่เสมอว่าการเป็น
ครูนั้น ไม่ใช่มีเพียงความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่านเท่านั้น แต่จะรวมถึงการปฏิบัติงาน  
การท างานโดยอาศัยแรงจูงใจในมาตรฐานอื่นๆ เช่น ความรักในการสอน ความรักท่ีมีต่อเด็ก   
ความเต็มใจในการให้บริการ   
ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กล่าวถึงการจัดต้ังสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา หรือท่ีเรียกว่า คุรุสภา ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจ  
ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ควบคุมความประพฤติและ 
การด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดให้วิชาชีพครูเป็นเป็นวิชาชีพควบคุม ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 กล่าวว่า มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ไว้ว่าเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ และคุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 
 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมท้ังผู้
ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได   
 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมท้ังผู้ต้องการ  
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  
การเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความช านาญสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  
 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีก าหนดขึ้นเป็นแบบแผน 
ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมท้ังผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติ 
และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
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 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตาม ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ต้องมี 
 1. การปฏิบัติหน้าท่ีครู ดังนี้ 
  1.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
  1.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  
  1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
  1.4 สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม  
  1.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง  
 2. การจัดการเรียนรู้  
  2.1 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้  
  2.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้  ท่ี
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร  
  2.3 ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  
  2.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  
  2.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ  
 3. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
  3.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  ท่ีพึง
ประสงค์  
  3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ี
มีคุณภาพของผู้เรียน  
  3.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม  
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  3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น57 
 นอกจากนี้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึง
การปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ  
 มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีได้
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และครูมีความพอเพียง  
 มาตรฐานท่ี 2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ58   
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในต่างประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดสมรรถนะครูเพื่อใช้เฉพาะในแต่ละมลรัฐครบทุกมลรัฐ 
และมีการก าหนดให้ครูต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ ท่ีเรียกว่า Praxis Test  
 มลรัฐฮาวาย (Hawil State)  
 คณะกรรมการจัดทามาตรฐานครูของมลรัฐฮาวาย  ได้นาเสนอสมรรถนะครูภายใต้ 
มาตรฐาน 10 ประการ ดังนี้  
 มาตรฐานท่ี 1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการของนักเรียน  
 มาตรฐานท่ี 2 การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้สึกปลอดภัย เพื่อ 
ส่งเสริมปฏิกิริยาทางสังคม ความรับผิดชอบต่อองค์กร การเรียนรู้เชิงรุกและแรงจูงใจภายใน  
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่นักเรียน  
 มาตรฐานท่ี 4 การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในบริบทแห่งการเรียนรู้  
 มาตรฐานท่ี 5 การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
 มาตรฐานท่ี 6 การวางแผนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  
ส าหรับนักเรียน  
 มาตรฐานท่ี 7 การใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี 
ทักษะการคิด และแก้ปัญหาและทักษะการเรียนรู้  

                                            
 57 “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562”, ราชกิจจา
นุเบกษา, เล่มท่ี 136, ตอนพิเศษ 68 ง (20 มีนาคม 2562): 18.   

58 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือ 
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (กรุงเทพฯ : แม็ทซ์พอยท์, 2553), 39 
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 มาตรฐานท่ี 8 การใช้กลยุทธ์ในการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น  
ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และอารมณ์ ด้านสังคม  
 มาตรฐานท่ี 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ  
 มาตรฐานท่ี 10 การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเสริมสร้าง 
การ เรียนรู้ของนักเรียน 
 มลรัฐเคนตักกี (Kentucky State)  
 มลรัฐเคนตักกี ได้ก าหนดมาตรฐานครูไว้ 9 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยสมรรถนะ ดังนี้  
 มาตรฐานท่ี 1 การออกแบบและวางแผนการสอน  
 มาตรฐานท่ี 2 การสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้  
 มาตรฐานท่ี 3 การใช้วิธีสอน  
 มาตรฐานท่ี 4 การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน  
 มาตรฐานท่ี 5 การไตร่ตรองและการสอน  
 มาตรฐานท่ี 6 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับผู้ปกครอง  
 มาตรฐานท่ี 7 การประเมินประสิทธิภาพการสอนและแผนงานพัฒนาวิชาชีพ  
 มาตรฐานท่ี 8 ความสามารถด้านความรู้ในเนื้อหาวิชา  
 มาตรฐานท่ี 9 การใช้เทคโนโลยี 
ประเทศออสเตรเลีย  
 มลรัฐออสเตเลียตอนใต้ (South Australia)  
รัฐบาลแห่งออสเตเลียตอนใต้ ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้าน
ค่านิยม ความรู้ ความสัมพันธ์ และการปฏิบัติงาน  
 มาตรฐานด้านค่านิยม ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือในการทางาน 2) ความยุติธรรม  
3) ความซื่อสัตย์ 4) การบาเพ็ญตนเป็นท่ียอมรับ และ 5) ความรับผิดชอบ  
 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย 1) ความเป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการ 2) ความรู้เกี่ยวกับ
บริบทและส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ 3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและการจัดการ ความรู้ และ 4) ความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีนามาจัดการเรียนรู้  
 มาตรฐานด้านความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการ ติดต่อส่ือสารท่ี
เหมาะสมกับบริบท 2) ความเข้าใจบริบทของแต่ละบุคคล 3) ความเข้าใจค่านิยมและ วัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย 4) ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่าง  บุคคล  
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5) ความสามารถในการส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เกี่ยวข้อง  และ 6) ความสามารถใช้กลยุทธ์ท่ี
หลากหลายในการเข้าถึงชุมชน  
 มาตรฐานด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการวางแผน 2) การจัด
กระบวนการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ 3) ความสามารถในการสร้างส่ิงแวดล้อมทางการ เรียนรู้ท่ี
ท้าทายความสามารถและทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4) ความสามารถในการ ประเมิน
และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และ 5) ความสามารถในการประเมินผล การสอน
และหลักสูตร 
 มลรัฐควีนแลนด์ (Queensland)  
รัฐบาลมลรัฐควีนแลนด์ ก าหนดมาตรฐานของครู 12 มาตรฐาน แต่ละด้านประกอบด้วย สมรรถนะ 
ดังนี้  
 มาตรฐานท่ี 1 การใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  
 มาตรฐานท่ี 2 การพัฒนาความสามารถทางภาษาและการค านวณ  
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน  
 มาตรฐานท่ี 4 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิติจริง  
 มาตรฐานท่ี 5 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 มาตรฐานท่ี 6 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
 มาตรฐานท่ี 7 การประเมินและการรายงานผลการเรียนรู้  
 มาตรฐานท่ี 8 การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม  
 มาตรฐานท่ี 9 การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้  
 มาตรฐานท่ี 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
 มาตรฐานท่ี 11 การสร้างทีมงานพัฒนาวิชาชีพ    
 มาตรฐานท่ี 12 การได้รับความไว้วางใจในการปฏบิัติงานวิชาชีพ 
ประเทศแคนาดา  
 อัลเบอร์ตา (Alberta)  
 มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการก าหนด 
สมรรถนะครู ดังนี้  
 1. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการสอนในบริบทต่างๆ  อย่าง 
หลากหลาย  
 2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ศีลธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  
 3. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาท่ีสอน  
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 4. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน และการจัดการเรียนรู้  
 5. มีความสามารถในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 
การเรียนรู้  
 6. มีความสามารถในการจัดส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
 7. มีความสามารถในการนาจุดประสงค์และเนื้อหาในหลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียน  
 8. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการใน 
การเรียนรู้ของนักเรียน  
 9. มีความสามารถในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิด การจัดการเรียนรู้ 
และความก้าวหน้าของนักเรียน  
 10. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน  
 11. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ  
 บริติสโคลัมเบีย (BritishColumbia)  
 วิทยาลัยครูแห่งบริติสโคลัมเบีย ได้ก าหนดมาตรฐานของครู แต่ละมาตรฐานประกอบไป 
ด้วยสมรรถนะดังนี้  
 1. มีความห่วงใยและให้ความสนใจนักเรียนทุกคน  
 2. มีความเข้าใจผู้ปกครองและวิถีชีวิตของนักเรียน  
 3. มีความรู้กว้างขวางและมีความรู้ในวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง  
 4. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศแคนาดาและโลก  
 5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของมลรัฐ 
 6. มีความเข้าใจพัฒนาการของนักเรียน  
 7. สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล  
 8. สามารถประยุกต์ใช้หลักของการประเมินและการรายงานผล  
 9. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาการศึกษาและจริยธรรม  
 10. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต59 
 จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู หมายถึง 
ผลท่ีเกิดจากข้อก าหนดของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

                                            
 

59
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย สมรรถนะครูและแนวทางการ 

พัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพฯ :พริกหวานกราฟฟิค, 2551), 32-85.   
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โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เริ่มก่อต้ังตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยมีการสร้างใหม่เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา 178 เขต ต่อมาประกาศเพิ่มเติม
ท้ังหมดท่ัวประเทศ 183 เขตพื้นท่ีการศึกษา  ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับท่ี  3 ) พ.ศ.  2553 เพื่อก าหนดให้มี เขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบดูแล  
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน  183 แห่ง และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
จ านวน 42 แห่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ลงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) รวมท้ังหมด 225 แห่ง 

 จังหวัดนนทบุรี มี 3 เขตพื้นท่ีการศึกษา คือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 รับผิดชอบดูแล 2 อ าเภอ (อ าเภอเมืองนนทบุรี,อ าเภอบางกรวย) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 รับผิดชอบดูแล 4 อ าเภอ (อ าเภอปากเกร็ด,อ าเภอบางบัวทอง,
อ าเภอบางใหญ่,และอ าเภอไทรน้อย) และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รับผิดชอบ
ดูแล 2 จังหวัด (จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ต้ังอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
แบ่งออกเป็น โรงเรียนรัฐบาลจ านวน 32 โรงเรียน  ครู 1,325 คน และนักเรียน 17,452  คน และ
โรงเรียนเอกชนจ านวน 42 โรงเรียน ครู 1,274 คน และนักเรียน 18,549 คน60 
วิสัยทัศน์ (Vision)   
 “เป็นองค์กรช้ันน าในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปี 2562” 

                                            
60 กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562,เข้าถึงได้จาก plan.non1.org/UserFiles/files/
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ%20%20พ_ศ_%202560.pdf 
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พันธกิจ (Mission) 
 1. .ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร ก่อนวัยเรียนและวัยเรียนอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ
และเป็นธรรม 
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 4. เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 5. พัฒนาองค์กรทุกระดับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
 2. ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนมีความรู้มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
 3. บุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ 
 4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 5. องค์กรทุกระดับมีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
 ณฎฐพน รุจยากรกุล ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับ 
การปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า  
1)คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต18 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3)คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับการปฏิบัติงาน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .0161 
 กฤตยาวดี เกตุวงศา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้า
ผู้ตรวจสอบภายใสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะองค์กรโดยรวมและ
เป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ขององค์กร ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร  

                                            
 61 ณฎฐพน รุจยากรกุล, “คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับการปฏิบัติงานโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18,” วารสารการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 4, ฉบับท่ี 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556): 63-74. 
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ด้านโครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิผล ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้และด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน และรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์62 
 วิทวัส บัวบาน ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะความเป็นองค์กรท่ีดีของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ต าบลเวียงสะอาด  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.20 อายุเฉล่ีย 42.82 ปี 
ติดต่อกับศูนย์บริการฯเป็นเวลา 5 ปี 2) คุณลักษณะความเป็นองค์กรท่ีดีของศูนย์บริการฯ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคคล ด้านระบบงาน และด้านโครงสร้าง
ของศูนย์บริการฯ ท้ังในมุมมองจากสภาพการณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ระดับความส าคัญ และ
ความมั่นใจในการพัฒนาตามล าดับ 3) ประสบการณ์ของเกษตรกรในการติดต่อกับ ศูนย์บริการฯ  
มีความสัมพันธ์กับด้านบุคคลและระบบงานของศูนย์บริการ แต่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ในด้านโครงสร้าง
ของศูนย์บริการฯ ในขณะท่ีอายุของเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กับด้านบุคคล ด้านระบบงานและ  
ด้านโครงสร้างของศูนย์บริการฯ ท้ังในเรื่องสภาพการณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน และความมั่นใจ
ในการพัฒนาหมายความว่า การพัฒนาในด้าน  บุคคล ระบบงาน รวมถึงโครงสร้างขององค์กร  
เปิดโอกาสให้กับ ทุกช่วงอายุไม่แตกต่างกัน63 
 สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์การบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน ลักษณะของผู้บริหาร (Manager) ท่ี
ใช้อ านาจ ในการบริหารงานแบบเดิมได้เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานด้วย 
การควบคุม ใช้ค าส่ัง การสร้างความกดดัน การควบคุมและจ้องจับผิดในการท างาน บทบาทผู้น า
องค์กรธุรกิจยุคไทยแลนด์4.0 นั้นควร สร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ ใช้ค าถามให้เกิดเป็น
ความคิด เพื่อการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ผู้น าต้องเข้าใจและยอมรับกับความเห็นท่ีแตกต่าง 
สร้าง ศรัทธาให้เกิดข้ึนได้ในทีมงาน ด้วยการรับฟังด้วยหัวใจ ให้โอกาสกับทีมงานได้แสดงความคิดเห็น

                                            
 62 กฤตยาวดี เกตุวงศา, “ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรท่ีมีต่อประสิทธิผล  
การบริหารความเส่ียงของสถานบันอุดมศึกษาในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิต., 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม,2553), บทคัดย่อ. 
 63 วิทวัส บัวบาน, “คุณลักษณะความเป็นองค์กรท่ีดีของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ต าบลเวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม,” 
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2561): 122-130. 
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และมีส่วนร่วม กับงาน รวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน และ  รู้จักวิธีบริหารคนท่ีถูกวิธี
พร้อมท้ังสามารถผนวกเอา นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ส่ิงท่ีทันสมัยเข้ามา  ใช้ร่วมกับ 
การท างาน ให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ มากขึ้น รวมท้ังเป็นผู้ท่ีสนุกกับการเปล่ียนแปลง ใส่ใจใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดเชิงวิจารณญาณ มีความคิด  สร้างสรรค์ มีการส่ือสารดีและสามารถ
ท างานต่างวัฒนธรรม ได้ดีมีวิสัยทัศท่ีกว้างไกล มองให้กว้างกว่าปัญหาและ มีวิธีการแก้ไขและพร้อม
ปรับตัวกับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น สามารถสร้างความแข็งแกร่งท่ีจะน าพาให้ทีมงานและ องค์กรเดินหน้า
ไปสู่ความส าเร็จได้และพร้อมรับมือกับ การเปล่ียนแปลงได้ดีผู้น าองค์กรธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ทัศนคติคุณธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างาน และพัฒนาให้
เป็น ผู้ท่ีทรงความรู้และทักษะด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง64 
 วันวิสา แก้วไทรคต ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าท่ีสามารถน าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าท่ีดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ลักษณะท่ัวไป โดยผู้น าจะต้องมีความอบอุ่น การแสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกท่ีถูกเวลา มีความมั่นใจ 
ไม่ถือตัวหรือการอ่อนน้อมถ่อมตน มีทัศนคติทางเชิงบวกหรือจะต้องมองโลกในแง่ดี มีความสุภาพ
อ่อนโยน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี ความสุขุมเยือกเย็นและมีความน่าเช่ือถือ ความกระตือรือร้น  
การประนีประนอม การตรงไปตรงมา และการปรับเปล่ียนได้ ไวตามสถานการณ์ ท่ีเกิดขึ้น  
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน คือ ความกล้า การริเริ่มสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น 
ความอดทน ไม่ย่อท้อ การส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดก าลังใจใน 
การท างาน ทุ่มเทในการท างานด้วยความขยันขันแข็ง การตระหนักรู้ ตนเองว่าตนก าลังท าส่ิงใด และ
ไม่ควรท าส่ิงใด ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความฉลาดรอบคอบ มีความรอบรู้ การเปิดรับส่ิงใหม่ท่ี 
เกิดขึ้น ท้ังเรื่องเนื้องานและความคิดเห็นของผู้อื่น มีความยุตธรรม ความมั่นคงแน่นอน และ 
การยอมรับต่อการ เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 3. คุณลักษณะด้านสังคม ผู้น าท่ีดีจะต้องดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บัง คับบัญชา ให้ความรักและ  ความห่วงใย คอยถามผู้ใต้บัง คับบัญชาถึง เรื่องอื่นๆ  
ท่ีนอกเหนือจากเรื่องงาน มีความสงสารผู้อื่นท่ีก าลังได้รับความทุกข์ร้อนใจ ผู้น าจะต้องมีความเป็น
มิตร สามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ไม่สร้างก าแพงกับผู้อื่น เพื่อใหเ้กิดการเปิดใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
จึงจะน ามาสู่การเปิดใจพูดคุยเรื่องท้ังเรื่องส่วนตัว รวมไปถึงเรื่องของเนื้องาน การให้ความเคารพ 

                                            
 

64 สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์, “คุณลักษณะผู้น าองค์กรธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0,” 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีท่ี 29, ฉบับท่ี 1 (มกราคม 
– เมษายน 2561): 1-15. 
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การตัดสินใจและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จ าเป็น
จะต้องมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนให้ เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และ มีทัศนคติท่ี
ดีต่อความหลากหลาย65 
 ธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง
เนื่องบุรีตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ดานโดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียนนอกนั้นอยูในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ.  2556 เมื่อจ าแนก
ตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุดและวิทยฐานะพบวาในภาพรวมไมแตกตางกันผล
การทดสอบรายคูพบวาเมื่อจ าแนกตามอายุดานพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
และจ าแนกตามอายุราชการและวิทยฐานะดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ์ 
 แตกตา่งอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0566 
 พรทิพย์ เพ็งกลัด ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่ือสารของผู้บริหารกับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่ือสารของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ  รายด้านอยู่ 
ในระดับมากและมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ช่องทางข่าวสาร  
ความ ต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ ความน่าเช่ือถือ เนื้อหาความชัดเจน บริบทสถานการณ์หรือ
ส่ิงแวดล้อม และศักยภาพใน การรับและส่งสาร 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากและรายด้านอยู่ในระดับมากและมาก
ท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความร่วมมือกับ ผู้อื่นในสถานศึกษา 
อย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดกับผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็น  

                                            
 

65
 วันวิสา แก้วไทรคต, “คุณลักษณะ ผู้น าท่ีสามารถน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ,” 

รายงานการประชุม Graduate School Conference ปีท่ี 3, ฉบับท่ี 1 (15 พฤศจิกายน 2562): 
130-140. 
 66 ธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์, “การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556,” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559): 156-166. 
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แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน  
ความร่วมมือกับผู้อื่นใน ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุก สถานการณ์ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา พัฒนา
แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
อยู่เสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และการปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 3) การส่ือสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ในลักษณะคล้อยตามกัน67 
 ขวัญชัย ปัจจัยตา ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต  3 ผลการวิจัยพบว่า 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูเมื่อจ าแนกตามเพศ วิทยฐานะ และประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ68 
 นายพัฒณา มะลิวัลย์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่” การวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก69 
 วาทินี มามุ้ยได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
ข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า  
1) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูเครือข่ายโณงเรียนท่ี 22 ส านักงาน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติ

                                            
 67 พรทิพย์ เพ็งกลัด, “การส่ือสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี,” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
ท่ี 10, ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562): 737-750. 
 68 ขวัญชัย ปัจจัยตา, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3” (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2555), ค. 
 69 พัฒณา มะลิวัลย์ , “การประชุมวิชาการระดับชาติ” (“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10 
วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561). 
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ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง และด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอในระดับมาก 2) ครู เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร มีระดับช้ันท่ีสอนต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมุ่งมันพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และด้า น 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้าน  
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ไม่แตกต่างกัน 3) ครู เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 
ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีสอน พบว่าโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
5) สภาพปัญหาและความต้องการของครูในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านการมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ข้าราชการครูต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผู้เรียนท่ี
หลากหลาย และต้องการให้จัดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริงต้องการให้จัดการอบรมการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายและทันสมัย ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอต้องการให้ 
มีการสนับสนุนงบประมาณในการผลติส่ือการเรียนการสอน จัดการอบรมการผลิตและการใช้ส่ือ  
ท่ีทันสมัย ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูต้องการให้ มีการจัดอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ70 
 อุบล สินธุโร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน
พบว่าอันดับ 1 คือมาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน รองลงมาคือมาตรฐานท่ี 2

                                            
 70 วาทินี มามุ้ย, “ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู 
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), บทคัดย่อ. 
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ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน  และลาดับสุดท้ายคือมาตรฐานท่ี 1
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ71 
 นิสา แหละหีม ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโดยภาพรวม
และรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก.2).ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระถมศึกษาสตูลท่ีมี 
เพศและประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สตูล โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 และครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน72 
 หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต ได้ศึกษาเรื่อง การติดต่อส่ือสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  พบว่า  
1)การติดต่อส่ือสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความความสัมพันธ์
ระหว่างการติดต่อส่ือสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .0173 

                                            
 71 อุบล สินธุโร, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
จังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554), บทคัดย่อ. 
 72 นิสา แหละหีม, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล” การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 
9 (20 กรกฎาคม 2561), 1036-1047. 
 73 หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต, “การติดต่อส่ือสารของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2554), 124. 
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 ภานลิน กล่ินวงศ์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
เครือข่ายกรมหลวงชุมพรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยองเขต  2 ผลการวิจัย
พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูจาแนกตามเพศ และประสบการณ์ทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ74 
 อรุณโรจน์  ทองงาม  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ของผู้อ านวยการท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ พบว่า  1) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ 2) การปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
3) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อ านวยการ ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครู
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ พบดังนี้ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน 
ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ และพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้อ านวยการ โดยภาพรวม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.0175 
 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงาน 
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” พบว่า  
1) การตัดสินใจของผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวมและตามขั้นตอนอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครูใน 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวมและ 

                                            
 74 ภานลิน กล่ินวงศ์, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเครือข่าย
กรมหลวงชุมพรสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยองเขต 2” (งานนิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), 
ง. 

75 อรุณโรจน์  ทองงาม  , “พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้อ านวยการท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ. 
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รายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน โรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจบคีรีขันธ์ เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .0176  

งานวิจัยในต่างประเทศ 
 แจ็คสัน (Jackson) ชูเลอร์ (Schuler) และ ลิเวอร์โร่ (Rivero) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะ
องค์การท่ีเป็นตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบริบทขององค์กรกับการปฏิบัติงานของบุคลากร คุณลักษณะของ
องค์การต่อไปนี้ถูกต้ังสมมติฐานเพื่อมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร: ในภาคอุตสาหกรรม 
การแสวงหานวัตกรรมเป็นกลยุทธ์การแข่งขันเทคโนโลยีการผลิตและโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ยังมี
การตรวจสอบขนาดขององค์กรและการรวมสหภาพ ผลลัพธ์จากข้อมูลท่ีได้จาก 267 องค์กรท่ีให้  
การสนับสนุนส าหรับสมมติฐานท่ัวไปท่ีการปฏิบัติของบุคลากรแตกต่า งกันไปตามหน้าท่ีของ
คุณลักษณะองค์กร นอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างองค์กรในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ท่ีใช้ส าหรับพนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานรายช่ัวโมง77 
 ออซจีเนล (Ozgenel) และ เมิร์ท (Mert) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของการปฏิบัติงานของ
ครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของครูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ไม่แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญตามเพศและระดับอาวุโส แต่ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและระดับ
โรงเรียน การรับรู้ประสิทธิภาพของโรงเรียนของครูระดับปริญญาตรีสูงกว่าครูบัณฑิต ครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษารับรู้โรงเรียนของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าครูมัธยม ในขณะท่ีการปฏิบัติงาน
ของครูไม่ได้แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญตามวุฒิการศึกษาและระดับอาวุโส มันแสดงตามเพศ

                                            
76 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน 

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), บทคัดย่อ.  
 

77
 Susan E. Jackson, Randall S. Schuler and J. Carlos Rivero, 

Organizational characteristics as predictors of personnel practices, accessed  
January 12, 2019, available from 
https://www.semanticscholar.org/paper/Organizational-characteristics-as-predictors-of-
Jackson-Schuler/1e006f2cd7546d9376acbe8f865b4c451ed3fb55 
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และระดับโรงเรียน ประสิทธิภาพของครูหญิงสูงกว่าครูชาย การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถม
และมัธยมจะสูงกว่าของครูในโรงเรียนมัธยม ประสิทธิภาพของครูลดลงเมื่อระดับโรงเรียนก้าวหน้า
จากระดับประถมมัธยมและมัธยม พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเชิงบวกระหว่าง  
การแสดงของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน (r = .358; p <.01) และการแสดงของครูมีการอธิบาย 
12% ของความแปรปรวนโดยรวมในประสิทธิผลของโรงเรียน กล่าวอีกนัยหนึ่งการแสดงของครูส่งผล
ทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในการศึกษาสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานของครูท านายประสิทธิผล
ของโรงเรียนและอิทธิพลในเชิงบวก เมื่อได้รับการยอมรับว่าการสร้างโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็น
กระบวนการท่ียากล าบากนั้นคาดว่าครูจะต้องมีส่วนร่วมและด าเนินการในระดับสูงเพื่อท่ีจะเอาชนะ
ความท้าทายเหล่านี้และบรรลุวัตถุประสงค์พื้นฐานของโรงเรียนในระดับท่ีต้องการ ดังนั้นจึงอาจ
แนะน าให้ผู้ก าหนดนโยบายและผู้น าโรงเรียนท่ีครูก าหนดประสิทธิภาพการท างานของพวกเขารับ
ข้อเสนอแนะและสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีการปรับปรุงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน78 
 ริว (Ryu) และ ลี (Lee) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ลักษณะงาน คุณลักษณะองค์การและความเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงของ CEO ของพนักงาน บริษัท 
ขนาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานบริษัทขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับลักษณะงาน ความส าคัญของงาน ข้อเสนอแนะ ความเป็นอิสระและเอกลักษณ์ของงาน 
คือตัวแปรการท านายท่ีอธิบายทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ ประการท่ีสอง ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานบริษัทขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณลักษณะองค์การ ภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงและการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรเป็นตัวแปรท านายท่ีอธิบายทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ79 
 บาเซอ (Basir) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการส่ือสารระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 
การท างานต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีวาโจรีเจนซี่ (อินโดนีเซีย)  

                                            
 78 Mustafa Özgenel, and Pınar MERT, “The Role of Teacher Performance in 
School Effectiveness,” International Journal of Education Technology & Scientific 
Researches 4, 10 (December 2019): 417.  
 79 H.J. Ryu and C. Lee, “The Relationship among Positive Psychological 
Capital, Job Characteristics, Organizational Characteristics and CEO Transformational 
Leadership of Large Corporation Employees,” Journal of Agricultural Education 
and Human Resource Development 45, 3 (2013): 203–229. 
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ผลการวิจัยพบว่า การส่ือสารระหว่างบุคคลมีผลในเชิงบวกและมีนัยส าคัญต่อการปฏิบั ติงานของครู 
วัฒนธรรมการท างานมีผลโดยตรงและมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของครู สรุปได้ว่าตัวแปร
อิสระท้ังหมดพร้อมกันนั้นมีผลในเชิงบวกและมีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานของครู ซึ่งหมายความว่า
จ าเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูในด้านทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคลและการปรับปรุง
วัฒนธรรมการท างานในภูมิปัญญาท้องถิ่น80 

สรุป 

 การจัดการศึกษาและการบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การจัด
การศึกษาในโรงเรียนประสบความส าเร็จได้นั้นส่วนหนึ่ง คือคุณลักษณะองค์การ ซึ่งลิเคิร์ธ (Likert) 
เช่ือว่าคุณลักษณะองค์การท่ีดี คือ กระบวนการบริหารท่ีได้ท้ังผลงานและได้ใจผู้ร่วมงานได้นั้น ขึ้นอยู่
กับการจัดองค์ประกอบท่ีมีคุณลักษณะองค์การท่ีส าคัญ 8 กระบวนการ 1) กระบวนการภาวะผู้น า 
(leadership process) 2) การจูงใจ (motivation forces) 3) กระบวนการติดต่อส่ือสาร
(communication process) 4) กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ( interaction 
influence process) 5) กระบวนการตัดสินใจ (decision making process) 6) การก าหนด
เป้าหมาย (goal setting or ordering) 7) กระบวนการควบคุม (control process) 8) เป้าหมาย 
การปฏิบัติงานและการฝึกอบรม  (performance goals and training) ส าหรับการปฏิบัติงานของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง หน้าท่ีของครูท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและ  
การประเมินผล โดยต้องรับผิดชอบต่อตนเอง นักเรียน และสังคม ซึ่งต้องส่งเสริม กระตุ้นและจัด
กิจกรรมการสอนให้มีความเหมาะสม ทันสมัย อีกท้ั งยังต้องมีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนและ 
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ผู้วิจัยใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2562  โดยศึกษาเฉพาะมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วนมาตรฐานย่อย  
3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ีครู มาตรฐานท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 3  
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
  

                                            
 80 Sutrisman BASIR, and Muhammad BASIR. “The Influence of 
Interpersonal Communication and Work Culture on Teacher Performance in Junior 
High School at Wajo Regency (Indonesia).” Revista Espacios 41, 6 (Feb, 2020): 1. 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ  
1) คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   
2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  3) ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research )  กลุ่มตัวอย่างคือ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 28 โรง มีผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูอย่างละ 1 คน รวมเป็นจ านวน
ท้ังส้ิน 56 คน โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยมีแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู เป็นเครื่องมือท่ีใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบ
วิธีการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดประสงค์ของการวิจัยท่ี
ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดรายละเอียดและวิธีการด าเนินการวิจัยไว้เป็น  3 ข้ันตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างวิจัย โดยการศึกษาเอกสารวิชาการ ต ารา บทความ 
วิชาการ บทความวิจัย รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพ์ 
และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเสนอต่อ  
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและความเห็นชอบในการจัดท าโครงร่างการวิจัย ซึ่งภายหลังจาก  
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์แล้ว จึงน าเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย การด าเนินการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสร้าง
หรือพัฒนา เครื่องมือ ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการหาค่า
ดัชนีความ สอดคล้องรายข้อ (IOC: Index of Item Objective Congruence) เพื่อตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาค่า IOC ท่ีมีค่ามากกว่า 0.5 
ขึ้นไป และน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองเครื่องมือ (Tryout) โดยเก็บข้อมูลกับ
ผู้อ านวยการและครูในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาเขต 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย แต่สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกัน ซึ่งมีบริบทต่างๆ ใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ได้น าเครื่องมือไปทดลอง
กับ ตัวอย่างจ านวน 15 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คนเช่นเดียวกัน รวมเป็นจ านวนท้ังส้ิน 30 
คน เพื่อน าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (α -Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) หลังจากนั้นน าเครื่องมือท่ีได้มา 
ใช้ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยจัดท าเป็นร่างรายงานการวิจัยเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ  
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการควบคุม  
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ หลังจากนั้นจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
การวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งมีแผนแบบ 
การวิจัยในลักษณะกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง ( The One - Shot, 
Non-Experimental Case Study Design)1  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง  (Diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                            
1 Bruce W. Tuckman, Conducting Educational Research. 5th ed. 

(Washington D.C.: Harcourt Brace & Company, 1999.), 172. 
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 เมื่อ  R หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม 

                          X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา                                                                
    O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

ประชากร  
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวนท้ังส้ิน 32 โรงเรียน ประกอบด้วย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
นนทบุรี  22 โรงเรียน และอ าเภอบางกรวย 10 โรงเรียน  

กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 28 โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากตาราง
ประมาณการขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie And Morgan)2  
 หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น  (Probability 
Sampling) เพื่อท าการเลือกตัวอย่างจากทุกหน่วยในประชากร โดยโอกาสความน่าจะเป็นของแต่ละ
หน่วยถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างมีค่าเท่ากันทุกหน่วย ท้ังนี้ผู้วิ จัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท 
(Stratified Random Sampling ) จ าแนกตามอ าเภอ โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล ของโรงเรียน 2 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด 
56 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
 

                                            
2 Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size 

for Research Activities” Journal for Educational and Psychological Measurement 
(November, 1970), 608. 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

โรงเรียน 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผอ. ครูผู้สอน รวม 

อ าเภอเมืองนนทบุรี 22 19 19 19 38 
อ าเภอบางกรวย 10 9 9 9 18 

รวม 32 28 28 28 56 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรท่ีศึกษาท่ีใช้ในการวิ จัย ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน  
ตัวแปรต้น  และตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะองค์การตามแนวความคิดของลิเคิร์ธ 
(Likert)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กระบวนการภาวะผู้น า (leadership process: X1) หมายถึง กระบวนการสร้างความ
เช่ือมั่นและความไว้วางใจท่ีผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อกัน ให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ให้ความสนใจหรือค าแนะน าท่ีดีเมื่อประสบปัญหา  

2. การจูงใจ (motivational forces: X2) หมายถึง กระบวนการตอบสนองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านความต้องการพื้นฐานและความปลอดภัย การใช้วิธีการจูงใจท่ีเหมาะสม และ
สร้างทัศนคติท่ีดีไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ในองค์กร ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบต่อ
เป้าหมายขององค์กร 

3. กระบวนการติดต่อส่ือสาร (communication process: X3) หมายถึง การแบ่งปัน
ข้อมูลต่างๆระหว่างการปฏิบัติงานให้เพียงพอมีการอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร ท าให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า เช่ือถือได้ และ
รับรู้ เข้าใจปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน (interaction influence process: X4) 
หมายถึง ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ มีความร่วมมือกันของกลุ่มในการท างาน ความมีอิทธิพล 
ของผู้บริหารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีผลต่อการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ กิจกรรม และโครงสร้าง 
ขององค์กรท่ีมีประสิทธิผล 
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5. กระบวนการตัดสินใจ (decision making process: X5) หมายถึง การตัดสินใจท่ีมี
แบบแผนในองค์กร มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีถูกต้อง ใช้เทคนิควิธีการ ความรู้และความเป็น 
มืออาชีพในการตัดสินใจ การตัดสินใจบนพื้นฐานกลุ่มคนระดับปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 

6. การก าหนดเป้าหมาย (goal setting or ordering: X6) หมายถึง การก าหนด
วัตถุประสงค์ การใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมถึงพลังในการยอมรับ
เป้าหมายขององค์กร 

7. กระบวนการควบคุมงาน (control process: X7)หมายถึง กระบวนการให้
ความส าคัญกับหน้าท่ีควบคุมภายในองค์กร  มีการวัดผลและใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน การใช้วิธีการควบคุมเป็นเครื่องมือในการควบคุมและการแก้ปัญหา 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (performance goals and training: X8) 
หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จขององค์กร   การฝึกฝนการปฏิบัติงานตาม 
ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ   โดยการจัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกฝนอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 ตัวแปรตาม (Ytot)  เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 (Y1) การปฏิบัติหน้าท่ีครู หมายถึง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ 
การเปล่ียนแปลง 
 มาตรฐานท่ี 2 (Y2) การจัดการเรียนรู้ หมายถึง พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน การจัด 
การเรียนรู้ ส่ือ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนใน 
การวางแผนและจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร ดูแล 
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้  
เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  
 มาตรฐานท่ี 3 (Y3) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ



 53 

 

ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน 
และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 1 ฉบับ  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน (Check List)  
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะองค์การตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert)  
 ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ตามข้อบังคับ 
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562   
 ส าหรับแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert’s Scale)3  มีความหมายและค่าน้ าหนักดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะองค์การ / ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
อยู่ในระดับท่ี  น้อยท่ีสุด ให้มค่ีาน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน   
 ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะองค์การ / ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
อยู่ในระดับท่ี  น้อย ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน   
 ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะองค์การ /ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
อยู่ในระดับท่ี ปานกลาง  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน  
 ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะองค์การ / ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
อยู่ในระดับท่ี มาก ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน  
 ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะองค์การ / ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
อยู่ในระดับท่ี มากท่ีสุด ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน  

                                            
3 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw – Hill 

Book Company, 1961), 74 
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามขึ้น ตามนิยามตัวแปรท่ี 
ศึกษาของการวิจัย โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้   
 1. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและน าผลการศึกษามาสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยขอ 
ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  
 2. ผู้วิจัยน าเครื่องมือเฉพาะตอนท่ี 2 ท่ีสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะองค์การตรวจสอบ 
ความเท่ียวตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย 
สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามตัวแปรของ 
การ วิจัยด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขข้อค าถาม 
บางข้อตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  ซึ่งค่าคะแนนของ
แบบสอบถามชุดนี้มี ค่าระหว่าง 0.80 - 1.00 ส่วนแบบสอบถามตอนท่ี 3 พัฒนาตามตัวบ่ง ช้ี  
ตามเครื่องมือของคุรุสภา ผู้วิจัยจึงน าตัวบ่งช้ีมาเป็นแบบสอบถาม โดยไม่น าไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง   
 3. น าแบบสอบถามเฉพาะตอนท่ี 2 ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับ 
โรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 จ านวน 15 โรงเรียน โดยผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 ฉบับ  
 4. น าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามกลับมาหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ตามวิธี 

ของครอนบาค (Cronbach)4 โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) ซึ่งมี 
ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.860  
 5. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 โรง   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าบันทึกถึง ภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                                            
4 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing,  (New York : 

Harper and Row Publisher, 1974), 161 
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  2. ผู้วิจัยท าการจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ โดยวิธีการลงทะเบียน 
พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยทาง  
ไปรษณีย์หรือไปรับกลับคืนด้วยตนเองตามแต่ข้อตกลงกับทางโรงเรียน 
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม กรณีท่ีได้รับแบบสอบถามไม่ครบหรือ
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท้ังนี้ให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีสมบูรณ์
อย่างแท้จริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  เมื่อได้รับแบบสอบถามท้ังหมดคืนกลับมา ผู้วิจัยได้ด าเนินการต่างๆ ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาให้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนทุกฉบับ 
  2. จัดระเบียบข้อมูล รวบรวมคะแนน 
  3. ลงรหัสข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูป น าไปค านวณค่าทางสถิติ เพื่อท าการวิเคราะห์
ข้อมูล 
  4. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบค าบรรยาย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ 
ขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้  
  1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency: F) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage: %) 
  2. วิเคราะห์คุณลักษณะองค์การและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู โดย

หาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean:  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) แล้วพิจารณาค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.00 – 1.49 แสดงว่า คุณลักษณะองค์การ หรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.50 – 2.49 แสดงว่า คุณลักษณะองค์การ หรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครู อยู่ในระดับน้อย 
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  2.50 – 3.49 แสดงว่า คุณลักษณะองค์การ หรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครู อยู่ในระดับปานกลาง 
  3.50 – 4.49 แสดงว่า คุณลักษณะองค์การ หรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครู อยู่ในระดับมาก 
  4.50 – 5.00 แสดงว่า คุณลักษณะองค์การ หรือผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  ใช้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product Moment Correlation Coefficient) 
แล้วพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามรายละเอียด ดังนี้5  

 0.00 – 0.30  แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองความสัมพันธ์ในระดับต่ า  
 0.31 – 0.70  แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  
 ต้ังแต่ 0.71 ขึ้นไป  แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ในระดับสูง  

สรุป 

 การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ  
1) คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   
2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะองค์การตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) และผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
ประชากร คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 32 
โรงเรียน  ประกอบด้วย 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี  22 โรงเรียน และอ าเภอ 
บางกรวย 10 โรงเรียน  

                                            
 5 ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 85 – 87. 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 
28 โรง โดยมี ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครู จ านวน 1 คน  
รวมแห่งละ 2 คน รวมท้ังส้ินจ านวน 56 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ  
1) คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   
2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
โดยมีผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยจึงได้ส่งแบบสอบถามไป
ยังโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 28 โรง โรงละ 2 ฉบับ โดยเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการ และครูในโรงเรียน รวมท้ังส้ิน 56 ฉบับ 
ได้รับกลับคืนมา 56 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์
โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   
 ตอนท่ี 3 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 
 ตอนท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 โรงเรียน แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 28 คน และครู 28 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และประสบการณ์การปฏิบั ติงาน
ในต าแหน่ง ดังรายละเอียดใน  ตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ภาพรวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 12 42.86 2 7.14 14 25 
หญิง 16 57.14 26 92.86 42 75 
รวม 28 100 28 100 56 100 

2. อาย ุ

ต่ ากว่า 30 ปี - - 10 35.71 10 17.86 
30-40 ปี - - 13 46.43 13 23.21 
41-50 ปี 21 75 4 14.29 25 44.64 

มากกว่า 50 ปี 7 25 1 3.57 8 14.29 
รวม 28 100 28 100 56 100 

3. ระดับ
การศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

- - 21 75 21 37.50 

ปริญญาโท 24 85.71 7 25 31 55.36 
ปริญญาเอก 4 14.29 - - 4 7.14 

รวม 28 100 28 100 56 100 

4. ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง 

น้อยกว่า 1 ปี - - 1 3.57 1 1.79 
1-3 ปี - - 17 60.71 17 30.36 
4-6 ปี 9 32.14 6 21.43 15 26.79 

มากกว่า 6 ปี 19 67.86 4 14.29 23 41.07 
รวม 28 100 28 100 56 100 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 41 -50 ปี 
มากท่ีสุดจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 44.64 รองลงมาคือ 30 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.21 และ 
น้อยท่ีสุดคือผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ในด้านระดับการศึกษา
สูงสุด พบว่ามีระดับการศึกษาปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 55.36 และ  
น้อยท่ีสุดคือระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ในด้านประสบการณ์  
การปฏิบัติงานในต าแหน่งพบว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งมากกว่า 6 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 รองลงมาคือผู้ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 1 -3 ปี  
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จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36 และน้อยท่ีสุดคือผู้ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง
น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   

 การวิเคราะห์คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดเบสท์ (Best) ปรากฏผล 
ในภาพรวมดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 

 (n=56) 
ท่ี คุณลักษณะองค์การ (Xtot)  S.D. ค่าระดับ 
1 กระบวนการภาวะผู้น า (X1) 3.98 0.83 มาก 
2 การจูงใจ (X2) 4.05 0.79 มาก 
3 กระบวนการติดต่อส่ือสาร (X3) 4.08 0.84 มาก 
4 กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน (X4) 4.16 0.75 มาก 
5 กระบวนการตัดสินใจ (X5) 4.07 0.79 มาก 
6 การก าหนดเป้าหมาย (X6) 4.32 0.66 มาก 
7 กระบวนการควบคุมงาน (X7) 4.12 0.72 มาก 
8 เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (X8) 4.14 0.71 มาก 

รวม (Xtot) 4.11 0.76 มาก 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า คุณลักษณะองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11,  
S.D. = 0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม

เลขคณิต จากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนดเป้าหมาย (  = 4.32, S.D. = 0.66) กระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน (  = 4.16, S.D. = 0.75) เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 

(  = 4.14, S.D. = 0.71)  กระบวนการควบคุมงาน (  = 4.12, S.D. = 0.72) กระบวนการ

ติดต่อส่ือสาร  (  = 4.08, S.D. = 0.84) กระบวนการตัดสินใจ (  = 4.07, S.D. = 0.79) การจูงใจ 

(  = 4.05, S.D. = 0.79) และน้อยท่ีสุดคือ กระบวนการภาวะผู้น า (  = 3.98, S.D. = 0.83) 
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 เมื่อวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 1 โดยจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ดังตารางท่ี 4  
ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้านกระบวนการภาวะผู้น า (X1) 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าคุณลักษณะองค์การ ด้านกระบวนการภาวะผู้น า (X1) โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 0.83) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคุณลักษณะองค์การใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

มากท่ีสุดได้แก่ ครูมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจผู้บริหาร (  = 4.04, S.D. = 0.87)  ผู้บริหารให้อิสระ

กับครูในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน (  = 4.00, S.D. = 0.85)  ผู้บริหารให้ความสนใจ 

หรือค าแนะน าท่ีดีกับครูเกี่ยวกับงาน (  = 4.00, S.D. = 0.85)  และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีความ

เช่ือมั่นและไว้วางใจครู (  = 3.98, S.D. = 0.76) 
 ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การ
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้านการจูงใจ (X2) 

 (n=56) 
ท่ี กระบวนการภาวะผู้น า (X1)  S.D. ค่าระดับ 
1 ผู้บริหารมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจครู 3.89 0.76 มาก 
2 ครูมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจผู้บริหาร 4.04 0.87 มาก 
3 ผู้บริหารใหอ้ิสระกับครูในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 4.00 0.85 มาก 
4 ผู้บริหารให้ความสนใจหรือค าแนะน าท่ีดีกับครูเกี่ยวกับงาน 4.00 0.85 มาก 

รวม (X1) 3.98 0.83 มาก 

 (n=56) 
ท่ี การจูงใจ (X2)  S.D. ค่าระดับ 
1 ผู้บริหารตอบสนองด้านความต้องการพื้นฐานและความปลอดภัย

ของครู 
3.95 0.75 มาก 

2 ผู้บริหารมีวิธีจูงใจท่ีเหมาะสม 4.02 0.89 มาก 
3 ผู้บริหารสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับครู 3.98 0.78 มาก 
4 ครูมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของโรงเรียน 4.27 0.75 มาก 

รวม (X2) 4.05 0.79 มาก 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า คุณลักษณะองค์การ ด้านการจูงใจ (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (  = 4.05, S.D. = 0.79) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถ
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ครูมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของ

โรงเรียน (  = 4.27, S.D. = 0.75) ผู้บริหารมีวิธีจูงใจท่ีเหมาะสม (  = 4.02, S.D. = 0.89) 

ผู้บริหารสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับครู (  = 3.98, S.D. = 0.78) และน้อยท่ีสุดคือผู้บริหารตอบสนอง 

ด้านความต้องการพื้นฐานและความปลอดภัยของครู (  = 3.95, S.D. = 0.75)  
ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้านกระบวนการติดต่อส่ือสาร (X3) 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า คุณลักษณะองค์การ ด้านกระบวนการติดต่อส่ือสาร (X3) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D. = 0.84) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  ผู้บริหารอ านวย  

ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารในโรงเรียน(  = 4.18, S.D. = 0.79) ผู้บริหารให้ข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีแม่นย าและเช่ือถือได้ (  = 4.11, S.D. = 0.85) ผู้บริหารรับรู้และเข้าใจปัญหาของครูเป็นอย่างดี  

(  = 4.07, S.D. = 0.97) และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารแบ่งปันข้อมูลท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน  

(  = 3.95, S.D. = 0.75) 
 
 
 
 
 

 (n=56) 
ท่ี กระบวนการติดต่อสื่อสาร (X3)  S.D. ค่าระดับ 
1 ผู้บริหารแบ่งปันข้อมูลท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 3.95 0.75 มาก 
2 ผู้บริหารอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารในโรงเรียน 4.18 0.79 มาก 
3 ผู้บริหารให้ข้อมูลข่าวสารที่แม่นย าและเช่ือถือได้ 4.11 0.85 มาก 
4 ผู้บริหารรับรู้และเข้าใจปัญหาของครูเป็นอย่างดี 4.07 0.97 มาก 

รวม (X3) 4.08 0.84 มาก 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้านกระบวนการการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน 
(X4) 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า คุณลักษณะองค์การ ด้านกระบวนการการปฏิสัมพันธ์และ 

มีอิทธิพลต่อกัน (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.16, S.D. = 0.75) และเมื่อพิจารณา 
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ 

ดังนี้ ครูให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม (  = 4.21, S.D. = 0.73) ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ท่ีดี

กับครูในโรงเรียน (  = 4.14, S.D. = 0.82) และน้อยท่ีสุดคือ ครูมีอิทธิพลต่อการก าหนดเป้าหมาย 

วิธีการ กิจกรรม และโครงสร้างของโรงเรียน  (  = 3.95, S.D. = 0.75) 
ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้านกระบวนการตัดสินใจ (X5) 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า คุณลักษณะองค์การ ด้านกระบวนการตัดสินใจ (X5) โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  = 4.07, S.D. = 0.79) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
สามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  ผู้บริหารและครูใช้รูปแบบ  

การตัดสินใจท่ีเหมาะสม เช่น การตัดสินใจแบบกลุ่ม (  = 4.09, S.D. = 0.75) ผู้บริหารมีข้อมูล

ท่ี กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธพิลต่อกัน  (X4)  S.D. ค่าระดับ 
1 ครูให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 4.21 0.73 มาก 
2 ครูมีอิทธิพลต่อการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ กิจกรรม และ

โครงสร้างของโรงเรียน 
4.13 0.69 มาก 

3 ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูในโรงเรียน 4.14 0.82 มาก 
รวม (X4) 4.16 0.75 มาก 

 (n=56) 
ท่ี กระบวนการตัดสินใจ  (X5)  S.D. ค่าระดับ 
1 ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอและถูกต้อง 4.05 0.81 มาก 
2 ผู้บริหารและครู ใ ช้รูปแบบการตัด สินใจท่ี เหมาะสม เ ช่น  

การตัดสินใจแบบกลุ่ม 
4.09 0.75 มาก 

3 ครูมีส่วนร่วมในการติดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเต็มท่ี 4.05 0.82 มาก 
รวม (X5) 4.07 0.79 มาก 

(n=56) 
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ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอและถูกต้อง (  = 4.05, S.D. = 0.81) และน้อยท่ีสุดคือ ครู 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเต็มท่ี (  = 4.05, S.D. = 0.82) 
 
ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้านกระบวนการก าหนดเป้าหมาย (X6)  

 จากตารางท่ี 9 พบว่า คุณลักษณะองค์การ ด้านการก าหนดเป้าหมาย (X6) โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.66) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
สามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ผู้บริหารและครูพยายามท่ีจะปฏิบัติ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน (  = 4.43, S.D. = 0.63)  ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมใน 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียน (  = 4.27, S.D. = 0.65) และน้อยท่ีสุดคือ ครูยอมรับ

เป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดขึ้น (  = 4.25, S.D. = 0.69) 
ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้านกระบวนการควบคุม (X7) 

 

 (n=56) 
 ท่ี การก าหนดเป้าหมาย  (X6)  S.D. ค่าระดับ 
1 ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 4.27 0.65 มาก 
2 ครูยอมรับเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดขึ้น 4.25 0.69 มาก 
3 ผู้บริหารและครูพยายามท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

โรงเรียน 
4.43 0.63 มาก 

รวม (X6) 4.32 0.66 มาก 

 (n=56) 
ท่ี กระบวนการควบคุม  (X7)  S.D. ค่าระดับ 
1 ผู้บริหารและครูให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในโรงเรียน 4.05 0.70 มาก 
2 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.18 0.77 มาก 
3 ผู้บริหารและครูมีการใช้ข้อมูลในการควบคุมและแก้ปัญหาใน 

การท างาน 
4.13 0.69 มาก 

รวม (X7) 4.12 0.72 มาก 
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 จากตารางท่ี 10 พบว่า คุณลักษณะองค์การ ด้านกระบวนการควบคุม (X7) โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ โรงเรียนมีการวัดและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (  = 4.18, S.D. = 0.77)  ผู้บริหารและครูมีการใช้ข้อมูลในการควบคุม

และแก้ปัญหาในการท างาน (  = 4.13, S.D. = 0.69) และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารและครู 

ใหค้วามส าคัญกับการควบคุมภายในโรงเรียน (  = 4.05, S.D. = 0.70) 
ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะองค์การ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ด้านเป้าหมายการปฏิบัติงานและ 
การฝึกอบรม (X8) 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า คุณลักษณะองค์การ ด้านเป้าหมายการปฏิบัติงานและ 

การฝึกอบรม (X8) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองตามความต้องการ (  = 4.18,  

S.D. = 0.77)  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (  = 4.14,  
S.D. = 0.67) และน้อยท่ีสุดคือ โรงเรียนจัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกฝนอย่างเพียงพอต่อ  

การปฏิบัติงาน (  = 4.09, S.D. = 0.69) 

 (n=56) 
ท่ี เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (X8)  S.D. ค่าระดับ 
1 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย 
4.14 0.67 มาก 

2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการ 

4.18 0.77 มาก 

3 โรงเรียนจัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกฝนอย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.09 0.69 มาก 

รวม (X8) 4.14 0.71 มาก 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   

 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัฌิมเลขคณิต ( ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดเบสท์ (Best) 
ปรากฏผลในภาพรวมดังตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12 ค่ามัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  

 จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.18, S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย

สามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การปฏิบัติหน้าท่ีครู (  = 4.30, 

S.D. = 0.50)  การจัดการเรียนรู้(  = 4.13, S.D. = 0.54) และน้อยท่ีสุดคือ ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน (  = 4.10, S.D. = 0.54) 
 เมื่อวิเคราะห์ระดับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 โดยจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ  
ดังตารางท่ี 13 
 
 
 
 
 

 (n=56) 
ท่ี ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ (Ytot)  S.D. ค่าระดับ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ีครู 4.30 0.50 มาก 
2 การจัดการเรียนรู้ 4.13 0.66 มาก 
3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 4.10 0.64 มาก 

รวม (X8) 4.18 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้าน 
การปฏิบัติหน้าท่ีครู (Y1) 

  จากตารางท่ี 13 พบว่า การปฏิบัติหน้าท่ีครู (Y1) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.30, S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (  = 4.36, S.D. = 0.72)  รองลงมาคือ ครูสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน

เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม (  = 4.34, S.D. = 0.64) และน้อยท่ีสุดคือ ครูส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยความเอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล (  = 4.23, S.D. = 0.66) 
 
 
 
 
 
 
 

 (n=56) 
ท่ี การปฏิบัติหน้าที่ครู (Y1)  S.D. ค่าระดับ 
1 ครูมีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 4.27 0.59 มาก 

2 
ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

4.36 0.72 มาก 

3 
ครูส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยความเอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

4.23 0.66 มาก 

4 ครูสร้างแรงบันดาลใจใหผู้้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม 4.34 0.64 มาก 

5 
ครูพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

4.29 0.62 มาก 

รวม (Y1) 4.30 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้าน 
การจัดการเรียนรู้ (Y2) 

  จากตารางท่ี 14 พบว่า การจัดการเรียนรู้ (Y2) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13, 
S.D. = 0.66) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

มีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน (  = 4.20, S.D. = 0.67)  รองลงมาคือ 

ครูปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ (  = 4.16, 
S.D. = 0.68) และน้อยท่ีสุดคือ ครูพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน จัดการเรียนรู้   จัดท าส่ือ   

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (  = 4.04, S.D. = 0.66) 
 

 (n=56) 
ท่ี การจัดการเรียนรู้ (Y2)  S.D. ค่าระดับ 

1 
ครู พั ฒน าห ลั ก สู ตร โ ร ง เ รี ย น  จั ดก าร เ รี ย น รู้   จั ดท า ส่ื อ   
มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4.04 0.66 มาก 

2 
ครูบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผน และ
จัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้ คิด และมี 
ความเป็นนวัตกร  

4.09 0.67 มาก 

3 
ครูดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

4.14 0.70 มาก 

4 
ครูจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข 
ในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  

4.20 0.67 มาก 

5 
ครูจัดท าวิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4.13 0.57 มาก 

6 
ครูปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  

4.16 0.68 มาก 

รวม (Y2) 4.13 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (Y3) 

 จากตารางท่ี 15 พบว่า ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (Y3) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.10, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
สามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ครูส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (  = 4.14, S.D. = 0.59)  ครูศึกษา เข้าใจบริบทของชุมชน และสามารถอยู่

ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม (  = 4.12, S.D. = 0.60) และ ครูสร้างเครือข่าย

กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน (  = 4.12, S.D. = 0.72)  
น้อยท่ีสุดคือ ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

(  = 4.02, S.D. = 0.65) 
 
 
 
 
 

 (n=56) 
ท่ี ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (Y3)  S.D. ค่าระดับ 

1 
ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

4.02 0.65 มาก 

2 
ครูสร้ าง เครือข่ายกับ ผู้ปกครองและชุมชน เพื่ อสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

4.12 0.72 มาก 

3 
ครู ศึกษา เข้ าใจบริบทของ ชุมชน และสามารถอยู่ ร่ วมกัน 
บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

4.12 0.60 มาก 

4 ครูส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.14 0.59 มาก 
รวม (Y3) 4.10 0.64 มาก 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 

 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

    (n=56) 
ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน (Ytot) 

 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะองค์การ (Xtot) กา

รป
ฏิบ

ัติห
น้า

ที่ข
อง

ครู
 (Y

1) 

กา
รจั

ดก
าร

เรีย
นรู้

 (Y
2) 

 คว
าม

สัม
พั

นธ
์กับ

ผู้ป
กค

รอ
งแ

ละ
ชุม

ชน
 (Y

3) 

รว
ม 

(Y
to

t) 

กระบวนการภาวะผู้น า (X1) 0.331* 0.262 0.284* 0.326* 
การจูงใจ (X2) 0.259 0.245 0.224 0.271* 
กระบวนการติดต่อสื่อสาร (X3) 0.205 0.143 0.181 0.196 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน (X4) 0.516** 0.347** 0.191 0.388** 
กระบวนการตัดสินใจ (X5) 0.313* 0.259 0.315* 0.330* 
การก าหนดเป้าหมาย (X6) 0.416** 0.375** 0.408** 0.447** 
กระบวนการควบคุมงาน (X7) 0.539** 0.476** 0.462** 0.549** 
เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (X8) 0.568** 0.459** 0.439** 0.544** 
รวม (Xtot) 0.465** 0.378** 0.372** 0.451** 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 จากตารางท่ี 16 พบว่าคุณลักษณะองค์การในภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์กับผล 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในภาพรวม (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy =0.451) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะองค์การ 
ในภาพรวม (Xtot) กับ ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเป็นรายด้าน (Y1-3) พบว่าคุณลักษณะ
องค์การในภาพรวม (Xtot) กับ การปฏิบัติหน้าท่ีของครู (Y1) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (rxy=0.465) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ คุณลักษณะองค์การในภาพรวม (Xtot) กับ ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชน (Y3) มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (rxy=0.372) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.01 ส่วนผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในภาพรวม (Ytot) กับ คุณลักษณะองค์การเป็น
รายด้าน (X1-8) พบว่าผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในภาพรวม (Ytot) กับ กระบวนการควบคุม
งาน (X7) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (r=0.549) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผล 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในภาพรวม (Ytot) กับ กระบวนการติดต่อส่ือสาร (X2) มีความสัมพันธ์
กันน้อยท่ีสุด (rxy=0.271) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะองค์การเป็นรายด้าน (X1-8) กับ ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเป็นรายด้าน 
(Y1-3) พบว่า กระบวนการควบคุมงาน (X7) กับ การปฏิบัติหน้าท่ีของครู (Y1) มีความสัมพันธ์กัน 
มากท่ีสุด (rxy=0.539) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ กระบวนการภาวะผู้น า (X1) กับ 
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (Y3) มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (rxy=0.284) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ กระบวน 
การภาวะผู้น า (X1) กับการจัดการเรียนรู้ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.262) การจูงใจ(X2) 
กับ ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน (Y1-3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (rxy=0.259) (rxy=0.245)   
(rxy=0.224)   ตามล าดับ  กระบวนการติดต่อส่ือสาร (X3)  กับ ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนท้ัง
รายด้าน (Y1-3) และภาพรวม (Ytot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.205) (rxy=0.143) (rxy=0.181) 
(rxy=0.196) กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน (X4) กับ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.191) และ กระบวนการตัดสินใจ (X5) กับ การจัด 
การเรียนรู้ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.259) 
 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะองค์การท่ีสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่าคุณลักษณะ
องค์การสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี 
ค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน 



 

72 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เรื่อง “คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การ
กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช้ผู้ตอบแบบสอบถามของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ท้ังหมด 56 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัย
ได้ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ฉบับ โดยเก็บข้อมูลจากครูผู้สอน และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รวมท้ังส้ิน 56 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 56 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย สถิติท่ีใช้คือ ความถี่ 

(frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนดเป้าหมาย กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน  เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม กระบวนการควบคุม  
กระบวนการติดต่อส่ือสาร  กระบวนการตัดสินใจ การจูงใจ และน้อยท่ีสุดคือ กระบวนการภาวะผู้น า  
 2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่
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ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การปฏิบัติ
หน้าท่ีครู การจัดการเรียนรู้ และน้อยท่ีสุดคือ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
 3. คุณลักษณะองค์การสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน 

การอภิปรายผล 

 จากการผลการวิจัยคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 
ต้ังไว้ในระดับปานกลาง  แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 1 ส่วนใหญ่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการท างาน  การก าหนดเป้าหมาย  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์การนั้นมีแนวทางในการท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะในการปฏิบัติงานของครูตามปกติต้องได้รับค าส่ัง 
การปฏิบัติงานจากผู้บริหารโดยตรง การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายจะท าให้บุคลากรได้ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันก าหนดแนวทาง เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆไ ด้  
อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดเป้าหมายท่ีดีต้องชัดเจน เฉพาะเจาะจง ว่าต้องการอะไร เมื่อไหร่ ซึ่ง
เป็นวิธีการท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบทิศทางการท างานขององค์การ เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน  
ลดช่องว่างการเกิดอุปสรรคขณะปฏิบัติงาน  ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เน้นการปฏิบัติท่ีท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและ
ไว้วางใจ ร่วมมือร่วมใจและท างานเป็นทีมกับครูพร้อมท้ังยังจัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกอบรมอย่าง
เพียงพอ เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงท าให้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นายณฏฐพน รุจยากรกุล ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับ 
การปฏิบัติงานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
องค์กรท่ีมีประสิทธิผลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 
 แม้ว่า คุณลักษณะองค์การของโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะ
เห็นได้ว่า มีค่ามากกว่า 0.7 ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายข้อมูลของความคิดเห็นอยู่มาก ท้ังนี้อาจจะ
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เป็นเพราะว่า ผู้อ านวยการและครูเป็นผู้ให้ข้อมูล แต่อยู่กันในคนละต าแหน่ง อาจจะมีมุมมองท่ีไม่
เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าผู้อ านวยการอาจจะบริหารไม่ดีซึ่งก่อให้  
เกิดคุณลักษณะองค์การท่ีไม่ดีตามไปด้วย ผู้อ านวยการควรปรับเปล่ียนงานบริหารแบบเดิมไปโดย
ส้ินเชิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น า
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์การบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน ลักษณะของ
ผู้บริหาร (Manager) ท่ีใช้อ านาจ ในการบริหารงานแบบเดิมได้เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารงานด้วยการควบคุม ใช้ค าส่ัง การสร้างความกดดัน การควบคุมและจ้องจับผิดในการท างาน 
บทบาทผู้น าองค์กรธุรกิจยุคไทยแลนด์4.0 นั้นควร สร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ ใช้ค าถาม
ให้เกิด เป็นความคิด เพื่อการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ผู้น าต้องเข้าใจและยอมรับกับความเห็น
ท่ีแตกต่าง สร้าง ศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ในทีมงาน ด้วยการรับฟังด้วยหัวใจ ให้โอกาสกับทีมงานได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม กับงาน รวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน และ รู้จักวิธีบริหาร
คนท่ีถูกวิธีพร้อมท้ังสามารถผนวกเอา นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ส่ิงท่ีทันสมัยเข้ามา ใช้
ร่วมกับการท างาน ให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ มากขึ้น รวมท้ังเป็นผู้ท่ีสนุกกับการเปล่ียนแปลง ใส่
ใจในการ เรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดเชิงวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ มีการส่ือสารดีและสามารถ
ท างานต่างวัฒนธรรม ได้ดีมีวิสัยทัศท่ีกว้างไกล มองให้กว้างกว่าปัญหาและ มีวิธีการแก้ไขและพร้อม
ปรับตัวกับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น สามารถสร้างความแข็งแกร่งท่ีจะน าพาให้ทีมงานและ องค์กรเดินหน้า
ไปสู่ความส าเร็จได้และพร้อมรับมือกับ การเปล่ียนแปลงได้ดีผู้น าองค์กรธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ทัศนคติคุณธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างาน และพัฒนาให้เป็น 
ผู้ท่ีทรงความรู้และทักษะด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การก าหนดเป้าหมาย มีค่า เฉล่ียสูงท่ีสุดแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ส่วนใหญ่มีการก าหนด
เป้าหมายในการท างาน ก าหนดวัตถุประสงค์ การท างานในหน้าท่ีของครู และงานพิเศษอื่น ๆ ซึ่งส่ิง
ต่าง ๆ เหล่านี้ท้ังครูและผู้บริหารพยามยามท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนท่ีต้ังไว้
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายขององค์การมีส่วนช่วยให้ทุกฝ่าย ๆ ขององค์การร่วมรับรู้ 
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันก าหนดวิธีการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤตยาวดี เกตุวงศา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลการบริหารความเส่ียงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้า
ผู้ตรวจสอบภายใสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะองค์กรโดยรวมและ
เป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ขององค์กร ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร  
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ด้านโครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิผล ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้และด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน และรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าครูมีการปฏิบัติงานท่ีดี รวมถึงการจัดการเรียนรู้ 
และการเข้าถึงชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล สินธุโร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่าอันดับ 1 คือมาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้เรียน รองลงมาคือมาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
และล าดับสุดท้ายคือมาตรฐานท่ี 1 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ค่าอยู่ ท่ี 0.4-0.7 มีการกระจายข้อมูล
พอประมาณ อาจจะเป็นเพราะปัจจัยในเรื่องของวุฒิภาวะ และประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกัน 
และการย้ายของครูและผู้อ านวยการโรงเรียน ท าให้เกิดการกระจายของข้อมูลได้ ซึ่งสอดคล้อง  
กับงานวิจัยของ นิสา แหละหีม ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษาสตูลมีความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโดยภาพรวม
และรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก 2) ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระถมศึกษาสตูลท่ีมีเพศ
และประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สตูล โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01  
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การปฏิบัติหน้าท่ีครูมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด แม้ว่าบริบทของแต่ละ
โรงเรียนจะแตกต่างกัน แม้แต่ตัวบุคลากรเองท่ีอาจจะมีความรู้ไม่เท่ากัน หรือวุฒิการศึกษาแตกต่าง
กัน แต่ครูก็ยังสามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีได้เหมือน ๆ กัน เพราะเนื่องจาก ครูนั้นมีตัวชี้วัดในการท างาน 
ท าให้ครูมีความคิดเห็นในเรื่องผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิสา แหละหีมได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภานลิน 
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กล่ินวงศ์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเครือข่ายกรมหลวงชุมพร
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยองเขต 2 ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจ าแนกตามเพศ 
และประสบการณ์ท างานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเช่ือว่าครูทุกคนมี 
ความเป็นครูอยู่ในตัวเมื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นครูหรือแม่พิมพ์ของชาติไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ตาม  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทินี มามุ้ยได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านการมุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง และ  
ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอในระดับมาก 
 3. ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะองค์การสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อย  
ตามกัน ถ้าองค์การนั้นดี ครูที่ท าหน้าท่ีปฏิบัติงานก็มีความสุขท่ีจะอยู่กับองค์การนั้น ๆ แต่องค์การจะ
ดีได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารท่ีบริหารเพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะองค์การท่ีดี และผลต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่า  
จะกับตัวองค์การเอง หรือครูเองก็ดีตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสา แก้วไทรคต  
ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าท่ีสามารถน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าท่ีดี
ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพลักษณะท่ัวไป โดยผู้น าควรจะต้องมี 
ความอบอุ่น การแสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกท่ีถูกเวลา มีความมั่นใจ ไม่ถือตัวหรือการอ่อนน้อมถ่อม
ตน มีทัศนคติทางเชิงบวกหรือจะต้องมองโลกในแง่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี 
ความสุขุมเยือกเย็นและมีความน่าเช่ือถือ ความกระตือรือร้น การประนีประนอม การตรงไปตรงมา 
และการปรับเปล่ียนได้ไวตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน 
คือ ความกล้า การริเริ่มสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น ความอดทน ไม่ย่อท้อ การส่งเสริมสนับสนุนลูกน้อง
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดก าลังใจในการท างาน ทุ่มเทในการท างานด้วยความขยันขันแข็ง  
การตระหนักรู้ ตนเองว่าตนก าลังท าส่ิงใด และไม่ควรท าส่ิงใด ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความฉลาด
รอบคอบ มีความรอบรู้ การเปิดรับส่ิงใหม่ท่ี เกิดขึ้น ท้ังเรื่องเนื้องานและความคิดเห็นของผู้อื่น มี 
ความยุตธรรม ความมั่นคงแน่นอน และการยอมรับต่อการ เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 3. คุณลักษณะด้าน
สังคม ผู้น าท่ีดีจะต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความรักและ ความห่วงใย คอยถาม
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ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงเรื่องอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากเรื่องงาน มีความสงสารผู้อื่นท่ีก าลังได้รับความทุกข์
ร้อนใจ ผู้น าจะต้องมีความเป็นมิตร สามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ไม่สร้างก าแพงกับผู้อื่น เพื่อให้ 
เกิดการเปิดใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา จึงจะน ามาสู่การเปิดใจพูดคุยเรื่องท้ังเรื่องส่วนตัว รวมไปถึงเรื่อง
ของเนื้องาน การให้ความเคารพการตัดสินใจและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การส่ือสารท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนให้ เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา และ มีทัศนคติท่ีดีต่อความหลากหลาย  
 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะองค์การในภาพรวม กับ ผล 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่าคุณลักษณะองค์การในภาพรวม กับ การปฏิบัติ
หน้าท่ีของครูมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในการท างานถ้า
องค์การใดมีผู้บริหารสร้างคุณลักษณะท่ีดีท่ีควรเป็นกับองค์การนั้น ผลท่ีเกิดโดยตรงกับครูก็คือ  
การปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเป็นตัวก าหนดให้ครูกระท าตามอย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของณฎฐพน รุจยากรกุล ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะองค์กรท่ีมี
ประสิทธิผลกับการปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการวิจัยพบว่า 1)คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต18 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3)คุณลักษณะองค์กรท่ีมีประสิทธิผลกับ 
การปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ คุณลักษณะองค์การในภาพรวม กับ ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อาจจะเป็น
เพราะว่า คุณลักษณะองค์การท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นการกระท าภายในองค์การ และกว่าจะสามารถ  
สร้างช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ หรือศรัทธาให้กับผู้ปกครองนั้นต้องใช้เวลาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ วิทวัส บัวบาน ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะความเป็นองค์กรท่ีดีของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ต าบลเวียงสะอาด  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.20 อายุเฉล่ีย 42.82 ปี 
ติดต่อกับศูนย์บริการฯเป็นเวลา 5 ปี 2) คุณลักษณะความเป็นองค์กรท่ีดีของศูนย์บริการฯ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคคล ด้านระบบงาน และด้านโครงสร้าง
ของศูนย์บริการฯ ท้ังในมุมมองจากสภาพการณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ระดับความส าคัญ และ
ความมั่นใจในการพัฒนาตามล าดับ 3) ประสบการณ์ของเกษตรกรในการติดต่อกับ ศูนย์บริการฯ  
มีความสัมพันธ์กับด้านบุคคลและระบบงานของศูนย์บริการ แต่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ในด้านโครงสร้าง
ของศูนย์บริการฯ ในขณะท่ีอายุของเกษตรกรไม่มี ความสัมพันธ์กับด้านบุคคล ด้านระบบงานและ 
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ด้านโครงสร้างของ ศูนย์บริการฯ ท้ังในเรื่องสภาพการณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน และความมั่นใจ
ในการพัฒนาหมายความว่า การพัฒนาในด้านบุคคลระบบงานรวมถึงโครงสร้างขององค์กรโดย  
เปิดโอกาสให้กับ ทุกช่วงอายุไม่แตกต่างกัน 
 ส่วนผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในภาพรวม กับ คุณลักษณะองค์การเป็นราย
ด้านพบว่าผลการปฏิบั ติงานของครู ในโรงเรียน ในภาพรวม กับ กระบวนการควบคุมงาน  
มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อผู้อ านวยการสร้างคุณลักษณะท่ีดี
ให้แก่องค์การแล้ว ระบบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนก็จะดีตามไปด้วยรวมไปถึงการควบคุมงานต่าง ๆ ท่ีครู
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นตัวชี้วัด ก็จะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานของครูท่ีดีตามไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณโรจน์  ทองงาม  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารการจัด 
การเรียนการสอนของผู้อ านวยการท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ พบว่า  1) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ 2) การปฏิบัติงานของครู สังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก  3) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้อ านวยการ ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ พบดังนี้ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน 
ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ และพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้อ านวยการ โดยภาพรวม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนในภาพรวม กับ กระบวนการติดต่อส่ือสารมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมีการติดต่อผ่านได้หลายช่องทาง และการรับ
ข่าวสารก็มีหลายช่องทางผ่านทางส่ือมากเกินไป จนอาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ 
แต่ท้ังนี้ท้ังนั้น ผู้บริหารก็ควรหาความจริงเพื่อมาบอกเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับครูได้มากท่ีสุดเพื่อให้
เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ เพ็งกลัด ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
การส่ือสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่ือสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากและ รายด้านอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ช่องทางข่าวสาร ความ ต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ ความน่าเช่ือถือ เนื้อหาความชัดเจน 
บริบทสถานการณ์หรือส่ิงแวดล้อม และศักยภาพใน การรับและส่งสาร 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากและรายด้านอยู่ในระดับ
มากและมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความร่วมมือกับ  ผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดกับผู้เรียน ปฏิบัติ
ตนเป็น แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน 
ความร่วมมือกับผู้อื่นใน ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุก สถานการณ์ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง การ พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  และการปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 3) การส่ือสารของผู้บริหารกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ในลักษณะคล้อยตามกัน 
 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะองค์การเป็ นรายด้าน กับ ผล 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการควบคุมงาน กับ การปฏิบัติหน้าท่ี
ของครูมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่า 
กระบวนการควบคุมงานท าให้ครูมีการวางแผนในการท างาน ส่งงาน รับงาน ถ้ากระบวนการควบคุม
งานดี ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีก็ดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพศใด วิทยาฐานะใด มีประสบการณ์
มากเพียงใดก็ตามซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชัย ปัจจัยตา ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 3 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูเมื่อจ าแนกตามเพศ  
วิทยฐานะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ กระบวนการ
ภาวะผู้น า กับ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตท่ีระดับ .05 เมื่อเข้าสู่ยุค 4.0 การบริหารงานแบบเดิมนั้นอาจจะไม่เกิดผลดีไม่ว่าจะเป็นครู 
ผู้ปกครอง หรือชุมชน เมื่อได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นการบริหารสมัยใหม่ ภาวะผู้น าท่ีผู้ปกครอง
หรือชุมชนมองก็จะเกิดผลดีต่อองค์การ บางครั้งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเดิมนั้นอาจจะใช้เวลานาน 
และกว่าจะรู้ถึงผลท่ีตามมา คือความเช่ือ ความศรัทธาในตัวผู้บริหารหรือองค์การนั้น ๆ ก็ใช้เวลานาน
ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
คุณลักษณะผู้น าในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์การบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน 
ลักษณะของผู้บริหาร (Manager) ท่ีใช้อ านาจ ในการบริหารงานแบบเดิมได้เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง ไม่ว่า
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จะเป็นการบริหารงานด้วยการควบคุม ใช้ค าส่ัง การสร้างความกดดัน การควบคุมและจ้องจับผิดใน
การท างาน บทบาทผู้น าองค์กรธุรกิจยุคไทยแลนด์4.0 นั้นควร สร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ 
ใช้ค าถามให้เกิด เป็นความคิด เพื่อการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ผู้น าต้องเข้าใจและยอมรับกับ
ความเห็นท่ีแตกต่าง สร้าง ศรัทธาให้เกิดข้ึนได้ในทีมงาน ด้วยการรับฟังด้วยหัวใจ ให้โอกาสกับทีมงาน
ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม กับงาน รวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน และ รู้จักวิธี
บริหารคนที่ถูกวิธีพร้อมท้ังสามารถผนวกเอา นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ส่ิงท่ีทันสมัยเข้ามา 
ใช้ร่วมกับการท างาน ให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ มากขึ้น รวมท้ังเป็นผู้ท่ีสนุกกับการเปล่ียนแปลง 
ใส่ใจในการ เรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดเชิงวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ มีการส่ือสารดีและ
สามารถท างานต่างวัฒนธรรม ได้ดีมีวิสัยทัศท่ีกว้างไกล มองให้กว้างกว่าปัญหาและ มีวิธีการแก้ไขและ
พร้อมปรับตัวกับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น สามารถสร้างความแข็งแกร่งท่ีจะน าพาให้ทีมงานและ องค์กร
เดินหน้าไปสู่ความส าเร็จได้และพร้อมรับมือกับ การเปล่ียนแปลงได้ดีผู้น าองค์กรธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 
4.0 จึงจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ทัศนคติคุณธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างาน และพัฒนา
ให้เป็น ผู้ท่ีทรงความรู้และทักษะด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 นอกจากนี้พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ กระบวนการภาวะ
ผู้น า กับ การจัดการเรียนรู้ อาจจะเป็นเพราะว่าครูนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนรู้ 
และครูเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเดียวมาโดย และส่วนใหญ่ผู้อ านวยการไม่ค่อยน าด้าน
วิชาการ สังเกตได้จากคะแนนการประเมินและการทดสอบต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวาทินี มามุ้ยได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
ข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 
สภาพปัญหาและความต้องการของครูในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการ
ครู เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ ข้าราชการครูต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย และ
ต้องการให้จัดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงต้องการ
ให้จัดการอบรมการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายและทันสมัย  
ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการผลติส่ือการเรียนการสอน จัดการอบรมการผลิตและการใช้ส่ือท่ีทันสมัย ด้านการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  
การจูงใจ กับ ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนรายด้าน เนื่องจากการให้รางวัล หรือแม้แค่ค าพูดท่ี
ผู้อ านวยการจะสามารถจูงใจครูได้ครบนั้นเป็นไปได้ยากส าหรับโรงเรียนขนาดท่ีต่างกัน ผู้อ านวยการ
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มักจะให้ครูปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ถ้าท าผิดก็ลงโทษตามระเบียบฯ การจูงใจจึงเกิดขึ้นได้ยาก  
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูนั้นมีผลงานดีเด่นท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนได้เท่านั้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวันวิสา แก้วไทรคต ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าท่ีสามารถน าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าท่ีดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ลักษณะท่ัวไป โดยผู้น าจะต้องมีความอบอุ่น การแสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกท่ีถูกเวลา มีความมั่นใจ 
ไม่ถือตัวหรือการอ่อนน้อมถ่อมตน มีทัศนคติทางเชิงบวกหรือจะต้องมองโลกในแง่ดี มีความสุภาพ
อ่อนโยน มีความซื่อสัตย์สุจริต มี ความสุขุมเยือกเย็นและมีความน่าเช่ือถือ ความกระตือรือร้น การ
ประนีประนอม การตรงไปตรงมา และการปรับเปล่ียนได้ไวตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 2. คุณลักษณะ
ด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน คือ ความกล้า การริเริ่มสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น ความอดทน  
ไม่ย่อท้อ การส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใหเ้กิดก าลังใจในการท างาน ทุ่มเทใน
การท างานด้วยความขยันขันแข็ง การตระหนักรู้ ตนเองว่าตนก าลังท าส่ิงใด และไม่ควรท าส่ิงใด  
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความฉลาดรอบคอบ มีความรอบรู้ การเปิดรับส่ิงใหม่ท่ี เกิดขึ้น ท้ังเรื่องเนื้อ
งานและความคิดเห็นของผู้อื่น มีความยุตธรรม ความมั่นคงแน่นอน และการยอมรับต่อ 
การ เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 3. คุณลักษณะด้านสังคม ผู้น าท่ีดีจะต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ความรักและ ความห่วงใย คอยถามผู้ใต้บังคับบัญชาถึงเรื่องอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากเรื่องงาน มี 
ความสงสารผู้อื่นท่ีก าลังได้รับความทุกขร์อ้นใจ ผู้น าจะต้องมีความเปน็มิตร สามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้
ง่าย ไม่สร้างก าแพงกับผู้อื่น เพื่อใหเ้กิดการเปิดใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา จึงจะน ามาสู่การเปิดใจพูดคุย
เรื่องท้ังเรื่องส่วนตัว รวมไปถึงเรื่องของเนื้องาน การให้ ความเคารพการตัดสินใจและเคารพ 
ความคิดเห็นของผู้อื่น การส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องมีการเปล่ียนแปลง
หรือปรับเปล่ียนให้ เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และ มีทัศนคติท่ีดีต่อความหลากหลาย 
กระบวนการติดต่อส่ือสาร กับ ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนท้ังรายด้าน และภาพรวม อาจเป็น
เพราะว่าวัฒนธรรมการท างานในแต่ละองค์การนั้นแตกต่างกัน ท าให้กระบวนการส่ือสารนั้นอาจจะ
ยุ่งยากในบางที เพราะระบบราชการเป็นแบบล าดับขั้น ท าให้เกิดความล่าช้า ท้ังตัวผู้อ านวยการเอง 
และครู ดังนั้นผลการปฏิบัติงานของครูท่ีได้มานั้นมาจากการส่ังการตามล าดับขั้น ครูจึงไม่เห็น
ความส าคัญในการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบาเซอ (Basir) ได้ศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของการส่ือสารระหว่างบุคคลและวัฒนธรรมการท างานต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีวาโจรีเจนซี่ (อินโดนีเซีย) ผลการวิจัยพบว่า การส่ือสารระหว่างบุคคลมีผลใน 
เชิงบวกและมีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานของครู  วัฒนธรรมการท างานมีผลโดยตรงและมีส่วนช่วย
อย่างมากต่อการปฏิบัติงานของครู สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระท้ังหมดพร้อมกันนั้นมีผลในเชิงบวกและ 
มีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานของครู ซึ่งหมายความว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานของครู  
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ในด้านทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคลและการปรับปรุงวัฒนธรรมการท างานในภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน กับ ความสัมพันธ์กับ ผู้ปกครองและชุมชน เนื่องจาก
ผู้อ านวยการอยู่ในฐานะคนส่ังการเพื่อให้ครูรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเดียว จึงท าให้การปกฏิบัติ
หน้าท่ีครูในด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เกิดจากการปฏิบัติงานของครูท่ีส่งผลทางบวก
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ไม่ใช่ผู้อ านวยการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของออซจีเนล (Ozgenel) 
และ เมิร์ท (Mert) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของการปฏิบัติงานของครูท่ีมีต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของครูเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนไม่แสดงความแตกต่างอย่าง  
มีนัยส าคัญตามเพศและระดับอาวุโส แต่ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและระดับโรงเรียน การรับรู้
ประสิทธิภาพของโรงเรียนของครูระดับปริญญาตรีสูงกว่าครูบัณฑิต ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
รับรู้โรงเรียนของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าครูมัธยม ในขณะท่ีการปฏิบัติงานของครูไม่ได้ 
แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญตามวุฒิการศึกษาและระดับอาวุโส มันแสดงตามเพศและระดับ
โรงเรียน ประสิทธิภาพของครูหญิงสูงกว่าครูชาย การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมและมัธยม
จะสูงกว่าของครู ในโรงเรียนมัธยม ประสิทธิภาพของครูลดลงเมื่อระดับโรงเรียนก้าวหน้ า 
จากระดับประถมมัธยมและมัธยม พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเชิงบวกระหว่างการ
แสดงของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน (r = .358; p <.01) และการแสดงของครูมีการอธิบาย 12% 
ของความแปรปรวนโดยรวมในประสิทธิผลของโรงเรียน กล่าวอีกนัยหนึ่งการแสดงของครูส่งผล
ทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในการศึกษาสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานของครูท านายประสิทธิผล
ของโรงเรียนและอิทธิพลในเชิงบวก เมื่อได้รับการยอมรับว่าการสร้างโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็น
กระบวนการท่ียากล าบากนั้นคาดว่าครูจะต้องมีส่วนร่วมและด าเนินการในระดับสูงเพื่อท่ีจะเอาชนะ
ความท้าทายเหล่านี้และบรรลุวัตถุประสงค์พื้นฐานของโรงเรียนในระดับท่ีต้องการ ดังนั้นจึงอาจ
แนะน าให้ผู้ก าหนดนโยบายและผู้น าโรงเรียนท่ีครูก าหนดประสิทธิภาพการท างานของพวกเขารับ
ข้อเสนอแนะและสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีการปรับปรุงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ กระบวนการตัดสินใจกับ การจัดการเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนรู้
ครูเองนั้นเป็นผู้ด าเนินการ ผู้อ านวยการมีหน้าท่ีเห็นชอบในการท างานด้านนี้ของครู และมีหน้าท่ีนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้อ านวยการไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจกับการจัดการเรียนรู้
ของครูได้ท้ังหมด  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็นแนวทางการศึกษาคุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
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โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาเรื่องนี้ พบว่า คุณลักษณะองค์การในด้านกระบวนการภาวะผู้น า มีค่า
น้อยท่ีสุด ดังนั้นผู้บริหารและครูควรมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยท่ีผู้บริหารให้อิสระ
กับครูในการแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจหรือให้ค าแนะน าท่ีดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มาก
ขึ้น กระบวนการภาวะผู้น าก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน 
 2. ผลการศึกษาเรื่องนี้ พบว่า ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีค่าน้อยท่ีสุด ดังนั้น ผู้บริหารควรหาแนวทางในการเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองและชุมชนให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจจะท าความร่วมมือระหว่างครู
และผู้ปกครอง อีกท้ังสร้างเครือข่ายผู้ปกครองกับชุมชนขึ้นให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ครูควรจะศึกษา
และเข้าใจบริบทของชุมชน เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
 3. ผลการศึกษาเรื่องนี้ พบว่าคุณ ลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1  
มีความสัมพันธ์ทางบวก นั่นหมายความว่าคุณลักษณะองค์การท่ีดี ท่ีมีผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถก็จะท าให้ผลการปฏิบัติงานของครูเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นด้วยเช่นกัน  ดังนั้น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนควรสร้างคุณลักษณะองค์การท่ีดีเพื่อให้ครูมีการปฏิบัติงานท่ีดีตามไปด้วย ซึ่งจะ
ท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากข้อค้นพบข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ผู้วิจัยจึง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาคุณลักษณะองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนแต่ละบริบท  
 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

รายชื่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเคร่ืองมือ 
และผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องด้วยเทคนิค IOC  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
1. ช่ือ – สกุล ดร.นพดล ฤทธิโสม  
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2. ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร  
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วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องด้วยเทคนิค IOC 
 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

ข้อ 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 7 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 9 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 11 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 12 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 13 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 14 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 15 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 16 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 17 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 18 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 19 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 20 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 21 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
ผู้เ

ชี่ย
วช

าญ
คน

ที่ 
1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

ข้อ 22 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 23 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 24 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 25 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 26 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 27 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 28 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 29 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 30 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 31 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 32 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 33 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 34 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 35 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 36 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 37 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 38 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 39 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 40 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 41 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 42 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

และค่าความเชื่อม่ัน 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
1. โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บ ารุง) 
2. โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 
3. โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 
4. โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 
5. โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 
6. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
7. โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 
8. โรงเรียนประชารัฐบ ารุง 
9. โรงเรียนวัดต าหนักเหนือ (ช่ืนวิทยานุสรณ์) 
10. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 
11. โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 
12. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 
13. โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 
14. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
15. โรงเรียนคลองเกลือ 
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ค่าความเชื่อม่ัน 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

.860 .859 27 

 

Item Statistics

 Mean Std. Deviation N 

leader1 4.80 .407 30 

leader2 4.80 .407 30 

leader3 4.77 .568 30 

leader4 4.80 .484 30 

Motivation1 4.77 .504 30 

Motivation2 4.77 .568 30 

Motivation3 4.70 .651 30 

Motivation4 4.73 .583 30 

communication1 4.77 .504 30 

communication2 4.70 .596 30 

communication3 4.73 .450 30 

communication4 4.73 .521 30 

influece1 4.77 .430 30 

    

 Mean Std. Deviation N 

influece2 4.67 .606 30 

influece3 4.57 .626 30 

decision1 4.63 .490 30 

decision2 4.57 .626 30 

decision3 4.67 .547 30 

Goal1 4.67 .547 30 

Goal2 4.50 .630 30 

Goal3 4.47 .681 30 

Control1 4.60 .621 30 

Control2 4.67 .606 30 

Control3 4.73 .450 30 

Performance1 4.67 .479 30 

Performance2 4.73 .450 30 

Performance3 4.63 .556 30 
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Item-Total Statistics

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

leader1 121.80 44.028 .483 .854 

leader2 121.80 44.648 .365 .856 

leader3 121.83 43.109 .451 .854 

leader4 121.80 44.579 .307 .858 

Motivation1 121.83 43.730 .422 .855 

Motivation2 121.83 43.385 .413 .855 

Motivation3 121.90 44.783 .183 .863 

Motivation4 121.87 43.844 .339 .857 

communication1 121.83 43.454 .465 .854 

communication2 121.90 43.334 .396 .855 

communication3 121.87 45.499 .181 .861 

communication4 121.87 43.154 .493 .853 

influece1 121.83 45.247 .236 .859 

influece2 121.93 41.857 .583 .849 

influece3 122.03 42.516 .477 .853 

decision1 121.97 44.792 .269 .859 

decision2 122.03 43.482 .354 .857 

decision3 121.93 42.754 .524 .852 

Goal1 121.93 43.375 .434 .854 

Goal2 122.10 42.024 .536 .851 

Goal3 122.13 41.223 .584 .849 

Control1 122.00 40.828 .703 .845 

Control2 121.93 44.892 .190 .862 

Control3 121.87 45.223 .227 .860 

Performance1 121.93 44.133 .383 .856 

Performance2 121.87 44.740 .309 .858 

Performance3 121.97 43.413 .420 .855 

 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

12.660 46.800 6.841 27 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายชื่อโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

1 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
2 วัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) 
3 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 
4 วัดต าหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 
5 ทานสัมฤทธิ์วิทยา 
6 ประชาอุปถัมภ์ 
7 ชุมชนวัดไทรม้า 
8 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 
9 ชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บ ารุง) 
10 อนุราชประสิทธิ์ 
11 วัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) 
12 วัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) 
13 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
14 วัดฝาง 
15 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง 
16 วัดโชติการาม 
17 ป่าไม้อุทิศ 9 
18 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 
19 วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ารุง) 
20 อนุบาลนนทบุรี 
21 กลาโหมอุทิศ 
22 วัดปากน้ า (พิบูลสงคราม) 
23 วัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) 
24 วัดเชิงกระบือ 
25 วัดส าโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 
26 วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
27 ชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา) 
28 วัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 
--------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะองค์การกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1” ซึ่ งข้อมูลท่ีไ ด้ 
จากความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร 
และคุณภาพการศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ข้อความท่ี
ท่านระบุไว้ในแบบสอบถามนี้ จะเป็นความลับและขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนของท่านแต่อย่างใด จึงใคร่ขอความกรุณาได้โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตาม  
ความเป็นจริง 
 
ค าช้ีแจง  
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มี  3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะองค์การ จ านวน 27 ข้อ 
 ตอนท่ี 3 ข้อค าถามเกี่ ยวกับผลการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ของครู  
จ านวน 16 ข้อ 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามและ
ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในความ
อนุเคราะห์ส าหรับการตอบแบบสอบถามและช่วยให้การด าเนินงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 

    
   นางสาวขวัญชนก เจตชาลา 

   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ภาควิชาการบริการการศึกษา  

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

 ชาย                                    หญิง 
2. อายุ (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 

 ต่ ากว่า 30 ปี                          31 – 40 ปี 

 41 – 50 ปี                            51 ปีข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท                             ปริญญาเอก  
4. ต าแหน่งในปัจจุบัน 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน   

 ครู 
5. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 

 น้อยกว่า 1 ปี                         1 – 3 ปี 

 4 – 6 ปี                               มากกว่า 6 ปี 
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ตอนที่ 2 ข้อค าถามเก่ียวกับคุณลักษณะองค์การ 
ค าขี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ
คุณลักษณะองค์การ ตามสภาพความเป็นจริงเพียงช่องเดียว 
ค าอธิบาย  
 5 หมายถึง คุณลักษณะองค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง คุณลักษณะองค์การอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง คุณลักษณะองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง คุณลักษณะองค์การอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง คุณลักษณะองค์การอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ท่ี คุณลักษณะองค์การ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การใช้กระบวนการภาวะผู้น า (Leadership process used) 
1. ผู้บริหารมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจครู      
2. ครูมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจผู้บริหาร      
3. ผู้บริหารให้อิสระกับครูในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน 
     

4. ผู้บริหารให้ความสนใจหรือค าแนะน าท่ีดีกับครู เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 

     

การจูงใจ (Motivational forces) 
5. ผู้บริหารตอบสนองด้านความต้องการพื้นฐานและความปลอดภัย

ของครู 
     

6. ผู้บริหารมีวิธีจูงใจท่ีเหมาะสม      
7. ผู้บริหารสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับครู      
8. ครูมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของโรงเรียน      
กระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication process) 
9. ผู้บริหารแบ่งปันข้อมูลท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน      
10. ผู้บริหารอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารในโรงเรียน      
11. ผู้บริหารให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นย า และเช่ือถือได้      
12. ผู้บริหารรับรู้และเข้าใจปัญหาของครูเป็นอย่างดี      
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ท่ี คุณลักษณะองค์การ 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน (Interaction influence process) 
13. ครูให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม      
14. ครู มี อิ ท ธิ พ ล ต่อก าร ก าหนด เ ป้ าหมาย  วิ ธี ก า ร  กิ จก ร ร ม  

และโครงสร้างของโรงเรียน 
     

15. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูในโรงเรียน      
กระบวนการตัดสินใจ (Decision making process) 
16. ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอและถูกต้อง      
17. ผู้บริ ห ารและครู ใ ช้ รู ปแบบการ ตัด สิน ใจ ท่ี เหมาะสม  เ ช่น  

การตัดสินใจแบบกลุ่ม 
     

18. ครูมีส่วนร่วมในการติดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเต็มท่ี      
การก าหนดเป้าหมาย (Goal setting or ordering) 
19. ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียน      
20. ครูยอมรับเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดขึ้น      
21. ผู้บริหารและครูพยายามท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

โรงเรียน 
     

กระบวนการควบคุมงาน (Control process) 
22. ผู้บริหารและครูให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในโรงเรียน      
23. โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน      
24. ผู้บริหารและครูมีการใช้ข้อมูลในการควบคุมและแก้ปัญหาใน 

การท างาน 
     

เป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (Performance goals and training) 
25. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย 
     

26. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการ 

     

27. โรงเรียนจัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกอบรมอย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
 ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ท่ี ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การปฏิบัติหน้าที่ครู 
1. ครูมีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู      
2. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความเป็นพลเมืองเข้มแข็ง 
     

3. ครูส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

     

4. ครูสร้างแรงบันดาลใจ ผู้เรียนให้ เป็น ผู้ใฝ่เรียนรู้  และสร้าง
นวัตกรรม 

     

5. ครู พัฒนาตน เอ ง ให้ มี ค ว ามรอบรู้  ทั น สมั ย  และ ทัน ต่ อ 
การเปล่ียนแปลง 

     

การจัดการเรียนรู้ 
6. ครู พัฒนาหลัก สูตร โ รง เ รี ยน  จัดก าร เ รี ยน รู้   จั ดท า ส่ื อ   

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     

7. ครูบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผน และ
จัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมี 
ความเป็นนวัตกร  

     

8. ครูดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

     

9. ครูจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข 
ในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
10. ครูจัดท าวิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้

เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     

11. ครูปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  

     

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
12. ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
     

13. ครูสร้างเครือข่ายกับ ผู้ปกครองและชุมชน เพื่ อสนับสนุน 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

     

14. ครู ศึกษา เข้าใจบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ ร่วมกัน 
บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

     

15. ครูส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ขวัญชนก เจตชาลา 
วัน เดือน ปี เกิด 24 กันยายน 2533 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลชลประทาน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
ที่อยู่ปัจจุบัน 168/106 หมู่บ้านมัณฑนา ซอย 7 หมู่ท่ี 5 ถนน ยิงเป้าใต้ ต าบลสนามจันทร์ 

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000   
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