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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252346 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ทักษะการบริหาร/ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

นางสาว วัชรินทร์ จันทโร: ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักด์ิ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก ่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 48 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของกริฟฟิน กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จ านวน 12 มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิม
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านเทคนิค ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการวินิจฉัย 

2. ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังน้ี ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา พัฒนาแผนการสอน
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252346 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : MANAGERIAL SKILL/ TEACHERS’ PERFORMANCE IN SCHOOL 

MISS WATCHARIN CHANTHARO : MANAGERIAL SKILL AND TEACHERS’ 
PERFORMANCE IN SCHOOLUNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The objectives of this research were to examine 1) the managerial skills of school 
administrators, 2) the teachers’ performance in school, and 3) the relationship between the managerial 
skills of school administrators and teachers’ performance in school under the Secondary Educational 
Service Area Office 8. The samples were 48 schools under the Secondary Educational Service Area Office 
8. The respondents consisted of one school director and one head of learning department, with the 
total of 96. The research instrument was a questionnaire about the managerial skills of school 
administrators based on Griffin’s concept and teachers’ performance based on the Regulations of the 
Teachers Council of Thailand on Professional Standards B.E. 2556. The statistics were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 
The results revealed that: 

1. The managerial skills of school administrators, collectively and individually, were found 
at a high level; ranking from the highest mean: interpersonal skill, conceptual skill, communication skill, 
technical skill, time-management skill, decision-making skill, diagnostic skill.  

2. The teachers’ performance, collectively and individually, were found at a high level; 
ranking from the highest mean to the lowest mean: make decisions to practice various activities taking 
into account consequences on learners; conduct themselves as a good role model for learners; 
constructively cooperate with others in educational institution; create opportunities for learners to learn 
under all circumstances; systematically report on results of learners’ quality development; constructively 
cooperate with others in community; organize instructional activities focusing on permanent results for 
learners; regularly practice academic activities relating to development of the Profession of Teachers; be 
committed to developing learners to reach their full potentiality; seek and use information for 
development; develop teaching plans for effective implementation; and regularly develop instructional 
media to be effective. 

3. The relationship between the managerial skills of school administrators and teachers’ 
performance in school under the Secondary Educational Service Area Office 8 was found at .01 level of 
statistical significance. 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคน ซึ่งในยุคปัจจุบันการแข่งขันของแต่ละประเทศนั้น

ขึ้นอยู่กับความสามารถของคน มากกว่าแค่จ านวนคน และทรัพยากรเช่นในอดีต 1 การศึกษาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ดังท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) กล่าวว่าให้ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาค
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ภายใต้
วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีส าคัญในด้านต่างๆ คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ท่ี
มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งหวังให้มีการ
ผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ท่ีมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

                                                             
1
 กระทรวงศึกษาธิการ, 121 ปีกระทรวงศึกษาธิการ กับการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: 

กระทรวงฯ, 2556), 8. 
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ตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
และสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทย
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้
ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ
และยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียน 
ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคี หรือสหกิจ
ศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการ
สร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 3 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดัน
ภายนอก จากกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแรงกดดันจาก
ภายใน จากสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศ ระบบการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย
ดังกล่าว นอกจากนี้ ระบบการศึกษาเองก็มีปัญหาหลายประการทั้งที่เกิดจากระบบ คุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการด าเนินการจัด
การศึกษาที่ไม่สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ4 จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูป

                                                             
2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559), ก. 

3 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559), 15. 

4 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559), 67. 
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การศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคล่ือนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ต่อไป5  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553 มาตราท่ี 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในมาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 6 กรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) กล่าวว่าการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่ ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสร้างครูยุคใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้ามาเป็นครู คณาจารย์ และปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัว เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
ส าคัญ7 ผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาด้วย8 ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความสามารถท้ังด้าน
                                                             

5 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ง. 

6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553), 3. 

7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) ฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) (กรุงเทพฯ: สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2557), 56. 

8 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) ฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) (กรุงเทพฯ: สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2557), 107. 
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บริหารและวิชาการ ตามมาตรฐาน สมรรถนะ และมาตรฐานต าแหน่ง และบริหารงานอย่างมี                      
ธรรมาภิบาล9 ด้วยเหตุผลท่ีว่าผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าท่ีบริหารงานในสถานศึกษาควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน นักการ
ภารโรงให้ไปสู่ความส าเร็จและก้าวหน้ารวมท้ังการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน ให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์พร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา ปรับปรุงมาตรฐานการ
เรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคัญในสถานะศูนย์รวม
ของสถานศึกษาเนื่องจากรับผิดชอบดูแลส่ังการและด าเนินการบริหารกิจการท้ังปวงภายใน
สถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 10 ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู โดย
ผลักดันให้ครูนั้นต้องเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นผู้เรียนรู้ส่ิงใหม่ และเท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 52 กล่าวว่า ให้
กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันท่ี
ท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์รวมท้ังบุคลากร  ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร ประจ าการอย่างต่อเนื่อง11 โดยครูต้อง
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพท่ีมี 12 มาตรฐาน
ของคุรุสภา มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีระบบ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 9ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 11 

                                                             
9 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), 91-92. 
10 สมพิศ โห้งาม, การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

(กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ์ จ ากัด, 2555), 113. 
11

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553), 
14-15. 
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แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์12 ซึ่งในปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ เมื่อวันท่ี 17 
ธันวาคม 2561 เรียกข้อบังคับนี้ว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

ปัญหาของการวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 36 กล่าวว่า ให้สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินกิจการได้โดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาการศึกษา ตามมาตรา 47 กล่าวว่า ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา13 ท าให้ปัจจุบันมีการให้ความส าคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่จากการประกันคุณภาพการศึกษา จากข้อมูลของสภา
การศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากท่ียังไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ า ขาดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ทางการคิดวิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ในด้านครู คณาจารย์ 
พบว่า มีปัญหาขาดแคลนครู คณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ไม่ได้คนเก่ง คนดี และใจรักมาเป็นครู 
ในด้านการบริหารจัดการพบว่า ผู้บริหารยังขาดทักษะการบริหาร ยังไม่มีการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการสู่สถานศึกษาอย่างสมบูรณ์ รวมท้ังยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง14 จากรายงานผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-
2558) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 

 
 

                                                             
12 “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง (5 ตุลาคม): 65-71. 
13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553), 
22. 

14 กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552- 
2561) (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552), 2. 
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ตารางท่ี 1 รายงานผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ที ่ โรงเรียน ปีที่
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1 โรงเรียนเบญจมราชทูิศราชบุร ี 2557 ดีมาก รับรอง  
2 โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห ์ 2555 ดี รับรอง  
3 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 2554 ดี รับรอง  
4 โรงเรียนแคทรายวทิยา 2555 ดี ปรับ รับรอง  
5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 2554 ดี รับรอง  
6 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 2555 ดี ปรับ รับรอง  
7 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพทิยาคม 2554 ดี ปรับ รับรอง  
8 โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม 2555 ดี ไม่รับรอง * 
9 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี 2554 ดี รับรอง  
10 โรงเรียนหนองโพวทิยา 2555 ดี รับรอง  
11 โรงเรียนทา่มะขามวิทยา 2555 ดี ปรับ รับรอง  
12 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 2555 ดี ปรับ รับรอง  
13 โรงเรียนสายธรรมจนัทร ์ 2554 ดี ปรับ รับรอง  
14 โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ 2555 ดี รับรอง  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุร ี 2557 ดี รับรอง  
16 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 2557 ดี ปรับ รับรอง  
17 โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา 2556 ดี ปรับ รับรอง  
18 โรงเรียนโพหักวงศส์มบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ 2555 ดี ไม่รับรอง ** 
19 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 2554 ดี รับรอง  
20 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 2556 ดี รับรอง  
21 โรงเรียนปากท่อพทิยาคม 2556 ดี ปรับ รับรอง  
22 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 2555 ดี รับรอง  
23 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย 2556 ดีมาก รับรอง  
24 โรงเรียนสวนผึ้งวทิยา 2555 พอใช ้ ไม่รับรอง ** 
25 โรงเรียนบ้านคาวทิยา 2557 ดี ไม่รับรอง ** 
26 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร ์ 2555 ดี รับรอง  
27 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์ 2554 ดี รับรอง  

http://www.ben.ac.th/
http://www.ratb.ac.th/
http://www.ratrard.ac.th/
https://sites.google.com/site/khaesaiwittayaschool/
http://www.rr.ac.th/
http://www.dontoom.ac.th/
http://www.krabyai.ac.th/
http://www.photha.ac.th/
http://www.nongphowit.ob.tc/
http://tmwschool.ac.th/
http://www.chongpran.ac.th/
http://www.saischool.ac.th/
http://www.ppschool.ac.th/
http://www.tupd.ac.th/
http://nekk.ac.th/
http://www.bangpaeschool.ac.th/
http://www.phohak.net/
http://www.kuru.ac.th/
http://www.dtk.ac.th/
http://www.paktho.ac.th/
http://www.santi.ac.th/
http://www.qc.ac.th/
http://www.spsc.ac.th/
http://www.bankhawittaya.ac.th/
http://www.sopon.ac.th/
http://www.kn.ac.th/
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ที ่ โรงเรียน ปีที่
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

28 โรงเรียนเทพศิรนิทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี 2557 ดี รับรอง  
29 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี 2554 ดี รับรอง  
30 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา 2555 ดี รับรอง  
31 โรงเรียนไทรโยคน้อยวทิยา 2556 ดี ปรับ รับรอง  
32 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 2555 ดี รับรอง  
33 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 2554 ดี รับรอง  
34 โรงเรียนศรสีวัสด์ิพทิยาคม 2555 ดี รับรอง  
35 โรงเรียนทา่มะกาวิทยาคม 2557 ดี รับรอง  
36 โรงเรียนพระแท่นดงรังวทิยาคาร 2556 ดี ปรับ รับรอง  
37 โรงเรียนนิวฐิราษฎร์อุปถัมภ์ 2556 พอใช ้ ไม่รับรอง *** 
38 โรงเรียนทา่มะกาปุญสิริวิทยา 2555 พอใช ้ ไม่รับรอง ** 
39 โรงเรียนทา่เรือพทิยาคม 2556 ดี ปรับ รับรอง  
40 โรงเรียนวิสทุธรังษ ี 2557 ดี รับรอง  
41 โรงเรียนทา่ม่วงราษฎร์บ ารุง 2555 ดี รับรอง  
42 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพทิยาคม 2555 ดี ไม่รับรอง ** 
43 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค ์ 2557 ดี ไม่รับรอง ** 
44 โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารงุ 2554 ดี ไม่รับรอง ** 
45 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ 2554 ดี รับรอง  
46 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 2556 ดี ไม่รับรอง * 
47 โรงเรียนร่มเกลา้ กาญจนบุรี 2554 ดี รับรอง  
48 โรงเรียนอุดมสิทธศิึกษา 2556 ดี ปรับ รับรอง  
49 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 2554 ดี ปรับ รับรอง  
50 โรงเรียนพนมทวนพทิยาคม 2555 ดี รับรอง  
51 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารงุ 2557 ดี รับรอง  
52 โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 2554 ดี ปรับ รับรอง  
53 โรงเรียนประชามงคล 2555 ดี ไม่รับรอง  
54 โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม 2554 ดี ไม่รับรอง * 
55 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 2555 ดี ปรับ รับรอง  

 

http://www.dsl.ac.th/
http://www.thepmk.ac.th/
http://www.maneekan.ac.th/
http://www.saiyoknoiwittaya.com/
http://www.brps.ac.th/
http://www.nrp.ac.th/
http://www.swpt.ac.th/
http://www.tmk.ac.th/
http://www.ptv.ac.th/
http://niwitratupatum.net/
http://www.tmp.ac.th/
http://trp.ac.th/
http://www.visut.ac.th/
http://www.tmr.ac.th/
http://www.nky.ac.th/
http://110.164.213.142/pangtru/index.htm
http://school.obec.go.th/tungwiriya_kan1/
http://www.swkj.ac.th/2011/
http://www.tppwschool.com/default.php
http://www.rkan.ac.th/
http://www.uds.ac.th/
http://www.ptcn.ac.th/
http://www.ptpit.ac.th/
http://www.lk.ac.th/
http://www.dtw.ac.th/
http://www.pmongkol.com/
http://www.nppit.ac.th/
http://www.jaopit.com/
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* ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ต้องปรับปรุง ** ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ต้องปรับปรุง คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีไม่ถึง 80 
*** ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ต้องปรับปรุง ตัวบ่งช้ีดีขึ้นไปไม่ถึง 10 คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีไม่ถึง 80 
ระดับคุณภาพ ดีมาก  จ านวน  2   โรงเรียน  ร้อยละ  3.64 

 ดี  จ านวน  50  โรงเรียน  ร้อยละ  90.91 
 พอใช้  จ านวน  3   โรงเรียน  ร้อยละ  5.45 
 รวม  จ านวน  55  โรงเรียน  ร้อยละ  100.00 

ผลประเมิน รับรอง  จ านวน  43  โรงเรียน  ร้อยละ 78.18 
 ไม่รับรอง จ านวน  12  โรงเรียน  ร้อยละ 21.82 
 รวม  จ านวน  55  โรงเรียน  ร้อยละ 100.00 
และจากการท่ีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ท า

การประเมินคุณภาพโรงเรียนรอบท่ีสามระหว่างปี พ.ศ. 2554 -2558 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ านวน 55 โรงเรียน บทสรุปส าหรับผู้บริหาร พบว่าตัวบ่งช้ีท่ีมี
คุณภาพต่ ากว่าระดับดี คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  อยู่ ในระดับคุณภาพ 
พอใช้ จ านวน 25 โรงเรียน และระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง จ านวน 27 โรงเรียน โดยพบว่าจุดด้อยท่ี
ควรพัฒนาของแต่ละโรงเรียนมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร พบว่า 
ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะในหลายๆด้าน คือ 1) ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะการบริหารงาน ตาม
บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 2) ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย วินิจฉัยปัญหา ประเมินสรุปผล
ความส าเร็จของโครงการต่างๆ 3) ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายใน ภายนอกองค์กร และการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการร่วม
วางแผนพัฒนาโรงเรียน 4) ผู้บริหารควรพัฒนาการนิเทศ วางแผนเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  5) ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะการบริหารเวลา ขาดการจัดท า
ตารางเวลาในการท างาน ท าให้งานต่างๆไม่เป็นปัจจุบัน 6) ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะการวางแผนการ
ด าเนินการด้านนโยบายของสถานศึกษา 7) ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะด้านการด าเนินการตามวงจร
คุณภาพ ในการด าเนินงานให้ครบทุกขั้นตอน ด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ได้แก่ 1) ควร
พัฒนาด้านการพัฒนา และการน าส่ือการสอน และนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมาตรฐานท่ี 5 2) ควรพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนไม่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และไม่ท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมาตรฐานท่ี 3 3) ควรพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมาตรฐานท่ี 10  
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4) ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ  ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมาตรฐานท่ี 115 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ฉะนั้นทักษะการบริหารของผู้บริหารแต่ละแห่งจึงมี
ความส าคัญ การบริหารท่ีดีย่อมส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเพื่อก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อตัวนักเรียนอย่างสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยไว้สามประการดังนี้ 

1.เพื่อทราบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

2.เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

3.เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของงานวิจัย
ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ในระดับใด 

2. ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8อยู่ในระดับใด 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือไม ่

                                                             
15 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), บทสรุปส าหรับผู้บริหาร [online], Accessed 25 
เมษายน 2559. Available from http://aqa.onesqa.or.th/ SummaryReport.aspx. 
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สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อให้การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สามารถตอบค าถามของงานวิจัยท้ังสามประการข้างต้นได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1.ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 อยู่ในระดับปานกลาง 

2.ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 8 อยู่ในระดับปานกลาง 

3.ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครู                 
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้น าทฤษฎีเชิงระบบมาเป็นขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ซึ่ง ลูเนนเบอร์ก
และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ได้กล่าวถึงองค์การระดับเปิดซึ่งประกอบด้วยระบบ
ย่อยๆภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ และมีผลกระทบซึ่งกันและกันกับส่ิงแวดล้อมภายนอกโดยระบบ
จะยอมรับปัจจัยน าเข้า (Input) มีกระบวนการ (Transformation Process) เปล่ียนแปลงปัจจัย
น าเข้าให้เป็นผลผลิต (Output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context) ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร16 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารเป็นส่ิงส าคัญในการน าพาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จากท่ีกล่าวมาจึงมีนักทฤษฎีหลายท่านได้กล่าวถึง ทักษะการบริหาร ไว้ดังนี้  
แคทซ์ (Katz) ได้กล่าวว่าทักษะเป็นความสามารถท่ีพัฒนาขึ้นได้ ไม่จ าเป็นต้องมีมาต้ังแต่ก าเนิด และ
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ ทักษะการบริหารงานควรมี 3 ด้านได้แก่ 1) ทักษะทางเทคนิค                 
2) ทักษะทางมนุษย์ 3) ทักษะด้านมโนภาพ แฮริส (Harris) ได้กล่าวถึง ทักษะการบริหารประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านมโนภาพ ประกอบด้วย การมองเห็นภาพโดยรวม การวิเคราะห์ การวินิจฉัย
การรู้จักสังเคราะห์ มารู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ และการรู้จักถามค าถาม 2) ทักษะทางด้านมนุษย์
ประกอบด้วย เข้าอกเข้าใจ การรู้จักสังเกต การรู้จักสัมภาษณ์ การรู้จักน าการอภิปราย สามารถ
สะท้อนความรู้สึกและความคิดออกมา การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติได้            

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

Concepts  and  Practices,  6th  ed. (CA: Wadworth  Publishing, 2007), 31-33. 
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3) ทักษะทางเทคนิคประกอบด้วย การอ่านเขียนพูด จัดล าดับเรื่องราวเป็น สาธิตได้ เขียนแผนภูมิและ
วาดภาพสื่อได้ ค านวณเป็น และจะมาเป็นประธานในที่ประชุมได้17 เดรคและโรห์ (Drake and Roe) ได้
กล่าวถึงทักษะการบริหาร 5 ด้านคือ 1) ทักษะความคิดรวบยอด 2) ทักษะทางมนุษย์ 3) ทักษะการศึกษา
และการสอน 4) ทักษะด้านเทคนิค 5) ทักษะทางความรู้ความคิด18 เซอจีโอวานนี (Sergiovanni) 
กล่าวถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารดังนี้ 1) ทักษะด้านการเป็นผู้น า 2) ทักษะด้านมนุษย์ 3) ทักษะ
การบริหารงานบุคคล 4) ทักษะด้านเทคนิค 5) ทักษะด้านการศึกษา 6) ทักษะด้านการสร้างความคิด            
7) ทักษะด้านการประเมินผล19  

กริฟฟิน (Griffin) กล่าวว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ
นั้น ผู้บริหารต้องมีทักษะพื้นฐานเฉพาะที่จ าเป็น ทั้งหมด 7 ประการ คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skills) 2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) 3) ทักษะด้านความคิด
รวบยอด (conceptual skills) 4) ทักษะการวินิจฉัย (diagnostic skills) 5) ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
(communication skills) 6) ทักษะการตัดสินใจ (decision making skills) 7) ทักษะการบริหารเวลา 
(time management skills)20 

ในด้านการปฏิบัติงานของครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ โดยมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยการ
ปฏิบัติงานของครูให้ยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มี 12 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 10 

                                                             
17 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliff: Prentice 

Hall, Inc., 1963), 15-16. 
18 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship 3rd (New York: 

Macmillan ; London : Collier Macmillan, c1986),29-30.  
19 Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc.,1983),119-120. 
20 Ricky W. griffin, Management principles and Practices, 11thed.(Canada: 

Nelson Education, 2013), 13-15. 
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ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C.Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007), 31-33.  

 : Ricky W. griffin, Management principles and Practices, 11th ed. (Canada: 

Nelson Education, 2013), 13-15. 

: “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชพี พ.ศ.2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 

ตอนพิเศษ 130 ง (5 ตุลาคม) : 65-71. 

                                                             
21 “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง (5 ตุลาคม): 65-71. 

ปัจจัยน าเข้า 

(Inputs) 

 

 

 

 

 บุคลากร 
ทักษะการบริหาร 

 งบประมาณ 

 วัสดุอุปกรณ์ 

 การจัดการ 

 

 การบริหาร 

 การจัดการเรียนการสอน 

 การนิเทศการศึกษา 
 

 

 

กระบวนการ 

(Transformation Process) 

 

ผลผลิต 

(Outputs) 

  ประสิทธิภาพ 

 ประสิทธผิล 
ผลการปฏิบัติงาน
ของคร ู

 ความพงึพอใจ 

 คุณภาพการศึกษา 

 

 External Environment 

Organization 

Feedback 

External Environment 



 13 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ไว้เป็นกรอบการศึกษาเพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยตัวแปรต้นท่ีศึกษา คือ ทักษะการ
บริหารของผู้บริหาร กริฟฟิน (Griffin) กล่าวว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร เพื่อให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จนั้น ผู้บริหารต้องมีทักษะพื้นฐานเฉพาะท่ีจ าเป็น ท้ังหมด 7 ประการ คือ 1) ทักษะด้าน
เทคนิค (technical skills) 2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) 3) ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) 4) ทักษะการวินิจฉัย (diagnostic skills) 5) ทักษะการ
ติดต่อส่ือสาร (communication skills) 6) ทักษะการตัดสินใจ (decision making skills) 7) ทักษะ
การบริหารเวลา (time management skills)22 ตัวแปรตามท่ีศึกษา คือ ผลการปฏิบัติงานของครู 
ผู้วิจัยได้ใช้ตามหลักข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี 2 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานท่ี 5 
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ระบบ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 11 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ 23 

 
 
 
 

 
 

                                                             
22

 Ricky W. Griffin, Management Principles and Practices, 11th ed. 
(Canada: Nelson Education, 2013), 13-15. 

23 “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง (5 ตุลาคม): 65-71. 
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ทักษะการบริหาร (Xtot) 

  
ผลการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียน (Ytot) 

 
1. ทักษะด้านเทคนิค (x1) 
2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (x2) 
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (x3) 
4. ทักษะการวินิจฉัย (x4) 
5. ทักษะการติดต่อสื่อสาร (x5) 
6. ทักษะการตัดสินใจ (x6) 
7. ทักษะการบริหารเวลา (x7) 

 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครอูยู่เสมอ (Y1) 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรยีน (Y2) 

3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ (Y3) 
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง (Y4) 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (Y6) 
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8) 
9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9)    
10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) 
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11)  
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (Y12) 

 

 
แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา : Ricky W. Griffin, Management Principles and Practices, 11th ed. (Canada: 
Nelson Education, 2013), 13-15. 
 : “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
130 ตอนพิเศษ 130 ง (5 ตุลาคม): 65-71. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้นิยามความหมาย
ของศัพท์ต่างๆไว้ ดังนี้ 

ทักษะการบริหาร หมายถึง ความช านาญ และความสามารถของบุคคลในการท างาน
อย่างมีระบบ เลือกใช้เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
บุคคลภายในองค์กรหรือสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านเทคนิค 2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด 4) ทักษะการวินิจฉัย 5) ทักษะการติดต่อส่ือสาร 6) ทักษะการตัดสินใจ 7) ทักษะ
การบริหารเวลา  

ผลการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ผลลัพธ์ของการด าเนินงานของข้าราชการครูตาม
ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556ก าหนดไว้ 12 
มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีระบบ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 11 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หมายถึง โรงเรียน
ท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี 
จ านวนท้ังหมด 55 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี 26 โรง และโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี 
29 โรง ภายใต้การดูแลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 



 

บทท่ี 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

  
 ในการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสารเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี 
แนวคิดต่างๆ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอสาระส าคัญ ได้แก่ ทักษะการบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ทักษะการบริหาร 

ความหมายของทักษะ  

เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ทักษะการบริหารของผู้บริหาร จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งค าว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค าว่า 1) ทักษะ และ 2) 
ค าว่า การบริหาร 3) ทักษะการบริหาร แต่ละค ามีความหมายตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้ 

ค าว่า ทักษะ (skill) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2552 อธิบายว่า ทักษะ หมายถึง ความช านาญ  มาจากค าภาษาอังกฤษว่า skill คณะกรรมการจัดท า
พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ยังได้ขยายความของค าว่า ทักษะ (skill) มากข้ึนว่า หมายถึง 
ความช านาญ หรือความสามารถในการกระท าหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะด้าน
ร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดข้ึนจากการฝึกฝน หรือการกระท าบ่อยๆ ทักษะที่จะท าให้บุคคล
ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและการท างาน24 ซึ่งจอห์นสัน (Johnson) ยังเพิ่มเติมอีกว่า ทักษะ
นั้น ต้องมีการน าความรู้ และค่านิยมมาผสมผสานกัน แล้วเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นการ
กระท า และแฮร์ริส (Harris) ยังเสริมอีกว่า ทักษะ ถึงแม้จะคล้ายกับกระบวนการแต่มีความแน่นอน และ
ง่ายกว่า25  ซึ่งบาร์ทเล็ท (Bartlett)  และอัลเลสซี่ (Alessi) 26 เพิ่มเติมไว้ว่า ทักษะไม่ได้เป็นเพียงแค่การ
                                                             

24 ราชบัณฑิตยสถาน, ความหมายของทักษะ(skill) [online], Accessed 25 เมษายน 
2559.Available from http://www.royin.go.th/?knowledges. 

25 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs  New 
Jersey: Prentice- Hall,Inc.,1963),15. 

26 Albert S. Alessi, Perspective on Social Group work Practice (New York: 
The Free press, 2008), 192. 
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กระท าเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการสะสมประสบการณ์ กลวิธี หรือเคล็ดลับต่างๆ จนเกิดความ
ช านาญ27 จนสุดท้ายแล้วตามท่ี อ าไพ อินทรประเสริฐ กล่าวว่า ทักษะนั้นจะต้องน าไปสู่การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย28 

จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ทักษะ หมายถึง ความช านาญ หรือความสามารถ
ในการกระท า หรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ การฝึกฝน ประสบการณ์ต่างๆ 
ซึ่งจะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต และส่งผลให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของการบริหาร  

ส่วนค าว่า การบริหาร (Administration) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
จันทรานี สงวนนาม พูดถึง ความหมายของการบริหาร โดยอ้างถึง ไซมอน(Simon) ว่า 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าส่ิงต่างๆจนเป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารมิใช่ผู้ปฏิบัติ แต่เป็น
ผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว เพราะเซอจิ
โอวานี (Sergiovanni) กล่าวว่า การบริหารนั้นมิใช่การท างานคนเดียว แต่เป็นกระบวนการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น29 โดยยงยุทธ เกษสาคร เสริมว่าในการท างานร่วมกับผู้อื่นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ 
และการประสานงานท่ีดีในหน่วยงานทุกระดับ นับต้ังแต่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง จนถึงผู้ส่ังการระดับสูง 
ซึ่งต้องใช้ท้ังความรู้ความสามารถ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ30 นอกจากประสานงานดังกล่าวแล้ว เฮอร์
เซย์ แบลนชาร์ด และจอห์นสัน (Hersey, Blanchard and Johnson) ยังบอกอีกว่า ผู้บริหารยังต้อง
อาศัยปัจจัยต่างๆในการบริหารร่วมด้วย อันได้แก่ เครื่องมือต่างๆ งบประมาณ และเทคโนโลยี สุนทร 
โคตรบรรเทา เพิ่มเติมออกไปอีกว่า ต้องมีหลักถึง 6 ประการ คือ 1) มีต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 2) ร่วมมือกัน 
3) มีการท ากิจกรรม 4) ใช้ทรัพยากร 5) กลวิธีเหมาะสม 6) ท างานให้บรรลุเป้าหมาย31 สาโรจน์          
                                                             

27
 Harriet M. Bartlett and Louise C.Johnson, Social Welfare: A Response 

to Human Needs. (Boston:Allyn and Bacon Inc.,2008), 20,310.  
28

 อ าไพ อินทรประเสริฐ, ศิลปะการเป็นผู้น า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
2552), 45. 

29
 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 3 

(นนทบุรี: บุ๊ค พอยท์, 2553), 24-25. 
30 ยงยุทธ เกษสาคร , ภาวะผู้น าและการจูงใจ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: SK 

BOOKNET, 2542), 24. 
31 สุนทร โคตรบรรเทา, หลักการ และทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

ปัญญาชน, 2551), 2-3. 
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โอพิทักษ์ชีวิน เน้นการบริหาร ไปท่ีตัวของผู้บริหารว่าต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ32 ซึ่งคล้ายกับท่ี วิชียร วิทยอุดม และดรักเกอร์ (Drucker) กล่าวว่า 

การบริหาร หมายถึง การท าให้งานต่างๆลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท า33 เป็นการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆขององค์กร อันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์การได้ต้ังเป้าหมายไว้34 

จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน หรือ
การท างานกับผู้อื่น ซึ่งต้องอาศัยท้ังความร่วมมือ การประสานงานท่ีดีในหน่วยงานทุกระดับนับต้ังแต่
ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง จนถึงผู้ส่ังการระดับสูง ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ท้ังศาสตร์ และศิลป์ในการบริหาร 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์การได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

 

 ความหมายของทักษะการบริหาร 

นิวแมน (Newman)  กล่าวว่า ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
ในการท างานหรือกระท า ให้บรรลุสู่เป้าหมายปลายทางขององค์กรอย่างรวดเร็ว35 โดยแคทซ์ (Katz) 
กล่าวว่า ความสามารถของผู้บริหารท่ีใช้ในการบริหารงานเพื่อความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลนั้น ประกอบด้วยทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด36 แต่เดรค และโรว์ (Drake and Roe) ได้เพิ่มเติมทักษะการบริหารจากของแคทซ์ 
(Katz) อีก 2 ทักษะ รวมเป็น 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านความรู้ความคิด และทักษะด้านการศึกษาและการสอน 37 สมคิด             

                                                             
32 สาโรจน์  โอพิทักษ์ชีวิน, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร: เพื่อสร้างและรักษา

ความไดเปรียบเชิงแข่งขันไว้ให้ยั่งยืนในโกบอลไลเซชั่น (กรุงเทพฯ: ซีวีแอลการพิมพ์, 2554), 7. 
33 Peter F.Drucker, Management:Tasks, Responsibility, Practices(London: 

Panbook Ltd, 1979), 9. 
34 วิชียร  วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์, 2553), 1. 
35 William H. Newman, Administrative Action: The techniques of 

organization and management (Eng wood Clif, N.J.:Prentice-Hall,Inc.,1963), 5. 
36 Robert L. Katz, “Skill of and Effective Administrator”,Havard Business 

Review 33, 1 (January-February 1995): 33-42. 
37 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed (New 

York : Macmillan, 1986), 29-30. 
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บางโม38 และชัยเสฏฐ์ พรหมศรี เพิ่มเติมอีกว่า ทักษะของผู้บริหารนั้นเป็นความสามารถของผู้บริหาร
ในการใช้ท้ังศาสตร์ และศิลป ์โดยอาจจ าเป็นต้องอาศัยคนอื่นเป็นผู้กระท า หรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ในองค์การใหด้ าเนินไปสู่เป้าหมาย และส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ39 

จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ทักษะการบริหาร ของผู้บริหาร หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารในการท างาน หรือกระท า ให้บรรลุสู่เป้าหมายปลายทางขององค์กร 
ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ได้แก่ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านความรู้ความคิด และทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

แคทซ์ (Katz) กล่าวว่า มี 3 ทักษะ คือ 
1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) คือ ความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ

เทคนิค และเครื่องมือท่ีจ าเป็น เพื่อผลส าเร็จของงานท่ีได้มาจากประสบการณ์ การศึกษา และการ
ฝึกอบรมให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) คือ ความสามารถในการคิดตัดสินใจท างาน
ร่วมกับคนอื่น และท าให้คนอื่นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจูงใจคน และการประยุกต์
ภาวะผู้น ามาใช้ในการบริหารงาน  

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) คือ ความสามารถในการมอง
องค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่งเพื่อท าให้องค์กรมีความสมบูรณ์โดยรวมด้วยการท าให้การท างานของแต่
ละบุคคลเหมาะสมกับองค์กร ทักษะด้านความรู้ความสามารถเป็นการยอมรับวัตถุประสงค์ขององค์กร
มากกว่าท่ีจะค านึงถึงความต้องการของบุคคล โดยบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในองค์กร40  

 
 
 
 

 

                                                             
38 สมคิด บางโม, องค์กร และการจัดการ (กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยพัฒน์, 2550), 76. 
39 ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, คู่มือสู่องค์การแห่งความส าเร็จ (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2551), 

11. 
40 Robert L. Katz, “Skill of and Effective Administrator”,Havard Business 

Review 33, 1 (January-February 1995): 33-42. 
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  ทักษะ                ทักษะด้าน 
                                                                                 
ทักษะ                                                                       ความคิดรวบยอด    
    
           ด้าน                                  ด้าน 
                       
               
 
                       เทคนิค    มนุษย์ 
 

 
แผนภูมิท่ี 3 ทักษะท้ัง 3 ในการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของแคทซ์ 
ท่ีมา : Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administrator”,Harvard Business 
Review 33, 1 (January-February 1995): 33-42. 
 

แฮริส (Harris) ได้กล่าวถึง ได้น าเอาทฤษฎี 3 ทักษะของแคทซ์ มาอธิบายความว่าทักษะ
คล้ายกับกระบวนการ แต่มีความแน่นอนและง่ายกว่าใช้ได้กับงานท่ีหลากหลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทักษะการบริหารประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  

1. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) ประกอบด้วย 
 1.1 การมองเห็นภาพโดยรวม 
  1.2 การวิเคราะห์ 
  1.3 การวินิจฉัย 
  1.4 การรู้จักสังเคราะห์ 
  1.5 การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ 
 1.6 การรู้จักถามค าถาม 
 2  ทักษะด้านมนุษย์ (human skill)  ประกอบด้วย 
  2.1 การเอาอกเอาใจ 
  2.2 การรู้จักสังเกต 

การบริหาร

ระดับบน 

 

 

 

การบริหาร

ระดับล่าง 
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  2.3 การรู้จักสัมภาษณ์ 
  2.4 การรู้จักน าการอภิปราย 
  2.5 สามารถสะท้อนความรู้สึกและความคิดออกมา 
  2.6 การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
  2.7 การแสดงบทบาทสมมุติได้ 
 3. ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) ประกอบด้วย  
 3.1 การอ่าน เขียนพูด และฟัง 
  3.2 การจัดล าดับเรื่องราว 
  3.3 สาธิตได้ 
  3.4 เขียนแผนภูมิและวาดภาพส่ือได้ 
  3.5 ค านวณเป็น 
  3.6 สามารถเป็นประธานในท่ีประชุมได้41 
เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) กล่าวถึง ผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีทักษะส าหรับผู้บริหารหลายประการ ดังนี้  
1. ทักษะด้านการเป็นผู้น า เป็นทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้น าทางด้านการวางแผนการ               

ประสานงาน การติดต่อส่ือสาร การจัดการ และการด าเนินงานการมอบหมายงาน และการ
ประเมินผล ทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การบริหารงานเป็นทีมการตัดสินใจ เป็นต้น ทักษะ
การเป็นผู้น าถือว่าเป็นยุทธวิธีการจัดการกับทุกสถานการณ์โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีผลงานขององค์การ  
หรือหน่วยงานนั้น 

2. ทักษะด้านมนุษย์ เป็นความสามารถในการเข้ากับบุคคลต่างๆซึ่งในบางครั้งอาจจะ
เรียกว่า ทักษะในการครองคน ได้แก่ ทักษะในการติดต่อระหว่างบุคคล การประสานงาน การแสดง
ภาวะผู้น า การจูงใจ การสร้างขวัญและก าลังใจ ความเข้าใจการท างานของกลุ่มคนการจูงใจหรือชักจูง
ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท างาน  

3. ทักษะด้านบริหารงานบุคคล เป็นความสามารถทางการสนับสนุนพัฒนาบุคคลให้
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ  

4. ทักษะด้านเทคนิค ได้แก่ ทักษะในการจัดหา การซื้อการจ้าง การเงินและการบัญชี
งานสารบรรณงานบุคคลและการจัดระบบงาน  

                                                             
41

 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliff: 
Prentice-Hall, Inc., 1963), 15-16. 
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5. ทักษะด้านการศึกษา ได้แก่ ทักษะการสอน การวัดผลการศึกษา การนิเทศ การน า
แหล่งวิทยาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

6. ทักษะด้านการสร้างความคิด เป็นทักษะท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหาร เพราะเป็นทักษะใน
การคาดการณ์ล่วงหน้า การวิเคราะห์ปัญหา การบริหาร การวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

7. ทักษะด้านการประเมินผล เป็นความสามารถด้านการประเมินผลซึ่งอาจประเมินได้
โดยการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต42  

บาร์ทอลและมาร์ติน (  Bartol and Martin) ผู้บริหารต้องมีความรู้พื้นฐานยังต้องมีทักษะ
ในด้านการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จคือ 

 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) คือ ความสามารถของผู้บริหารท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะด้าน เช่น มีความรู้ความช านาญด้านบัญชี 
การเงิน การผลิตเครื่องจักร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) คือ ทักษะท่ัวๆไป เป็นความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นสามารถท างานได้ทุกสถานภาพ การจูงใจ การส่ือสารท่ีดี มีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 3. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skills) คือ ความสามารถเชิงคิดวิสัยทัศน์ การ
มองภาพรวม ท้ังในปัจจุบัน และในอนาคตขององค์การ43 

สเตียร์ (steer) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จต้องแสดงออกถึงทักษะ 3 
แบบท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 

 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) เป็นความสามารถท่ีผู้บริหารมีความช านาญ
ในการใช้อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติ กระบวนการ และเทคนิคพิเศษเฉพาะ รวมถึงความรู้ความช านาญ
ด้านการเงินการบัญชี รู้ขั้นตอนการผลิต ทักษะด้านนี้เป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงของ 

2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) เป็นทักษะท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการ
ท างานร่วมกับคน เข้าใจธรรมชาติของคน สามารถจูงใจคน ให้ร่วมกันท างาน สามารถท างานเป็นทีม
ท าให้องค์การมีการท างานกลุ่ม 

                                                             
42 Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc.,1983),119-120. 
43

 Kathryn M. Bartol and David C. Martin, Management , 2nd ( New York : 
McGraw-Hill, Inc, 1994), 16. 
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3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารท่ีเข้าใจรู้ข้อมูลต่างๆในองค์การสามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จ44 

เดรคและโรห์ (Drake and Roe) เสนอว่าทักษะท่ีจ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา
เพิ่มเติมจากทักษะท้ัง 3 ของ แคทซ์ (Katz) อีก 2 ทักษะ ดังนั้น ทักษะท่ีจ าเป็นในการบริหาร
สถานศึกษาควรมี 5 ทักษะ ได้แก่  

1. ทักษะด้านความรู้ความคิด (cognitive skills) ได้แก่ ความสามารถในการใช้ความรู้
ความคิดสติปัญญาในการบริหารงานภายในองค์กรเป็นทักษะของผู้บริหารที่สามารถพัฒนาได้และเป็น
ส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะด้านอื่น 

 2. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) ได้แก่ ความสามารถและความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางของผู้บริหารในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีในการปฏิบัติและสามารถแนะน าหรือช้ีน าให้
ผู้อื่นปฏิบัติตามได้  

 3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (instructional skills) ได้แก่ ความสามารถใน
การจัดการและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภารกิจสังคมและชุมชนทักษะด้านนี้
มีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเรียน
การสอนและเป็นผู้มีภูมิรู้และเป็นนักวิชาการท่ีดี 

4. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) ได้แก่ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น
และรู้จักใช้คนให้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เข้าใจสภาพความแตกต่างของมนุษย์  สามารถสร้างระบบ
ความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆได้ 

5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) ได้แก่ ความสามารถในการมอง 
เห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆท้ังหมดในองค์กรมองเห็นความส าคัญของส่วนประกอบต่างๆภายใน
และภายนอกองค์กร45 

 
 
 

 

                                                             
44

 Richard M. steer, Managing Effective Organization and Introduction        
(  Boston : A division of wadsworth,Inc.,1985), 33-35. 

45
 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed (New 

York : Macmillan, 1986), 29-30. 
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ทักษะด้าน 
ความคิดรวบยอด 

 (conceptual skills)  
 

ทักษะด้านมนุษย์ 
(human skills) 

 
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

(educational and instructional skills)  
 

ทักษะด้านเทคนิค (technical skills)   
 

ทักษะด้านความรู้ความคิด (cognitive skills) 
     
 
แผนภูมิท่ี 4 ทักษะท้ัง 5 ในการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ เดรคและโรห์ 
ท่ีมา : Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed (New York : 
Macmillan, 1986), 30. 
 

ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในด้านเทคนิค ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านมโนภาพ ด้านการวินิจฉัย และด้านนโยบาย เพื่อให้การบริหารงานประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งผู้บริหารทุกระดับจ าเป็นต้องมีทักษะท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills)  ทักษะด้านเทคนิคสัมพันธ์กับความเข้าใจและ
ความสามารถในการท ากิจกรรมเฉพาะทางเรื่องวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคต่างๆซึ่ง
ทักษะด้านเทคนิคยังรวมไปถึงความสามารถในการเตรียมงบประมาณ จัดตารางงาน จัดตารางเวลา 
การเตรียมการวิเคราะห์ตารางท าการ อัพโหลดข้อมูลบนเครือข่าย การสาธิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และการมีความรู้ขั้นสูงในด้านธุรกิจ เช่น การพัฒนาแผนการตลาดส าหรับการผลิต ทักษะด้านเทคนิค
เป็น “Hard Skill” หรือทักษะความสามารถในการท างาน ซึ่งการมีทักษะด้านเทคนิคท่ีดีสามารถ



 25 
 
ยกระดับการบริหาร ตัวอย่างเช่น บิลเกต จากบริษัท Microsoft ท่ีเริ่มต้นอาชีพของเขาจากการเป็น
โปรแกรมเมอร์ 

2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (interpersonal skills)  หมายถึง ทักษะ
ด้านการติดต่อหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นความสามารถของผู้บริหารในการท างานเป็นกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความร่วมมือในการท างานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การ
ส่ือสาร เป็นองค์ประกอบส าคัญของทักษะด้านการติดต่อระหว่างบุคคล เนื่องจากเป็นหลักของการส่ง
สาร และหลักฐานในการท างาน และแม้ว่าทักษะด้านการติดต่อระหว่างบุคคลจะถูกกล่าวเป็น “Soft 
Skill”  หรือทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นทักษะท่ีเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆ ทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นทักษะท่ีส าคัญกว่าทักษะด้านเทคนิคในการท่ีจะก้าวไปสู่ความเป็น
ผู้น า และผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มักจะประสบความล้มเหลว เพราะความสามารถของทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ส าคัญกับความต้องการของอาชีพ เช่น ผู้บริหารท่ีอวดเก่ง อันธพาลกับ
ผู้ร่วมงานอยู่เสมอจนเป็นนิสัย พหุวัฒนธรรมเป็นอีกด้านท่ีส าคัญอันอยู่ภายใต้ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลส าหรับผู้บริหารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินธุรกิจกับผู้คนจากหลากหลาย
เช้ือชาติซึ่งพหุวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความส าคัญของความสามารถในการพูดได้ 2 
ภาษาของผู้บริหารรวมไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชา อันแสดงถึงการมีสินทรัพย์ท่ีส าคัญในโลกปัจจุบันและ
สภาพแวดล้อมในการท างานประกอบด้วยความหลากหลายของเช้ือชาติ  

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) ทักษะด้านมโนภาพเป็น
ความสามารถในการมองภาพรวม รวมไปถึงความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นว่า
สัมพันธ์กันอย่างไร และเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง อีกท้ังยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับอุตสาหกรรม ชุมชน การเมือง สังคม และภาวะทางเศรษฐกิจ 
ทักษะด้านมโนภาพเป็นทักษะท่ีส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหารระดับสูง เนื่องด้วยหน้าท่ีท่ีจะต้องติดต่อ
ประสานงานกับสังคมนอกองค์กร ดรักเกอร์ ได้เน้นว่า ส่ิงเดียวที่เป็นข้อได้เปรียบของประเทศท่ีพัฒนา
แล้วคือ การมีแรงงานท่ีมีทักษะด้านมโนภาพจ านวนมากกว่า แม้ในประเทศท่ีพัฒนาจะมีแรงงานท่ีมี
ทักษะด้านมโนภาพเช่นกันก็จริง แต่มีจ านวนน้อย อีกท้ังยังกล่าวได้ว่า ความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะ
ด้านมโนภาพในประเทศมหาอ านาจนั้นจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnotic skills) ผู้บริหารมักต้องท าหน้าท่ีวินิจฉัย ค้นหา
สาเหตุของปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาเหล่านั้นซึ่งต้องอาศัยทักษะด้านอื่นๆ รวมด้วย เนื่องจาก
ผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือด้านนโยบายในการวิ นิจฉัย
ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข อาจเป็นความท้าทายในการเป็นผู้บริหารท่ีจะต้องค้นหาต้นตอของปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข เช่น ผู้จัดการ ต้องทราบถึงสาเหตุการท่ียอดขายไม่เพิ่มข้ึน แม้ว่าจะมีการ
ติดต้ังและใช้ระบบท่ีทันสมัย 
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5. ทักษะด้านนโยบาย (political skills) ส่วนท่ีส าคัญของการเป็นผู้บริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารจะต้องมีอ านาจและมีความสามารถในการรักษาอ านาจนั้น ผู้บริหารจะใช้
ทักษะด้านนโยบายในการได้มาซึ่งอ านาจท่ีจ าเป็นต้องมีเพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ขององค์กร 
ทักษะด้านนโยบายยังรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจท่ีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารท่ีมีทักษะด้านนี้สูงจะสามารถเข้าใจบุคคลได้ในทันทีถึงพื้นฐานของความเช่ือ
ของบุคคลเหล่านั้น ท าให้ผู้บริหารสามารถควบคุมผลลัพธ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลได้ อีกครั้งการ
มีทักษะนโยบายสูง ยังช่วยลดความเครียด และแรงกดดันระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลได้ด้วย 
เช่น ทักษะด้านนโยบายถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มของความสามารถในการท างานและทักษะพื้นฐานอื่นๆ 
หากผู้บริหารให้ความส าคัญกับทักษะด้านนี้และน ามาใช้ในการท างาน จะท าให้บุคลากรในองค์กรพึง
พอใจ และก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของตนในองค์กร และยิ่งใช้เวลาในการก าหนดการเมืองในองค์กร
มากเท่าไหร่ ยิ่งช่วยลดเวลาในการเผชิญปัญหาของลูกค้า และช่วยเพิ่มผลผลิตได้46 

ไพเซ่ย์ (Paisey) กล่าวว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารควรมีดังนี้ 
 1. ทักษะด้านเทคนิค เป็นทักษะการรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ การควบคุมการหา

แนวทางและการท างานร่วมกัน วิธีการทางเทคนิคเฉพาะและการจ าแนกรายละเอียดและการ
ประสานงานเกี่ยวกับทักษะทางเทคนิคของผู้บริหารควรจะต้องรู้ 4 เรื่องดังนี้ 

  1.1 ด้านการศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร และการ
ประสานงานตลอดจนเทคนิควิธีการสอน เทคนิคการใช้เวลา 

  1.2 ความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ ความส านึกและเข้าใจถึงจิตใจของผู้ปกครอง 
โรงเรียนควรจะต้องบริการด้านเครื่องมือและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ประชาชน กลุ่มบุคคล 

  1.3 การเงินและส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ทรัพยากรท้ังหมดท่ีไม่ใช่บุคคลซึ่ง
สามารถหยิบยกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการบริหารอาคารสถานท่ี 

  1.4 การพัฒนาก าลังคน ได้แก่การวางตัวบุคคลให้เหมาะกับงาน การประเมินการ
ปฏิบัติงาน  

2. ทักษะด้านมนุษย์ เป็นความสามารถในการกระตุ้นส่งเสริมให้คนใช้ความสามารถของ
เขาอย่างเต็มท่ี เพื่องานและทุ่มเทให้กับองค์การท่ีเขาสังกัดอยู่ ทักษะนี้ยังรวมถึงการสร้างบรรยากาศท่ี
ดีในการท างานเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีพึงประสงค์ โดยใช้วิธีท่ีไม่กระทบกระเทือนต่อขวัญ
และก าลังใจของบุคลากรในองค์การ และเป็นวิธีการท่ีทุกคนเข้าใจชัดเจนพร้อมกับช่วยให้บุคคล
เหล่านี้เกิดความมั่นใจว่าเขาสามารถปฏิบัติงานได้ 

                                                             
46

 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management (Mason: South- Western 
Cengage Learning, 2012), 17-19. 



 27 
 

 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถในการเข้าใจส่ิงต่างๆอย่างดี โดย
เข้าใจรายละเอียดของเรื่องนั้นท้ังหมดและยังสามารถเข้าใจอีกว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวโยงกับเรื่องอื่น
อย่างไร47 

เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ได้กล่าวว่า ทักษะด้านเทคนิค เป็น
ความสามารถในการใช้ความรู้ วิธี เทคนิค และส่ิงจ าเป็นส าหรับภาระหน้าท่ีโดยเฉพาะ ซึ่งเกิดจาก
การศึกษาประสบการณ์48 

โบวี่และคณะ ( boovee and others ) ได้เสนอแนวคิดว่า ทักษะด้านเทคนิค เป็น
ทักษะท่ีต้องใช้เครื่องมือเทคนิคและความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเป็นพิเศษ 
ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะด้านเทคนิคอยู่ตลอดเวลา โดยการศึกษาและปฏิบัติในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ49  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึง ทักษะของผู้บริหารตามแนวคิดของมันน์ (Mann) 
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีทักษะ 3 ด้าน ท่ีผสมกลมกลืนเป็นอัตราส่วนท่ีแตกต่างกันทักษะท้ัง 3 
ได้แก่  

1. ทักษะด้านการจัดการ (managerial skills) เป็นความสามารถของผู้บริหารท่ีจะ
บริหารงาน และรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือของบุคคลในการท างาน การสร้างความก้าวหน้า และพัฒนา
สถานศึกษา เพื่อผลผลิตและความสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ทักษะด้านการจัดการ 
ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในการวางแผน การตัดสินใจ การส่ังงาน การควบคุมงาน การ
ประสานงาน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากร รวมท้ังการประเมินผลและการติดตามผลการ
ท างาน 

2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) เป็นความสามารถท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิผล รวมท้ังการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการท างาน การสร้างแรงจูงใจพัฒนา
งาน ยอมรับความเปล่ียนแปลง ลักษณะของผู้บริหาร ได้แก่ มีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่น ให้

                                                             
47

 Alan,Paisey, Organization and Management in Schools ( New York: 
Longman, 2007), 12. 

 
48

  Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Mangement of organizational 
Behavior utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste 
Company,1993), 8. 

49
 Courtiand Boovee L.and other, Management (New York : Mc Graw - 

Hill,Inc.,1993), 23. 
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ความส าคัญกับทุกคน มีความจริงใจต่อผู้อื่น มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น และคอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเสมอ 

3. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) เป็นทักษะท่ีผสมระหว่างความรู้และความ 
สามารถในการท างานของตน ผู้บริหารควรมีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีต่างๆ ได้แก่ งานด้านวิชาการ 
งานด้านบริหารบุคคล งานด้านส่ิงอ านวยความสะดวก การเงิน ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ บริหาร
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 50 

 
 

 
                                 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
ทักษะทางการจัดการ 

 
                                           

ทักษะทางมนุษย์ 

 
ทักษะทางเทคนิค 

 
                                        

ผู้ช่วยผู้บริหาร 
 

 

                                  
หัวหน้ากอง, แผนก 

 

 
 

 

 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงอัตราส่วนท่ีแตกต่างกันของทักษะท้ัง 3 ของผู้บริหารแต่ละระดับ 
ท่ีมา : ปรียาพร วงอนุตรโรจน์, การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 2553), 
10-11. 
 

วันชัย มีชาติ กล่าวว่า ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีทักษะในการบริหาร ได้แก่  
1. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) คือ ความสามารถในการเช่ือมโยง

การท างานของระบบต่างๆในองค์การและสามารถวิเคราะห์องค์การในฐานะองค์รวมได้ดีมีทัศนะใน
การมององค์การในลักษณะท่ีเรียกว่า Bird Eye View มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์การ นักบริหาร
ระดับสูงจ าเป็นต้องมีมากกว่านักบริหารระดับรองและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆเพราะเป็นผู้ท่ีก ากับทิศทางของ
องค์กร  

                                                             
50 ปรียาพร วงอนุตรโรจน์, การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ , 

2553), 10-11. 
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2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (human relations skills) ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นหรือบุคคลอื่น ได้ทุกคน  

3. ทักษะด้านความรู้ในการท างาน หรือ เทคนิคในการท างาน (technical skills) คือ 
ความรู้ในงานท่ีท ากระบวนการในการปฏิบัติงานรายละเอียดต่างๆในการท างานนั้นๆ51     

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง กล่าวว่า ทักษะท่ีมีเกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิผลของ ผู้น าหรือ
ผู้บริหาร มีดังนี้  

1. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpreter skills) ซึ่งเป็นความสามารถใน
การท างานกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบใน
งานโดยมุ่งหวังให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การโดย ให้ความส าคัญกับการสร้างความไว้ใจ(trust) 
และความเช่ือถือ (credibility) โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือการรับรู้ทางสังคม(being social 
perceptive) การแสดงออกถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์(showing emotional intelligence) และการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล                     

2. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) ซึ่งมีความสามารถในการมอง 
องค์การได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อท าให้องค์การมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม ด้วยการท าให้การท างาน
ของแต่ละบุคคลเหมาะสมกับโครงการทักษะด้านความคิดรวบยอดเป็นความสามารถของผู้บริหารท่ีจะ
เข้าใจความซับซ้อนท้ังหมดขององค์การมีความสามารถมองเห็นองค์การในภาพรวมประกอบด้วยการ
แก้ปัญหา(problem solving) การวางแผนเชิงกลยุทธ์(strategic planning) และการสร้างวิสัยทัศน์
(creating vision)  

3. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับความรู้เฉพาะขั้นตอนและ
วิธีการท่ีจะท าให้งานเกิดผลส าเร็จ ระดับทักษะวิธีการสูงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้บริหารท่ีอยู่ใน
องค์การระดับต่ าเช่น ผู้บริหารโรงเรียนและคนอื่นๆท่ีจะต้องให้ค าปรึกษาแก่ผู้ตามท่ีมีระดับทักษะสูง 

4. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) เน้นท่ีความสามารถ
ท่ีจะเข้าใจความรู้สึกและทัศนคติของผู้อื่น และสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ทักษะจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวและเกิดขึ้นอย่างคงท่ี
สม่ าเสมอในพฤติกรรมของผู้บริหาร 52          

                                                             
51 วันชัย มีชาติ, การบริหารองค์การ, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

, 2557), 172. 
 52 สัมฤทธิ์  กางเพ็ง, ภาวะผู้น าแบบบริการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย (กรุงเทพฯ : 

อภิชาติการพิมพ์, 2557), 62-64. 
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ศิริอร  ขันธหัตถ์ ได้กล่าวถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยทักษะท่ี
ส าคัญ 3 ทักษะ คือ  

1. ทักษะด้านความคิด (conceptual skill) เป็นทักษะท่ีจ าเป็นสูงสุดส าหรับผู้บริหารใน
องค์กรทุกระดับ ผู้บริหารควรจะต้องมองภาพรวม ตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงภารกิจและหน้าท่ี
ขององค์การ ตลอดจนมองเห็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาองค์การได้ซึ่งจะเป็นผู้บริหารที่
เก่งงานหรือครองงานได้ ผู้บริหารระดับสูง เช่นนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี อธิบดี 
ประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นต้น จ าเป็นต้องใช้ทักษะด้านนี้มากเป็นพิเศษ ส่วน
ผู้บริหารระดับกลาง เช่น ผู้อ านวยการกองหัวหน้ากอง ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการสาขาจ าเป็นต้องใช้
ทักษะด้านนี้ในระดับมาก ส่วนผู้บริหารระดับต้นเช่น หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าภาควิชา 
และหัวหน้าแผนก จ าเป็นต้องใช้ทักษะด้านนี้ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย  

2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (human relation skill) เป็นทักษะท่ีจ าเป็นรองลงมา
ส าหรับผู้บริหารในองค์การทุกระดับ ทักษะด้านนี้เป็นทักษะในการรู้จักคน เข้าใจคน ท างานร่วมกับ
คน และครองคนได้ท่ี เรียกว่า เก่งคน ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการจูงใจบุคลากรในองค์การให้
ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ   มีทักษะในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจาก
บุคลากรซึ่งปัญหาดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน โดยส่วนรวมขององค์การ เช่น บุคลากรมี
ความผิดหวังในเรื่องส่วนตัว รู้สึกเซ็ง กังวลกับเรื่องครอบครัวการเล่ือนต าแหน่ง กลุ้มใจเรื่องหนี้สิน 
และขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะในการเข้าสังคม เข้ากับบุคลากรได้
ทุกระดับ มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลได้ ผู้บริหารระดับสูงในองค์การจะหา
เวลาว่างส าหรับส่วนตัวได้ยาก มีงานรับแขก และงานออกสังคมเป็นส่วนใหญ่ จึงเกี่ยวข้องกับบุคคลใน
องค์การในระดับปานกลาง ผู้บริหารระดับกลางจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในระดับมาก  

3. ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) เป็นทักษะท่ีจ าเป็นอันดับสุดท้ายส าหรับ
ผู้บริหารองค์การทุกระดับ แต่มีระดับความส าคัญแตกต่างกัน กล่าวคือผู้บริหารระดับสูงต้องใช้ทักษะ
ด้านนี้ในระดับน้อย ผู้บริหารระดับกลางต้องใช้ทักษะด้านนี้ในระดับมาก ส่วนผู้บริหารระดับต้นต้องใช้
ทักษะด้านนี้ในระดับมากท่ีสุด53  

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ กล่าวว่า จากผลงานวิจัยด้านคุณลักษณะจ านวนมากท่ีพบว่ามีทักษะ
หลายอย่างท่ีจ าเป็นต่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล ทักษะดังกล่าว ประกอบไปด้วย ทักษะด้าน
เทคนิค ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะด้านความคิดรวบยอด 

                                                             
53 ศิริอร ขันธหัตถ์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 

2547), 45-46. 
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1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) ประกอบไปด้วยความรู้ท่ีเกี่ยวกับวิธีการ 
กระบวนการขั้นตอนและเทคนิควิธีในการปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะทางของผู้บริหารประจ าหน่วยงานใน
องค์การ ทักษะเหล่านั้นได้จากการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันการศึกษา เช่น งานบัญชี งานการเงิน 
งานการตลาด งานช่าง งานกฎหมาย เป็นต้น และได้จากการฝึกอบรมและประสบการณ์เพิ่มเติมขณะ
ท างาน โดยความรู้ด้านเทคนิคได้เกิดจากการมีความสามารถในการจ ารายละเอียดได้ดีและสามารถ
เรียนรู้ด้านงานเทคนิคท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีผลงานวิจัยด้าน
คุณลักษณะจ านวนหนึ่งท่ียืนยันตรงกันว่า ทักษะด้านเทคนิคสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลของ
ผู้บริหารทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร โดยเฉพาะผู้บริหารท่ีอยู่ในระดับล่างของสายงาน นอกจากนี้
ยังพบว่าความสามารถด้านงานเทคนิคเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมีประสิทธิภาพและโอกาสก้าวหน้า
ตามเส้นทางอาชีพของผู้บริหารระดับล่างแต่จะลดความส าคัญน้อยลงส าหรับผู้บริหารในต าแหน่ง
ระดับสูง 

ผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีในการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นจ าเป็นต้องมีความรู้
ด้านเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆท่ีใช้เป็นอย่างดี ความรู้ด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวกับผลผลิต
และกระบวนการผลิตท่ีจ าเป็นในการจัดท าแผนและจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทักษะการควบคุม
ก ากับเพื่อช่วยฝึกฝนแนะน าในการท างานเฉพาะจุดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมท้ัง เพื่อการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลเหล่านั้น ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคมีความจ าเป็นมากโดยเฉพาะ
เมื่อเกิดภาวะชะงักงานของการท างานท่ีเกิดจากปัญหาของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีขัดข้อง หรือกรณีเกิด
ความบกพร่องด้านคุณภาพของผลผลิต หรือเกิดอุบัติเหตุหรือวัสดุไม่เพียงพอ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
ประสานงานเป็นต้น 

2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบคลุมกว้างถึงความรู้ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และกระบวนการ
กลุ่ม ความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึก เจตคติ และแรงขับของผู้อื่นรวมท้ังความสามารถท่ีจะ
ส่ือสารได้อย่างแจ่มชัด จนสามารถท่ีจะโน้มน้าวใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้ จากผลการวิจัยต่างๆด้าน
คุณลักษณะล้วนยืนยันตรงกันว่า ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์มีความส าคัญต่อความมีประสิทธิผลและ
ความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของผู้บริหาร และจากผลการศึกษาวิจัยกว่า 20 ปีเพื่อหาสาเหตุ
ความล้มเหลวในอาชีพของผู้บริหารพบว่า ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามส่ิงส าคัญมากอย่างหนึ่งท่ีท าให้
ผู้บริหารมีประสิทธิผลแตกต่างจากผู้บริหารท่ีไร้ประสิทธิผลก็คือการมีทักษะความสามารถด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเอง  

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ  (empathy)  ความ
เข้าใจแจ่มแจ้งทางสังคม  (social Insight) ความมีเสน่ห์  (charm)  ความนุ่มนวลและมีอัธยาศัย  
(tact and diplomacy) ความสามารถโน้มน้าวใจ (persuasiveness)และความสามารถส่ือสารด้วย
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วาจา(oral communication ability) ล้วนเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก ผู้บริหารท่ีมีความเข้าใจผู้อื่น มี
เสน่ห์ นุ่มนวล และมีอัธยาศัยดี ย่อมได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นเป็นอย่างดีมากกว่า ผู้บริหา รท่ีมี
ลักษณะแข็งกร้าว 

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงมีความส าคัญต่อพฤติกรรมของผู้น าแบบมุ่ง
ความสัมพันธ์ การเป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูงจะท าให้ผู้น าเข้าใจรับฟังผู้อื่นด้วยความ
ต้ังใจมีความเห็นอกเห็นใจและไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นด้วยความรู้สึกนึกคิดส่วนตัว คุณลักษณะการให้
ความเห็นอกเห็นใจและความสามารถเข้าใจทางสังคมได้อย่างแจ่มแจ้ง เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจและรับรู้ต่อความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีขึ้น รวมท้ังสามารถช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย ดังนั้นแม้ว่าพฤติกรรมด้านมุ่งงานจะมีความส าคัญเป็น
อันดับแรกของผู้บริหารก็ตาม แต่การมีทักษะด้านความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ยิ่งช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิผลของผู้บริหารเพิ่มขึ้นในการเป็นผู้น าท่ีมุ่งท้ังงาน และมุ่งความสัมพันธ์พร้อมกันไปด้วย 

3.  ทักษะด้านความคิดรวบยอด ( conceptual skills)  ทักษะด้านมโนทัศน์หรือทักษะ
ด้านความคิด ซึ่งประกอบด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์ ( analysis ability)  การคิดเชิงเหตุผล 
(logical Thinking)  การสร้างมโนทัศน์ ( concept formation)  การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย(inductive 
reasoning)  และการใช้เหตุผลเชิงนิรนัย กล่าวโดยรวมทักษะด้านมโนทัศน์จะเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจท่ีดีการมองไปข้างหน้า ความสามารถในการหยั่งรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถใน
การแปลความหมาย และสามารถเข้าใจต่อสถานการณ์ท่ีคลุมเครือได้ดี ทักษะด้านมโนทัศน์ สามารถ
วัดด้วยเครื่องมือหลายแบบเช่น แบบทดสอบวัดความถนัด แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ วิธีการ
สัมภาษณ์ และเทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญ  

ทักษะด้านมโนทัศน์เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการวางแผน การจัดองค์กรและการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยเฉพาะด้านภายในองค์กร ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบส าคัญของผู้บริหารจะเกิดประสิทธิผลได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของส่วนงานย่อยเหล่านั้น ต้องเข้าใจว่าเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นท่ี
หน่วยงานย่อยหนึ่ง แล้วจะส่งผลกระทบไปยังหน่วยงานอื่นๆอย่างไร ผู้บริหารท่ีมีความซับซ้อนเชิง
ความคิดสูงจะสามารถสร้างแบบจ าลองทางความคิด ขององค์กรเพื่อใช้อธิบายสร้างความเข้าใจให้เห็น
องค์ประกอบส าคัญต่างๆว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร รูปแบบจ าลองทางความคิดดังกล่าว
เปรียบเสมือนแผนท่ีถนน ท่ีบ่งบอกถึงเส้นทางต่างๆพร้อมทางวัตถุส่ิงของท่ีต้ังอยู่บนถนนเหล่านั้น จน
สามารถมองเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยท าให้ผู้ใช้ถนนสามารถตัดสินใจว่าจะเริ่มเดินทาง
จากจุดไหนไปสู่ท่ีใดได้อย่างถูกต้อง ในทางตรงกันข้ามผู้บริหารท่ีมีระดับความซับซ้อนเชิงความคิดต่ า
จะมีทักษะด้านมโนทัศน์ท่ีจะสร้างรูปแบบจ าลองทางความคิดในลักษณะง่ายๆ ท่ีขาดรายละเอียดและ
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ความสัมพันธ์ต่อกัน แบบจ าลองดังกล่าวจึงมีประโยชน์น้อยเพราะไม่สามารถอธิบายกระบวนการท่ีมี
ความซับซ้อนหรือเหตุการณ์ท่ีมีลักษณะเคล่ือนไหวแบบพลวัตอยู่ตลอดเวลาได้  

ผู้บริหารยังจ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายนอกว่า
จะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร การวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารนั้นจ าเป็นต้องมีความสามารถใน
การวิเคราะห์เหตุการณ์และรับรู้แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้น ความสามารถท่ีจะคาดหมายการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นได้และสามารถมองเห็นส่วนท่ีจะเป็นโอกาส และส่วนท่ีเป็นอุปสรรค ท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งล้วนแต่มี
ผลกระทบต่อองค์กรท้ังส้ิน54 

บูรชัย ศิริมหาสาคร กล่าวถึง ทักษะการบริหารว่า ผู้บริหารจะท าหน้าท่ีของตนได้อย่าง
สมบูรณ์ต้องมีทักษะความสามารถ 3 อย่างคือ เก่งงาน เก่งคนและเก่งคิด ผู้บริหารท่ีเก่งต้องมีทักษะ
ความช านาญ 3 ด้านท่ีเรียกว่า “THC” ได้แก่ 

 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) คือ ความสามารถ ความรอบรู้ และความ
เช่ียวชาญ งานหน้าท่ี เช่น ผู้บริหารควรมีความรู้เรื่องหลักสูตร แผนการสอน เทคนิคการสอนแบบ
ต่างๆเป็นต้น ผู้บริหารที่มีความสามารถด้านเทคนิคนี้จะเป็นผู้บริหารที่ “เก่งงาน” 

2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (human skills) คือ ความสามารถในการปกครองผู้ใต้ 
บังคับบัญชา มีภาวะผู้น าหรือความสามารถในการใช้คน การจูงใจคนให้ร่วมมือกันท างาน สร้าง
ทีมงาน ผู้บริหารที่มีความสามารถในด้านนี้จะเป็นผู้บริหารที่ “เก่งคน” 

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) คือ ความสามารถของผู้บริหารใน
การมีวิสัยทัศน์ (Vision) คิดวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์และสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นย า เพื่อน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารที่มีความสามารถด้านนี้
จัดเป็นผู้บริหารที่ “เก่งคิด” ได้แก่ คิดวางแผน คิดริเริ่ม คิดตัดสินใจ และมีวิสัยทัศน์55 

สถาบันด ารงราชานุภาพ กล่าวว่า การบริหารเวลา คือการรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลา
ในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นจึงจะสามารถบริหาร

                                                             
54สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า ทฤษฎีและการปฏิบัติ: ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็น

ผู้น าที่สมบูรณ์ ,พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : วิวัฒน์เอ็ดดูเคช่ันจ ากัด, 2548), 125-128. 
55

 บูรชัย ศิริมหาสาคร, ผู้น าพันธุ์แท้ ชุดมุมบริหารสู่การเป็นผู้น า เล่ม 2 ( กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์แสงดาว, 2549), 88-89. 

 



 34 
 
เวลา ทุกคนก็สามารถท าได้เพียงแต่รู้ จักท่ีจะแบ่งเวลาโดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามวันเวลาท่ีก าหนด56   

ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี กล่าวถึง 20 วิธีท่ีผู้บริหารสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น57 

1. ผู้บริหารต้องเลือกอ่านหรือรับข้อมูลเฉพาะเรื่องท่ีส าคัญ 
2. ผู้บริหารต้องเรียงล าดับส่ิงท่ีต้องท าในแต่ละวัน 
3. จัดท่ีในการเก็บรักษาข้อมูลของตนอย่างเป็นระบบ 
4. จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของงาน 
5. ท างานท่ีมีความส าคัญเพียงอย่างเดียวในแต่ละครั้ง 
6. เรียงล าดับงานท่ีใช้เวลา 5-10 นาทีท่ีสามารถจัดการด้วยตนเอง 
7. แยกภาระงาน 
8. มีผู้ช่วยคอยตรวจความส าคัญของงานในแต่ละวัน 
9. เก็บเวลาท่ีมีค่าไว้ส าหรับส่ิงท่ีส าคัญ 
10. สงวนเวลาบางส่วนในแต่ละวัน  
11. อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง 
12. รักษาเวลาของตนเอง 
13. ต้ังก าหนดเวลางาน 
14. ท าในส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ขณะท่ีว่าง 
15. ท างานท่ียุ่งเพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละวัน 
16. ท างานให้เสร็จหนึ่งอย่างในแต่ละวัน 
17. ก าหนดตารางเวลาท่ีเป็นส่วนตัว 
18. อย่าวิตกกังวลมากนัก 
19. เขียนเป้าหมายระยะยาว 
20. มอบหมายงาน 
 

                                                             
56

 สถาบันด ารงราชานุภาพ, การบริหารเวลา (กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, 2553), 4. 

57
 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, สุดยอดผู้บริหาร (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, 2549), 147. 
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ทักษะการบริหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับผู้บริหารในทุกระดับและทุกองค์กร และการ
เป็นผู้บริหารที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีทักษะการบริหารท่ีบูรณาการการ
บริหารการศึกษา ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทแห่งความเปล่ียนแปลง จึงต้องมี
ทักษะการบริหารที่ส าคัญ 7 ประการตามแนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) กล่าวว่าผู้บริหารจ าเป็นต้องมี
ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญเพื่อความส าเร็จของตนเองและองค์กรประกอบด้วย 

1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการต่างๆใน
การบริหารงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถน ากลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้ในการด าเนินกิจกรรม พร้อมท้ังแนะน าแนวทางให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 

2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) คือ ความสามารถของ
ผู้บริหารในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก และภายในองค์กร ยอมรับความรู้สึก ความเช่ือ เจต
คติท่ีแตกต่างระหว่างคนแต่ละคน มีความเข้าอกเข้าใจเข้าใจผู้อื่น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
สามารถสร้างระบบความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆได้ 

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
การวางแผน และการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด การ
มองเห็นภาพรวมขององค์กร ทักษะนี้เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจการบริหารจัดการในองค์กรในภาพ
กว้าง 

4. ทักษะการวินิจฉัย (diagnostic skills) คือ เป็นความสามารถของผู้บริหารในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร ระบุปัญหาต่างๆ จุดเด่น จุดด้อย พร้อมท้ังหาทางออกของการ
แก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลต่างๆต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป  

5. ทักษะการติดต่อส่ือสาร (communication skills) คือ ความสามารถในการถ่ายทอด
ความคิด และข้อมูลไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้อื่น ความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อมูลอื่นๆ ทักษะนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถส่ือสารความคิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับรู้ถึงความ
ต้องการของผู้บริหาร ส่ือสารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

6. ทักษะการตัดสินใจ (decision making skills) คือ ความสามารถในการรับรู้ปัญหา
พิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม หากตัดสินใจผิดพลาดแล้ว ผู้บริหารจะแก้ไข
หรือปรับปรุงการตัดสินใจนั้นทันที เพื่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรน้อยท่ีสุด 
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7. ทักษะการบริหารเวลา (time management skills) คือ ความสามารถในการบริหาร
จัดการเวลา การเรียงล าดับความส าคัญของงาน และจัดท าตารางการปฏิบั ติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ58 
 

ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

ความหมายของการปฏิบัติงาน 

 แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงาน คือ ความสัมพันธ์ของระบบ
ย่อยต่างๆ 5 ระบบย่อยด้วยกัน ดังนี้1) ระบบเกี่ยวกับการผลิต 2) ระบบท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุน 3) ระบบผดุงการท างาน 4) ระบบการปรับปรุง 5) ระบบการบริหาร59 ส าหรับผ่องพรรณ 
เกิดพิทักษ์ กล่าวว่าการปฏิบัติงานของครูต้องมีหน้าท่ีต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 1.หน้าท่ีท่ัวไปของครู เช่น 
การแนะแนว การบันทึกเวลาเรียนและขาดเรียน การรวมเวลาเรียน 2.หน้าท่ีบริหารและธุรการ 3.
หน้าท่ีพิเศษของสถานศึกษา 4.หน้าท่ีพิเศษภายนอกสถานศึกษา60 ส าหรับประสาน มาลากุล ณ 
อยุธยา ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานของครู คือ การสอนตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน ส่วนเวลาท่ี
เหลือครูจะต้องปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในด้านการเตรียมการสอนและการ
ประเมินผล ได้แก่ การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัดท าบันทึกการสอน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน รับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
การใช้จริง ผลิตส่ือการสอนอย่างง่ายสร้างเครื่องมือส าหรับการวัดผลและประเมินผล ปรับปรุง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและทันสมัยอยู่เสมอ เตรียมกิจกรรมเสริมการสอนให้
นักเรียนตามความเหมาะสม เก็บหลักฐานงานท่ีปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบ ดูแลความประพฤติของ
นักเรียน61 โดยเสรี ชัดแย้ม แบ่งการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีส าคัญของครูมี 6 ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ด้าน
เนื้อหาวิชา ประกอบด้วยความสามารถในสาขาวิชาท่ีสอน และความรู้ในวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

                                                             
58

 Ricky W. Griffin, Management principles and Practices, 11th ed. 
(Canada: Nelson Education, 2013), 13-15. 

59
 Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of 

Organization (New York: John Wiley and Sons, 1966), 19-26. 
60

 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับ EQ รวมบทความทางวิชาการ
เร่ือง อีคิว, (กรุงเทพฯ : เดสท็อป, 2546), 42. 

61 ประสาน มาลากุล ณอยุธยา, รายงานการวิจัยค่านิยมและความคาดหวังของ
เยาวชนไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 294. 
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2) ความสามารถในด้านการสอน ประกอบด้วย ทักษะการส่ือสาร ทักษะการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
ครูต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดความก้าวหน้าในการเรียน และทักษะการสร้างและ
พัฒนารายวิชา โดยครูต้องมีการวางแผนรายวิชา การคัดเลือกและสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอน 
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนการสอน เ ช่น ท้องถิ่น  ส่ือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน                           
3) ความสามารถด้านการประเมิน ประกอบด้วย ท่ีเกี่ยวกับการประเมิน ทักษะการสร้างแบบทดสอบ
และการบริหารการสอน แนวปฏิบัติในการให้คะแนน การจัดอันดับและการใช้ระดับคะแนน 
กระบวนการ การบันทึกและการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ความเป็นวิชาชีพ ประกอบด้วย 
จริยธรรมวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ 5) ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ความช่วยเหลือ
ครูใหม่ และเพื่อนร่วมวิชาชีพ การวิจัยเกี่ยวกับการสอน 6) หน้าท่ีอื่นๆต่อโรงเรียนและชุมชน เช่น 
กรรมการท่ีปรึกษาโครงการในชุมชน ให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมกีฬาชุมชน 62 วิไล  
ต้ังจิตสมคิด กล่าวว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือจัด
การศึกษา รวมท้ังต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง63  ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา 
รวมท้ังต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง64 

จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานของครู หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน  การสอนตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน ครูจะต้องปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในด้านการเตรียมการ
สอน และการประเมินผล เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้  ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีส าคัญ ได้แก่ ความรู้ด้านเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

                                                             
62 เสรี ชัดแย้ม, หน้าท่ีของครูในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพ, วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

บูรพา (มกราคม 2547), 1-24. 
63 วิไล  ต้ังจิตสมคิด , ความเป็นครู, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2554), 

211. 
64

 “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง (5 ตุลาคม): 66.  
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ความสามารถในสาขาวิชาท่ีสอน ความสามารถในด้านการสอน ความสามารถด้านการประเมิน ความ
เป็นวิชาชีพ และหน้าท่ีอื่นๆต่อโรงเรียนและชุมชน 

 

ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิก
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 9 (1) (11) (ฉ) และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2556 และครั้งท่ี 11/2556 วันท่ี 2 กันยายน 2556 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก (1) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. 2548 (2) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2554 (3) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพสาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (4) 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ 
สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับท่ี 2) ข้อบังคับคุรุ
สภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังระเบียบ หรือประกาศใดท่ี
ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
หรือข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 แล้วแต่กรณี 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการ

สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ รวมท้ังการรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 
และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตลอดจนการสนับสนุน
การศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ และ
การบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือ 
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หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า  ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ซึ่ง ได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ า
กว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอื่นท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษา 
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องมีเพียงพอท่ีสามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังต้องฝึกฝนให้มี
ทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีก าหนดขึ้นเป็น
แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริม
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เกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ
และสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมท้ังให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

หมวด 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

เทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้  
1) ความเป็นครู 
2) ปรัชญาการศึกษา 
3) ภาษาและวัฒนธรรม 
4) จิตวิทยาส าหรับครู 
5) หลักสูตร 
6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
10) การประกันคุณภาพการศึกษา 
11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน 
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5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผล

ถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการ 
หมวด 4 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 15 ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา ท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

ข้อ 16 ให้สถาบันท่ียังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ ยังคงใช้หลักสูตร
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไปพลางก่อนท้ังนี้ 
ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 17 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ท่ีต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต
ให้มาขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับต้ังแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภาให้การรับรองตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาได้ ภายใน
ห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ
คุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภาให้การรับรอง ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็น คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้
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ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ประกาศ ณ วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา65 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 และข้อ 10 แห่งข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2556 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้และสมรรถนะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตาม
มาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศคณะกรรมการคุรุ
สภา เรื่อง มาตรฐาน ความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2549 และประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 30 มีนาคม 
2553 คณะกรรมการคุรุสภา จึงออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดสาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์ของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ดังต่อไปนี้  

หมวด 1 ผู้ประกอบวิชาชีพครู สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู้  

1. ความเป็นครู ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู  
 (2) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  
 (3) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  
 (4) การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  
 (5) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
  สมรรถนะ  
 (1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้  
 (2) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  

                                                             
65 “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม): 65-71. 
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 (3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 (4) มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
2. ปรัชญาการศึกษา ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
 (2) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  

   สมรรถนะ  
 (1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
 (2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
3. ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู  
 (2) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  
  สมรรถนะ  
 (1) สามารถใช้ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่ าน การเขียนภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือความหมายอย่างถูกต้อง  
 (2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
4. จิตวิทยาส าหรับครู ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  
 (2) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา  
 (3) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
  สมรรถนะ  
 (1) สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
 (2) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
5. หลักสูตร ประกอบด้วย 
  สาระความรู้  
 (1) หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  
 (2) การน าหลักสูตรไปใช้  
 (3) การพัฒนาหลักสูตร  
  สมรรถนะ  
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 (1) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้  
 (2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู้ และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
 (2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียนรู้ จักคิดวิเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้  
 (3) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  
 (4) การจัดการช้ันเรียน  
 (5) การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  
  สมรรถนะ  
 (1) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  
 (2) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย  
 (2) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
  สมรรถนะ  
 (1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 (2) สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
 (2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  
  สมรรถนะ  
 (1) ประยุกต์ใช้ และประเมินส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
 (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
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 (1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 (2) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล  
  สมรรถนะ 
 (1) สามารถวัดและประเมินผลได้  
 (2) สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
10. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
 (2) การประกันคุณภาพการศึกษา  
  สมรรถนะ  
 (1) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่อง  
 (2) สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย  
  สาระความรู้  
 (1) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู  
 (3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  
  สมรรถนะ  
 (1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม  

  (2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  

12. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย  
  สาระการฝึกทักษะ  
 (1) การสังเกตการจัดการเรียนรู้  
 (2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 (3) การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  
 (4) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล  
 (5) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน 
 (6) การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  
 (7) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  
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 (8) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  
  สมรรถนะ  
 (1) สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนท่ีหลากหลาย  
 (2) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 
13. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย  
  สาระการฝึกทักษะ  
 (1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก  
 (2) การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
 (3) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 (4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา  
  สมรรถนะ 
 (1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก  
 (2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 (3) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย66 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (11) (จ) และมาตรา 50 
แห่งพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุ
สภา ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2556” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2548 

                                                             
66

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, การด าเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนีย 
บัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 
2558), 33-37. 
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ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมท้ัง
ระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หรือข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการ

สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมท้ังการรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 
และการบริหาร การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุน
การศึกษาให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และ
การบริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่ ง ไ ด้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ า
กว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอื่นท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษา 
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา 

“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนท่ีก าหนดขึ้นเป็น
แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ
และสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 



 48 
 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออก
ระเบียบประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมท้ังให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยใน
ตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก 
เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอ
หน้า 

ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ี
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ัง
ทางกายวาจา และจิตใจ 

ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ
ทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 

ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค 
โดยไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 

หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

หมวด 5 จรรยาบรรณต่อสังคม ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์  และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข67 

                                                             
67 “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556.” (2556). ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม): 72-74. 
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ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 9 (1) และ (11) (ฉ) และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 คุรุสภาโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562”  

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

 “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ 
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้ง
ผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้”  

 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการ
แสดง พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ 
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ 
หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความช านาญสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง”  

 “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดข้ึนเป็นแบบ
แผน ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติ และศักด์ิศรี
แห่งวิชาชีพ”  

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

  “ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้  

   
 



 50 
 

(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) การ 
เปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หน้า 18  เล่ม 136 
ตอนพิเศษ 68 ง ราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562 (2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (3) เนื้อหาวิชาท่ีสอน 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ ( 4 ) การวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน (5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา (6) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

      (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ การ
สอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ (1) การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 10 รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ี คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด”  

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

  ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้  
   การปฏิบัติหน้าท่ีครู (1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

(2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                 
( 3 ) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล (4) สร้างแรง
บันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม ( 5 ) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปล่ียนแปลง  การจัดการเรียนรู้ (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ ส่ือ 
การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ (2) บูรณาการความรู้และศาสตร์ การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร (3) ดูแล ช่วยเหลือ 
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ (4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรี ยนมีความสุขในการเรียน โดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน (5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ (ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (1) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
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ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน (3) ศึกษา เข้าถึงบริบทของ
ชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ข้อ 7 ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบ วิชาชีพครูท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 256168 

 

ผลการปฏิบัติงานของครู 

วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ กล่าวถึง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีมาตรฐานท้ังหมด 15 มาตรฐานโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี 6 มาตรฐาน 
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน 
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 1 มาตรฐาน 
4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี 1 มาตรฐาน  
5. มาตรฐานด้านการส่งเสริม 1 มาตรฐาน 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1) ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปัญญา 
4) ครูใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
5) ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

                                                             
68

 “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562.” (2562). ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 68 ง (20 มีนาคม): 18-20. 
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6) ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค  

7) ผู้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับสอน 

8) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
9) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ69 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท า

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับ การประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบายถึงการปฏิบัติงานของครู ในมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน ประเด็นพิจารณาการปฏิบัติงานของครู  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนโดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้แก่             
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 4) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้ และ
ทักษะด้านต่างๆ 5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย 
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 6) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 1) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การเรียนการสอน 2) ชุมชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

                                                             
69 วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ , 

พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 276,280-281. 
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3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ      
3) ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
4) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 5) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง70 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กล่าวถึง บทบาทของผู้สอน 
ดังนี้   

1. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน  

2. ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการท่ี
เป็นความคิดรวบยอดหลักการและความสัมพันธ์รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

4. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
5. จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการสร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมท้ังปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง71 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มี 12 

มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ เสมอ 

หมายถึงครูน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ครูน าผลงานทาง

                                                             
70

 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , คู่มือการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559), 11-12. 

71
 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2555, (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด กรุงเทพมหานคร, 2551), 26. 
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วิชาการของตนเองไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ครูน าความรู้ท่ีได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน มาพัฒนาตนเอง โดยมีผลงาน หรือรายงาน
ท่ีปรากฏชัดเจน 

มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง
ครูตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวัง
ดีต่อผู้เรียน ครูน ากิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆมาใช้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม ครู
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง ครูมีการวิเคราะห์ 
วินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน เพื่อน ามามาปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้ได้ผลดีกว่าเดิม 
ครูน าผลการวิเคราะห์นั้นมาปรับเปล่ียนวิธีการสอน โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการให้มากท่ีสุด ครูส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  หมายถึง ครูสร้าง
แผนการสอน และเลือกใช้แผนการสอนท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน ครูน าบันทึกหลังการ
สอนมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาแผนการสอนอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ ครูใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง ครูมีการ
ประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ ครูน าส่ือการเรียนการสอน เทคนิควิธีการ            
ต่างๆท่ีเหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ครูมี
การปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ 

มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง 
ครูจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
การปฏิบัติจริง และให้นักเรียนสรุปความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเอง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีค่านิยม และนิสัยรักการปฏิบัติจนเกิดเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง ครูมี
การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย  
และการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง ครูน าเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมการ
เรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีก ารใช้เทคนิควิธีการ 
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นวัตกรรมนั้นๆ ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีก าหนด ท่ีเกิดกับผู้เรียน 
และข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน หมายถึง ครูประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมท้ังด้านการแต่งกาย กิริยา วาจา เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตวิญญาณความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ครูประพฤติตนดีอย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 

มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ครูให้ความ
ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ี
เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ครูให้ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ                     
ครูยอมรับในความรู้ ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ครูรับฟังความคิดเห็น
ของบุคคลอื่นในชุมชน ครูยอมรับความรู้ ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ครูเป็นส่ือกลางในการท าให้ชุมชน และสถานศึกษามี
การยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง ครูแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูอย่าง
สม่ าเสมอครูใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูล
ประกอบการแก้ปัญหา ครูใช้ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูมาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง ครูน าปัญหา
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
น าเอาปัญหา หรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ใน
โรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 72 

 

                                                             
72

 คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , มาตรฐานวิชาชีพครู [online], 
Accessed 25 เมษายน 2559. Available from http://www.ksp.or.th. 
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การพัฒนาศักยภาพครู 

การพัฒนาศักยภาพครูถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาให้ครูเป็นครูมืออาชีพ 
โดยศึกษาวิเคราะห์ระบบต่างๆของสถานศึกษาว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร ระบบการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล การวิเคราะห์ครูผู้สอนด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจน
เจตคติท่ีมีต่อการเรียนการสอนให้ข้อมูลส าหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครู
อย่างต่อเนื่อง การก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม มีครูพี่เล้ียง ดูท าหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตร 
ครูแนะแนว ท้ังหมดเป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาต้องพัฒนาท้ังจัดให้เป็นระบบ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน
ท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังนวัตกรรมท่ีหลากหลาย ผู้เรียนมีระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี
ผู้เรียนเป็นผู้ช่วยครู เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนา ศักยภาพครู ให้มีความ เป็น ผู้น าทางวิ ชาการ ปฏิบั ติหน้ า ท่ี โดยใ ช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของครูแกนน า ครูต้นแบบ นักวิชาการ
ศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงสถาบันการศึกษาขั้นสูง เช่น คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของ
สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยรวมท้ังชมรมวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์
ก าหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการพัฒนาศักยภาพครู
ส าเร็จแล้ว จะเป็นการช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานในสายงาน
ต่างๆ เพราะครูท่ีได้รับการพัฒนาอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจเนื้องานและการสอนได้
เป็นอย่างดี รวมถึงผลดีท่ีจะเกิดกับครูท่ีมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอีกประการ นั่นคือช่วยท าให้ครู
เป็นบุคคลท่ีทันสมัยอยู่เสมอ ท้ังในด้านความรู้และเทคโนโลยีต่างๆรวมท้ังหลักการปฏิบัติงานและ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนอกเหนือจากเหตุผลต่างๆท่ีกล่าวมานั้นครูผู้สอนบางคนอาจมีการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง และได้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานจนได้รับโอกาสในการเป็นผู้บริหาร73 

 

 

 
 

                                                             
73

 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2547), 27. 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ประวัติ 
เมื่อวันท่ี 31 มี.ค.52 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อให้มีการจัดต้ัง
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ท่ัวประเทศ เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ท้ังในด้านปริมาณและ
คุณภาพ 

สาเหตุเนื่องจากท่ีผ่านมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ในรอบแรกระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนช้ันม.3 และม.6 มีคะแนนเฉล่ียค่อนข้างต่ า และในรอบสองโรงเรียน
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานท่ี 5 ดังนั้นสถานศึกษาเหล่านี้จึง
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ตลอดจนเพื่อให้มีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบศูนย์ประสานงานฯจะท าหน้าท่ีประสานการด าเนินงาน
การจัดการมัธยมศึกษา จัดเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังเขตพื้นท่ีการมัธยมศึกษา รวมท้ังเช่ือม
ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษากับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมีอัตราก าลังคนแห่งละประมาณ 30 คน โดยเกล่ียมาจากส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ัง 41 ศูนย์ จะมีอัตราก าลังประมาณ 1,230 คน โดยจะด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งหลังจากท่ีประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้ก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างไรก็ตามหลังจากแยกตั้งเขตมัธยมศึกษาแล้ว จะต้องมีการติดตาม
เรื่องคุณภาพว่าดีขึ้นหรือไม่ โดยจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ช้ีวัด เช่น ผลคะแนนแบบทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของผู้เรียนในกลุ่มวิชาหลัก จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 50 ในปี 2554 มีโรงเรียนยอดนิยมเพิ่มขึ้น และมีหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน 

จัดต้ังศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ท่ี 7 ประกอบด้วย โรงเรียนท่ีเปิด
สอนเฉพาะช่วงช้ันท่ี 3-4 ในจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีจนกระท่ัง วันท่ี 14 สิงหาคม 2553  
กฎหมายมีผลบังคับใช้จึงมีประกาศแต่งต้ังเป็น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต8 จนถึง
ปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 

พันธสัญญา 
พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน บริการด ีมีความโปร่งใส 
 

ค่านิยมองค์กร  
“HIST” มีความสุขกับการท างาน ประสานงานอย่างบูรณาการ ให้บริการด้วยใจ โปร่งใส

ในการท างาน 
H = Happiness  
I = Integration    
S = Service Mind 
T = Transparent 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา  
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เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

 2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี 

 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการ
เรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่ง
นวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 
นโยบาย 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

   และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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รายชื่อสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  
2. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์  
3. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ 
4. โรงเรียนแคทรายวิทยา   
5. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
6. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  
7. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  
8. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  
9. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี  
10. โรงเรียนหนองโพวิทยา  
11. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  
12. โรงเรียนช่องพรานวิทยา  
13. โรงเรียนสายธรรมจันทร ์  
14. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
15. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ  
16. โรงเรียนเนกขัมวิทยา  
17. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
18. โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  
19. โรงเรียนคุรุราษฎร์รงัสฤษฎ์  
20. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
21. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
22. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  
23. โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย  
24. โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา  
25. โรงเรียนบ้านคาวิทยา  
26. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   
27. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
28. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  
29. โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี  
30. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
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31. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  
32. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  
33. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  
34. โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม นายอ านาจ ทัดสวน  
35. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
36. โรงเรียนพระแท่นดงรงัวิทยาคาร  
37. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  
38. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  
39. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  
40. โรงเรียนวิสุทธรังษ ี  
41. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารงุ  
42. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  
43. โรงเรียนพงัตรุราษฎร์รงัสรรค์  
44. โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง  
45. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
46. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
47. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุร ี  
48. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
49. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์  
50. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  
51. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง  
52. โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  
53. โรงเรียนประชามงคล  
54. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  
55. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม74 

 

                                                             
74 ประทีป จ าปาศรี,ประวัติการก่อต้ังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

เข้าถึงเมื่อวันท่ี  28 เมษายน 2559,เข้าถึงได้จากhttp://www.sesao8.go.th/sesao/ 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

สมศักด์ิ เก้าล้ิม ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของครูกับผลการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1) คุณลักษณะของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 2) ผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก 
3) คุณลักษณะของครูในสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 4 ด้าน และระดับค่อนข้างต่ า              
2 ด้าน75 

อิ่มทิพย์ อนิศดา ท าวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลการวิจัย
พบว่า 1) คุณภาพชีวิตของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต  4 โดยภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวม และรายข้อ
อยู่ในระดับมาก 3) คุณภาพชีวิตของครูโดยภาพรวมและคุณภาพชีวิตด้านสังคมส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0176 

พินิจ แสนวัง ท าวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2  
ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                             
75

 สมศักดิ์ เก้าล้ิม, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของครูกับผลการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2” (งานนิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), ง.   

76
 อิ่มทิพย์ อนิศดา, “คุณภาพชีวิตของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), ง. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


 63 
 
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อยู่ในระดับมาก                    
3) สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 มีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .0177 

ณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์ ท าวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 2) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัยสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม เพศ วุฒิ
การศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน วิทยฐานะ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ78 

สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ ท าการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับความเป็น
องค์การนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะ
ด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมโนภาพ 2) ความเป็นองค์การนวัตกรรมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ส่ือสาร โครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม บรรยากาศท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การฝึกอบรมและ

                                                             
77

 พินิจ แสนวัง, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), ง. 

78
 ณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนใน

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” (งานนิพนธ์ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2556), ง.   
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พัฒนา บุคลากรที่มีความส าคัญ วิสัยทัศน์ร่วม การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม ปัจจัยภายนอกและองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับความเป็นองค์การนวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0179 

ธนัษกร  ไชยสอน ท าการวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะ
ทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตาม
ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยรวมและรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ความคิดรวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิควิธี อยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนแล้วไม่แตกต่างกัน 2) กระบวนการพัฒนาทักษะการบริหาร กระบวนการพัฒนาทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบว่าการพัฒนา
ทักษะการบริหารทางด้านเทคนิค ผู้บริหารควรเข้ารับการอบรมศึกษาเพิ่มเ ติมด้วยตนเองและได้รับการ
นิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในการบริหารงาน 4 งานหลัก80 

พรรณนิดา นาคะผิว ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1  
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ใน โรง เรี ยน สั งกั ดส านัก งาน เขตพื้นที่ กา รศึกษาประถมศึ กษานครปฐมเขต 1                    
โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0181 

                                                             
79 สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับความเป็นองค์การ

นวัตกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 126-127. 

80 ธนัษกร  ไชยสอน,“กระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2556), 83-84. 

81 พรรณนิดา นาคะผิว, “ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2556), ง. 
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พจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา ท าวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 2) ความสุขในการท างานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0582 

วรนิษฐา ชินทวัน ท าวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
มาตรฐานท่ี 2 และมาตรฐานท่ี 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 3) การปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 4) การ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามาตรฐานท่ี 4,5,6 และ 7 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .0583 

วิวัฒน์ บุญยง ท าวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของ
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต

                                                             
82 พจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), ง. 

83
 วรนิษฐา ชินทวัน, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1” (งานนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง.   
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จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการวินิจฉัย ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ทักษะความคิดรวบยอด ทักษะการติดต่อส่ือสาร ทักษะด้านเทคนิค และทักษะการตัดสินใจ               
2)  วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วัฒนธรรมนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรท่ี
ตอบสนองต่อนักเรียน และวัฒนธรรมองค์กรด้านจิตวิญญาณ 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารด้าน
การตัดสินใจ ด้านการวินิจฉัย  และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม84 

ฉัตรพล  ศรีมาทา ท าวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามได้แก่ 
ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 302 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา ด้านมาตรฐาน การปฏิบัติงานครูในโรงเรียนเอกชน จ านวน 12 มาตรฐาน 
จ านวนท้ังหมด 67 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 
1) การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา ด้านมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
เอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า อันดับที่ 1 คือมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือมาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
โดยค านึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอเป็นล าดับสุดท้าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.48                     
2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐาน

                                                             
84 วิวัฒน์ บุญยง,“ทักษะการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียน

มัธยมในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 
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การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในมาตรฐานที่ 1 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ครูที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบั ติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และครูที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ใน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน85 

ประวีณา มีวงษ์ ท าวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาสงักัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ทักษะด้านมนุษย์ ด้านความคิดรวบยอด และด้านเทคนิค                       
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามประสบการณ์ทางการบริหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน                  
3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามการฝึกอบรมทางการบริหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
4) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5 ) ความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ด้านความคิดรวบยอด มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน86 

จุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ท าวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสารของ
ผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา

                                                             
85 ฉัตรพล  ศรีมาทา, “การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาด้านมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, 2557), 1-2. 

86 ประวีณา มีวงษ,์ “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2558), 87. 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ คือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ความแจ่มแจ้งของข่าวสาร ความสามารถของผู้รับสาร เนื้อหาสาระ ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ความสม่ าเสมอต่อเนื่องกันและความน่าเชื่อถือ 2) การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ คือ สัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม การเปิดเผยและการ
เผชิญหน้า การตรวจสอบทบทวน การท างานอย่างสม่ าเสมอ ภาวะผู้น าที่เหมาะสม กระบวนการท างาน
และการตัดสินใจที่ถูกต้อง บทบาทที่สมดุล และความชัดเจนของเป้าหมาย การพัฒนาตนเอง การ
สนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน การติดต่อสื่อสารที่ดี และความร่วมมือและความขัดแย้ง 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูงเท่ากับ (r=0.80) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ87 

สายไหม ดาบทอง ท าวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์สูงที่สุด และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลต่ าที่สุด 2) การ
ปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนสูงที่สุด และมาตรฐานเกี่ยวกับความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ต่ าที่สุด 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ต่ ากับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0188 

กัญชพร นาห่อม ท าวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

                                                             
87 จุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช , “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้ 

บริหารกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ” (ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558), 3-4. 

88 สายไหม ดาบทอง, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3” (หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), ง. 
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28 พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
28 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งเมื่อพบความแตกต่างจึงได้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ พบว่า ความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี กับประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการร่วมมือกับผู้อื่น และด้านการใช้ข้อมูล
ข่าวสาร ไม่แตกต่างกัน ประสบการณ์ท างาน10-20 ปี กับประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี ด้านการ
พัฒนาตนเอง และด้านการประพฤติปฏิบัติตน ไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านการพัฒนาตนเอง 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในแต่ละด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง เข้าร่วมการอบรม สัมมนา แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อื่นเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่าน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน มีสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ด้านการประพฤติปฏิบัติตน ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่ในศีลธรรมอันดี
งานตามหลักพระพุทธศาสนา ด้านการร่วมมือกับผู้อื่น มีการร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง และภาคเอกชน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ 
ปัจจุบันเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน89 

กรกต ขาวสะอาด ท าวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
1) สมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุ่ งผลสัมฤทธิ์และการ           
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน เรียงล าดับ 3 อันดับแรก ได้แก ่ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ 3) สมรรถนะผู้บริหาร

                                                             
89 กัญชพร นาห่อม, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28” (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2558), บทคัดย่อ.   
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สถานศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท างานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยสามารถร่วมกันท างานได้              
ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 90  
    ภูมิ ทุ่งโชคชัย ท าวิจัยเรื่อง การใช้ทักษะการบริหารงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนมัธยมวัดดุสิ
ตาราม ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้ทักษะการบริหารของฝ่ายบริหารโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากกล่าวคือ ทักษะของฝ่ายบริหารโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านมโน
ภาพ ทักษะด้านความรู้ความคิด และทักษะด้านเทคนิค ตามล าดับ 2) แนวทางในการพัฒนาทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม พบว่า ทักษะด้านความรู้ความคิด ควรจัดให้มีการให้
ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามได้ 
ทักษะด้านเทคนิค ควรจัดให้มีการใช้เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาความดีความชอบได้ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ควรให้มีการ
ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ทักษะด้านมนุษย์ ควรจัดให้มี
ความสามารถติดตามและประสานงานได้เป็นอย่างดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทักษะด้านมโนภาพ ควรให้
มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน ทุกด้านและสามารถแก้ปัญหาได้จริง91 
 ภูมินทร์ เจริญสุข ท าวิจัยเรื่อง สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่าที่ปฏิบัติมากที่สุด 
คือ มาตรฐานที่ 1ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมาตรฐานที่ 3มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามล าดับ และที่ปฏิบัติ
น้อยที่สุดมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 2) ข้อเสนอแนะการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
พบว่าครูควรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการอยู่เสมอ จัดกิจกรรมสร้างนิสัยในการลงมือปฏิบัติ

                                                             
90 กรกต ขาวสะอาด, "สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (วิทยานิพนธ์ครุ 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559), 1. 

91 ภูมิ ทุ่งโชคชัย, “การใชทักษะการบริหารงานของฝายบริหารโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตา
ราม”, วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2558) หน้า 
61. 
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แก่ผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ แผนการสอนที่สร้างและ
พัฒนาข้ึนควรสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและข้อจ ากัดของสถานศึกษา ใช้สื่อการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และจุดประสงค์การเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นการสร้างนสิัยให้เกิดแก่ผู้เรียนตลอดไป ครูควรให้ความส าคัญในการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่
เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัยและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ครูต้องมี
ความประพฤติเรียบร้อยทั้งกายวาจา ครูควรตระหนักถึงความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
สามารถเข้าร่วมวางแผนและพัฒนาชุมชน ครูผู้สอนต้องสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
เหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยต้ัง
ประเด็นปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง92 
 เรไร ประกอบผล ท าวิจัยเรื่อง การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารเวลา
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้  ดังนี้             
1) การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านไม่แตกต่างกัน93 
 

                                                             
92 ภูมินทร์ เจริญสุข, “สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33”, สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 3 
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) หน้า 1. 

93 เรไร ประกอบผล, “การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร” (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2560), บทคัดย่อ.   
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งานวิจัยต่างประเทศ 

โมสทาฟา และคณะ (Mostafa and others) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดล าดับความส าคัญของ
ทักษะการบริหารของแคทซ์ (Katz) ส าหรับผู้บริหารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยประเทศอิหร่าน 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่ส าคัญที่สุดคือทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้าน
เทคนิค รองลงมาตามล าดับ โดยความส าคัญของหัวข้อ ย่อยในทักษะแต่ละด้าน พบว่า ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอดของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทักษะด้านมนุษย์ของ
ผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทักษะด้านเทคนิคของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ94  

จาวาดิน และคณะ (Javadin and others) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของ
ผู้บริหารกับประสิทธิภาพในการท างานของผู้จัดการธนาคารแต่ละสาขาในเมือง Tehran ประเทศอิหร่าน 
โดยใช้ทักษะการบริหารของ แคทซ์ (Katz)  ผลการศึกษาพบว่า ทักษะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งภาพรวมและรายข้อ ถ้า
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) เป็นทักษะที่จ าเป็นมากที่สุด รองลงมา
คือทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill) และทักษะความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) ตามล าดับ โดย
ทักษะทางเทคนิคได้รวมไปถึงประสบการณ์ การศึกษา การฝึกฝน การรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค 
เครื่องมือต่างๆไปใช้ในการท างานด้วย ซึ่งเขากล่าวว่าการมีทกัษะทางเทคนคิทีดี่จะสง่ผลให้เกิดทักษะด้าน
มนุษย์ที่ดีข้ึนตามมา ซึ่งทักษะด้านมนุษย์กล่าวรวมถึงทักษะการสื่อสารและการจัดการกับปัญหา การ
สร้างแรงจูงใจ การควบคุมและการท างานอย่างเป็นระบบ และเขายังกล่าวอีกว่าการที่ผู้บริหารมีทักษะ
ด้านการบริหารที่เพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากข้ึนด้วย95 

อเดเกไมล์ (Adegbemile) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารที่จ าเป็นส าหรับการ
บริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรียให้มีประสิทธิภาพ โดยในการศึกษาครั้งนี้เป็นการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนการสอน ทักษะด้านการจัดการ
บุคลากร และทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะทั้ง 3 ด้าน มีความจ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารในการใช้พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยในทักษะด้านการเรียนการสอนนั้น 
ประกอบด้วย การท างานร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหารในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการ

                                                             
94 Afshari Mostafa, Honari Habib, Qafouri Farzad and Jabari Nahid, 

Prioritizing Managerial Skills Based on katz’s Theory in Physical Education Offiecs 
of Universities in Iran, (World applied Sciences Journal, 2012), 388-394. 

95 Sayed Reza Sayed Javadin and others, “Studying the Relationship Between 
Managerial Skills and Efficiency of Bank Branches,” World Applied Science journal 11, 
2(2010): 170-177.  
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สอน เพื่อจะได้มีจุดประสงค์ในการท างานร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ในการสร้างแผนการสอน มีกิจกรรมส าหรับ
การเรียนการสอน มีการประเมินแผนการเรียนการสอน และประเมินครู เพื่อน าไปพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ 
ส าหรับทักษะการพัฒนาบุคลากรที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
ลักษณะความเป็นผู้น าที่กระตุ้นความสนใจของบุคลากร มีความสนใจในการให้ความช่วยเหลือและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่บุคลากร 96  

โฮมเมส และแวน เดอ โมเลน (Hommes and Van der Molen) ศึกษาเรื่อง ผลของการฝึก
ทักษะการสื่อสารด้วยตนเอง ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
พบว่า การฝึกทักษะการสื่อสารเท่านั้นทีจ่ะเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ถ้ามีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ทกัษะ
นั้น นอกเหนือจากความเชื่อที่ว่าพวกเขามีความสามารถ พฤติกรรม (การรับรู้ความสามารถของตัวเอง) 
ในการศึกษานี้ก าหนดแรงจูงใจเป็นค่าที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ทักษะการสื่อสาร และความ
คาดหวังในผลที่มีต่อการใช้ทักษะการสื่อสาร แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมกับสถานการณ์ในชีวิตจริงที่
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ นอกจากนี้สามารถเพิ่มแรงจูงใจ ข้ึนได้โดยการให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกอย่าง
เพียงพอ ในโปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการสร้างแบบจ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนที่
ยังคงเรียนรู้ทักษะของตัวเองจะประสบความส าเร็จด้วยตนเอง อาจมีแรงจูงใจพิเศษบางอย่างเพิ่มข้ึน 97 

สรุป 

 

หลักในการบริหารและจัดการโรงเรียน จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่
สถานศึกษาขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะในการบริหารงาน 
ผู้บริหารต้องมีทักษะพื้นฐานเฉพาะท่ีจ าเป็น ท้ังหมด 7 ประการ คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค 
(Technical skills) 2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) 3) ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด (Conceptual skills) 4) ทักษะการวินิจฉัย (Diagnostic skills) 5) ทักษะการ
ติดต่อส่ือสาร (Communication skills) 6) ทักษะการตัดสินใจ (Decision-Making skills) 7) ทักษะ
การบริหารเวลา (Time management skills) ส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ก าหนดไว้ 12 
มาตรฐานดังต่อไปนี้ มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

                                                             
96 Oluwadare Adegbemile, “Principals’ Competency Needs for EffectiveSchools’ 

Administration in Nigeria,” Journal of Education and Practice 2, 4 (2011):17-18. 
97 Mark A. Hommes and Henk T. Van der Molen, “Effects of a Selfinstruction 

Communication Skills Tranining on Skills, Self-efficacy, Motivation, and Transfer,” 
European Journal of Open, Distanc and E-Leanning (2012): 4. 
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มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี6 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีระบบ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 11 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ ท้ังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูจะมีคุณภาพมากขึ้น ทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง 



 

บทท่ี 3  

การด าเนนิการวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์           
1) เพื่อทราบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 2) เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8             
3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบพร้อมทั้ง
ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการ
บริหารของผู้บริหารและมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 เสนอโครงร่างงานวิจัยสอบภาควิชาการบริหารการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่าง
งานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้ันตอนที่ 2 ด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัย เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทดลอง และปรับปรุงเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อม่ันแล้ว น าไปเก็บข้อมูลจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด แล้วน าเสนอ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล และเขียนรายงานผลการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นข้ันตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบ และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียว
ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study) ซึ่งแสดงด้วย
แผนผัง (diagram) ดังนี้ 
 
  

 
 

  
 

   
 

    R หมายถึง  ตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม 
    X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
    O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาตัวแปร 
 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัด
ราชบุรี  โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีก่อต้ังในจังหวัดกาญจนบุรีมี จ านวน 29 โรงและโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีก่อตั้งในจังหวัดราชบุรีมีจ านวน 26 โรง รวมท้ังส้ิน 55 โรง 
 
 
 

                   O 
 
    
 
    R                             X                      
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กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)98 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 โรง ใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามจังหวัด 
 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จ านวน 1 คน  
ตารางท่ี 2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 

ล าดับ จังหวัด 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

รวม 

1 ราชบุร ี 26 23 23 23 46 

2 กาญจนบุรี 29 25 25 25 50 

รวม 55 48 48 48 96 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นดังนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในต าแหน่ง  
2. ตัวแปรต้น (Xtot) ตัวแปรท่ีเป็นทักษะของผู้บริหารตามแนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) 

ประกอบด้วยทักษะ 7 ด้าน ดังนี้ 

                                                             

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

Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3 
(November 1970) : 608. 
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 2.1 ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) (x1) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
เทคนิควิธีการต่างๆ เลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการได้อย่างเหมาะสม แนะน าแนวทางให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รู้ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมอบหมายให้กับผู้ท่ีต้องดูแล   
  2.2 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( interpersonal skills) (x2) หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท้ังภายใน และภายนอกองค์กร ส่ือสาร เข้าใจ และจูงใจ
ท้ังตัวบุคคล และกลุ่มบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน บุคลากรระดับสูง
ขององค์กร และบุคคลอื่นๆภายนอกองค์กรได้ 
  2.3 ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) (x3) หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดเชิงนามธรรม เข้าใจการท างาน สภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กรเข้าใจส่วนประกอบทุก
ส่วนขององค์กรในภาพรวม สามารถคิดเชิงกลยุทธ์  ใช้ภาพรวมขององค์กรมาเป็นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจ 

 2.4 ทักษะการวินิจฉัย (diagnostic skills) (x4) หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมของทุกสถานการณ์ต่างๆ วินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหา
เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น หา
วิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร 

 2.5 ทักษะการติดต่อส่ือสาร (communication skills) (x5) หมายถึง ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความคิดของตนเอง และข้อมูลอื่นๆสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ทราบถึงเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ รับฟังความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆจากผู้อื่นในองค์กร เข้าใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างดี 

 2.6 ทักษะการตัดสินใจ (decision making skills) (x6) หมายถึง ความสามารถใน
การตัดสินใจท่ีดี มองเห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กรได้ เลือกทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม ยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจของตนเองได้ และแก้ไข ปรับปรุงการตัดสินใจทันที
เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อองค์กร 

 2.7 ทักษะการบริหารเวลา (time management skills) (x7) หมายถึง สามารถ
บริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติงาน จัดล าดับความส าคัญของงานได้ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานตามล าดับความส าคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
จ านวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย 

 3.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) หมายถึง 
ครูน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ครูน าผลงานทางวิชาการ
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ของตนเองไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ครูน าความรู้ท่ีได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน มาพัฒนาตนเอง โดยมีผลงาน หรือรายงานท่ี
ปรากฏชัดเจน 
  3.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน (Y2) หมายถึง 
ครูตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวัง
ดีต่อผู้เรียน ครูน ากิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆมาใช้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม ครู
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ (Y3) หมายถึง ครูมีการวิเคราะห์ 
วินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน เพื่อน ามาปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้ได้ผลดีกว่าเดิม 
ครูน าผลการวิเคราะห์นั้นมาปรับเปล่ียนวิธีการสอน โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการให้มากท่ีสุด ครูส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

 3.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง (Y4) หมายถึง ครูสร้าง
แผนการสอน และเลือกใช้แผนการสอนท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน ครูน าบันทึกหลังการ
สอนมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาแผนการสอนอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ ครูใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  3.5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) หมายถึง ครูมีการ
ประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ ครูน าส่ือการเรียนการสอน เทคนิควิธีการ            
ต่างๆท่ีเหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ครูมี
การปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ 

 3.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน (Y6) หมายถึง                 
ครูจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
การปฏิบัติจริง และให้นักเรียนสรุปความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเอง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีค่านิยม และนิสัยรักการปฏิบัติจนเกิดเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

 3.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) หมายถึง ครูมีการ
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และ
การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง ครูน าเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมการเรียน
การสอนท่ีน ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการ นวัตกรรม
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นั้นๆ ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีก าหนด ท่ีเกิดกับผู้เรียน และ
ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
  3.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน (Y8) หมายถึง ครูประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมท้ังด้านการแต่งกาย กิริยา วาจา เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตวิญญาณความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ครูประพฤติตนดีอย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 

 3.9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) หมายถึง ครูให้ความร่วมมือ
กับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น  ครู ให้ความส าคัญในการรับฟั งความคิดเห็นของ เพื่ อนร่วมงานเสมอ                     
ครูยอมรับในความรู้ ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 
  3.10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) หมายถึง ครูรับฟังความคิดเห็น
ของบุคคลอื่นในชุมชน ครูยอมรับความรู้ ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ครูเป็นส่ือกลางในการท าให้ชุมชน และสถานศึกษามี
การยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
  3.11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) หมายถึง ครูแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูอย่าง
สม่ าเสมอครูใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูล
ประกอบการแก้ปัญหา ครูใช้ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูมาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3.12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (Y12) หมายถึง ครูน าปัญหา
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
น าเอาปัญหา หรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ใน
โรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในต าแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีก าหนดค าตอบไว้ให้ 
(forced choice) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหาร ตามแนวคิดของ กริฟฟิน (Griffin)99 
ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จ านวน 12 
มาตรฐาน 100 

ลักษณะของแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะค าถามเป็นแบบจัดอันดับ
คุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert rating scale) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 
5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ                   
น้อยท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับท่ี 2 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ                    
น้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับท่ี 3 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ                   
ปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับท่ี 4 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ                  
มาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับท่ี 5 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับ                    
มากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

 

                                                             
99

  Ricky W. griffin, Management Principles and Practices, 11th ed. 
(Canada: Nelson Education, 2013), 13-15. 

100
 คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , มาตรฐานวิชาชีพครู [online], 

Accessed 25 เมษายน 2559. Available from http://www.ksp.or.th 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

เพื่อให้การวิ จัยครั้งนี้สามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง ปรับปรุงเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ขั้นท่ี 2  น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประมวลก าหนดโครงสร้างตามความ
เหมาะสม เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม แล้วด าเนินการสร้างแบบสอบถามตาม
ขอบเขตเนื้อหาท่ีก าหนด 

ขั้นท่ี 3  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม และหาคุณภาพรายข้อโดยใช้เทคนิค IOC 
( index of item objective Congruence) โดยความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมืออยู่ระหว่าง                      
0.6 - 1.0 

ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) โรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 15 โรงเรียน โดยมีจ านวน
ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน รวมท้ังส้ิน 30 คน 

ขั้นที่ 5  น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach)101 โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ได้ค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .987 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับน าแบบสอบถามจัดส่งไปรษณีย์ไปถึง
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

                                                             
101 Lee J. Cronbach, Essentials of Phychological Testing, 3rd ed. (New 

York : Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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3. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล และติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืน
จากโรงเรียนด้วยวิธีการจัดส่งเอกสารแบบสอบถามทางไปรษณีย์และตนเองท้ังนี้ได้แนบซองเปล่าและ
ติดแสตมป์ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อได้รับข้อมูลกลับคืนมาแล้วจึงพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมดเพื่อคัดเลือก
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วน มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัสและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามข้อมูลวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ความถี่ (frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สถิติท่ีใช้ คือ มัชฌิมเลขคณิต ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)102                         
มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของ
ครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของ
ครู อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของ
ครู อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของ
ครู อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง ทักษะการบริหาร หรือผลการปฏิบัติงานของ
ครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
                                                             

102 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New jersey: 
Prentice-Hall Inc.,1970), 190. 
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3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผล
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( rxy) ของเพียร์ สัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient)  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  0.00 - 0.29 หมายถึง ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงาน
ของครู มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 -  0.70 หมายถึง ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงาน
ของครู มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71 - 1.00 หมายถึง ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงาน
ของครู มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก103 

สรุป 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit 
of analysis) แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 96 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารจ านวน 7 ด้าน กับผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จ านวน 12 
มาตรฐาน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียน ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) 

                                                             
103

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ : 
เรือนแก้วการพิมพ์, 2553), 346-347. 

 



 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 48 โรงเรียน โดยก าหนด
ผู้ให้ข้อมูล สถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 1 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบ 48 โรงเรียน จ านวน 96 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์  โดยใช้ตาราง
ประกอบค าบรรยายจ าแนกออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 48 โรงเรียน รวม 96 คน 
จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน โดยหาความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ความถ่ี และร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
61 
35 

 
63.54 
36.46 

รวม 96 100 
2. อายุ 
 31-40 ปี 
 41-50 ปี    
 51 ปีขึ้นไป 

 
20 
28 
48 

 
20.83 
29.17 
50.00 

รวม 96 100 
3. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี    
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
38 
53 
5 

 
39.58 
55.21 
5.21 

รวม 96 100 
4. ต าแหน่ง  
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
48 
48 

 
50.00 
50.00 

รวม 96 100 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
 ไม่เกิน 5 ปี    
 6-10 ปี 
  11-15 ปี    
 16-20 ปี 
  20 ปีข้ึนไป 

 
10 
38 
35 
10 
3 

 
10.42 
39.58 
36.46 
10.42 
3.12 

รวม 96 100 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เป็นเพศชาย 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 63.54 เป็นหญิงจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นผู้มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และอายุ 31-40 ปี จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.83 ส าหรับระดับการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.21 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.58 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.21 ด้านต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน                  
48 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ด้านประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 6-10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 38 คน             
คิดเป็นร้อยละ 39.58 รองลงมา คือ ในต าแหน่งปัจจุบัน 11-15 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.46  ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.42 ประสบการณ์ในต าแหน่ง
ปัจจุบัน  ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.42 และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 20 ปีขึ้นไป                 
น้อยท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 4-11 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวม 

(n=48) 
ทักษะการบริหาร X  S.D. ระดับ 

1. ทักษะด้านเทคนิค (x1) 
2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (x2) 
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (x3) 
4. ทักษะการวินิจฉัย (x4) 
5. ทักษะการติดต่อส่ือสาร (x5) 
6. ทักษะการตัดสินใจ  (x6) 
7. ทักษะการบริหารเวลา (x7) 

4.30 
4.34 
4.31 
4.19 
4.31 
4.24 
4.26 

0.39 
0.41 
0.39 
0.42 
0.42 
0.47 
0.42 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Xtot) 4.28 0.37 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.28, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( X = 4.34, S.D.=0.41) ทักษะด้านความคิดรวบยอด ( X =4.31, 

S.D.=0.39) ทักษะการติดต่อสื่อสาร ( X =4.31, S.D.=0.42) ทักษะด้านเทคนิค ( X =4.30, S.D.=0.39) 

ทักษะการบริหารเวลา ( X =4.26, S.D.=0.42) ทักษะการตัดสินใจ ( X =4.24, S.D. = 0.47) ทักษะการ

วินิจฉัย ( X = 4.19, S.D. = 0.42) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 
0.37 - 0.47 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านเทคนิค 

(n=48) 
ด้านเทคนิค (x1) X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเทคนคิวิธีการท างานต่างๆ 4.32 0.43 มาก 
2. ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการท างานได้
อย่างเหมาะสม 

4.26 0.45 มาก 

3. ผู้บริหารให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ 
รวมทั้งชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานใหค้รูปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

4.22 0.50 มาก 

4. ผู้บริหารรู้ข้ันตอนการด าเนนิงานที่มอบหมายให้กับผู้ที่ต้องดูแลได้ 4.42 0.38 มาก 
รวม 4.30 0.39 มาก 

  
จากตารางที่ 5 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านเทคนิค โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารรู้ข้ันตอนการด าเนินงานที่มอบหมายให้กับ

ผู้ที่ต้องดูแลได้  ( X = 4.42, S.D. = 0.38) ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีการท างานต่างๆ            

( X = 4.32, S.D. = 0.43) ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควธิีการท างานได้อย่างเหมาะสม 

( X = 4.26, S.D. = 0.45) และผู้บริหารให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ รวมทั้ง

ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ครูปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ( X = 4.22, S.D. = 0.50) ตามล าดับ และ
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เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.50 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดง
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(n=48) 
ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (x2) X  S.D. ระดับ 

1.ผู้บริหารมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  

4.28 0.46 มาก 

2. ผู้บริหารมีความสามารถในการสือ่สาร และสร้างความเข้าใจกับบุคคล 
และกลุ่มบุคคล 

4.36 0.46 มาก 

3.ผู้บริหารสามารถจูงใจบุคคล และกลุ่มบุคคลให้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ให้ส าเร็จลุล่วง 

4.27 0.54 มาก 

4.ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
บุคลากรระดับสูงขององค์กร 

4.32 0.42 มาก 

5.ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นๆภายนอกองค์กรได้ 4.44 0.35 มาก 
รวม 4.34 0.41 มาก 

  
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถท างาน

ร่วมกับบุคคลอื่นๆภายนอกองค์กรได้ ( X = 4.44, S.D. = 0.35) ผู้บริหารมีความสามารถในการ

ส่ือสาร และสร้างความเข้าใจกับบุคคล และกลุ่มบุคคล ( X = 4.36, S.D. = 0.46) ผู้บริหารสามารถ

ท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคลากรระดับสูงขององค์กร  ( X = 4.32,                      
S.D. = 0.42) ผู้บริหารมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท้ังภายใน และภายนอกองค์กร            

( X = 4.28, S.D. = 0.46) ผู้บริหารสามารถจูงใจบุคคล และกลุ่มบุคคลให้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้

ส าเร็จลุล่วง ( X = 4.27, S.D. = 0.54) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่
ระหว่าง 0.35 - 0.54 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ท่ี
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านความคิดรวบยอด 

(n=48) 
ด้านความคิดรวบยอด (x3) X  S.D. ระดับ 

1.ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด เข้าใจข้ันตอนกระบวนการท างาน
ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานส าเร็จ 

4.38 0.46 มาก 

2.ผู้บริหารเข้าใจสภาพความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 4.26 0.41 มาก 
3.ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ์ปรบัเปลี่ยนกลยทุธ์ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.30 0.43 มาก 

4.ผู้บริหารเข้าใจส่วนประกอบทุกส่วนขององค์กรในภาพรวม และใช้
ภาพรวมขององค์กรมาเป็นพืน้ฐานในการตัดสนิใจ 

4.29 0.44 มาก 

รวม 4.31 0.39 มาก 

  
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความคิดรวบยอด                 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีความสามารถในการ

คิด เข้าใจขั้นตอนกระบวนการท างานต้ังแต่เริ่มต้นจนกระท่ังงานส าเร็จ ( X = 4.38, S.D. = 0.46) 
ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์  ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง                  

( X = 4.30, S.D. = 0.43) ผู้บริหารเข้าใจส่วนประกอบทุกส่วนขององค์กรในภาพรวม และใช้

ภาพรวมขององค์กรมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ ( X = 4.29, S.D. = 0.44) และผู้บริหารเข้าใจ

สภาพความเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีมีผลต่อองค์กร ( X = 4.26, S.D. = 0.41)  ตามล าดับ และเมื่อ
พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.39 - 0.46 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการวินิจฉัย 

(n=48) 
ด้านการวินิจฉัย (x4) X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆได้ 

4.23 0.50 มาก 

2. ผู้บริหารสามารถวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
องค์กรได้อย่างเป็นระบบ 

4.17 0.47 มาก 

3. ผู้บริหารศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อค้นหา
สาเหตุของปัญหานั้น 

4.18 0.43 มาก 

4. ผู้บริหารหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
องค์กร 

4.19 0.45 มาก 

รวม 4.19 0.42 มาก 
  
 จากตารางท่ี 8 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวินิจฉัย                       

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนว

ทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ ( X = 4.23, S.D. = 0.50) ผู้บริหารหาวิธีการท่ี

เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร  ( X = 4.19, S.D. = 0.45) ผู้บริหารศึกษาสภาพ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น ( X = 4.18, S.D. = 0.43)  และ

ผู้บริหารสามารถวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ ( X = 4.17, 
S.D. = 0.47) ตามล าดับ  และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.50                  
มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการติดต่อส่ือสาร 

 (n=48) 

 
 จากตารางท่ี 9 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการติดต่อส่ือสาร                  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสามารถรับฟังความ

คิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานอื่นๆด้วยความเข้าใจ ( X = 4.41, S.D. = 0.42) ผู้บริหารรับฟัง

ความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆจากผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลอื่นๆ  ( X = 4.33, S.D. = 0.47) 
ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเอง และข้อมูลอื่นๆสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ ( X = 4.26, S.D. = 0.49) และผู้บริหารมี
ความสามารถในการประสานงานให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เพื่อนร่วมงาน สามารถท างานร่วมกัน

ได้โดยปราศจากความขัดแย้ง ( X = 4.25, S.D. = 0.49) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.49 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
     
 

ด้านการติดต่อสื่อสาร (x5) X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเอง และข้อมูลอื่นๆสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายท่ี
คาดหวังไว้ 

4.26 0.49 มาก 

2. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
และบุคคลอื่นๆ 

4.33 0.47 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถรับฟังความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วม 
งานอื่นๆด้วยความเข้าใจ 

4.41 0.42 มาก 

4. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานให้บุคลากรในหน่วย 
งานต่างๆ เพื่อนร่วมงาน สามารถท างานร่วมกันได้โดยปราศจาก
ความขัดแย้ง 

4.25 0.49 มาก 

รวม 4.31 0.42 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการตัดสินใจ 

 (n=48) 
ด้านการตัดสินใจ (x6) X  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ 4.28 0.49 มาก 
2. ผู้บริหารมองเห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กรได้ 4.24 0.49 มาก 
3. ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

4.17 0.50 มาก 

4. ผู้บริหารสามารถยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจของตนเอง
ได้และแก้ไข ปรับปรุงการตัดสินใจทันทีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
องค์กร 

4.29 0.52 มาก 

รวม 4.24 0.47 มาก 
 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ด้านการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ            
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถยอมรับความผิดพลาดใน
การตัดสินใจของตนเองได้และแก้ไข ปรับปรุงการตัดสินใจทันทีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อองค์กร                     

( X = 4.29, S.D. = 0.52) ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ ( X = 4.28, S.D. = 0.49) 

ผู้บริหารมองเห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กรได้ ( X = 4.24, S.D. = 0.49) และผู้บริหารสามารถ

ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.17, S.D. = 0.50) ตามล าดับ        
และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.47 - 0.52 มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการบริหารเวลา 

(n=48) 
ด้านการบริหารเวลา (x7) X  S.D. ระดับ 

1.ผู้บริหารสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 

4.25 0.43 มาก 

2. ผู้บริหารมีการวางแผน จัดสรร ก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ถึงการใช้
เวลา และสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.27 0.46 มาก 

3.ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานตามล าดับความส าคัญกับผู้รับผิด 
ชอบได้อย่างเหมาะสม 

4.31 0.49 มาก 

4.ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับ
ความส าคัญของงาน  

4.22 0.46 มาก 

รวม 4.26 0.42 มาก 

 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารเวลา                 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถมอบหมายงาน

ตามล าดับความส าคัญให้ผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.31, S.D. = 0.49) ผู้บริหารมีการ
วางแผน จัดสรร ก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ถึงการใช้เวลา และสามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.27, S.D. = 0.46) ผู้บริหารสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.25, S.D. = 0.48) และผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามล าดับความส าคัญของงาน ( X = 4.22, S.D. = 0.46) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.49 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 12-24 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 

(n=48) 
ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน X  S.D. ระดับ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน (Y2) 
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ (Y3) 
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง (Y4) 
5. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน (Y6) 
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน (Y8) 
9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9)  
10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) 
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11)  
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (Y12) 

4.28 
4.39 
4.25 
4.23 
4.22 
4.30 
4.31 
4.39 
4.34 
4.31 
4.25 
4.32 

0.39 
0.34 
0.38 
0.37 
0.43 
0.35 
0.38 
0.36 
0.37 
0.38 
0.38 
0.37 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Ytot) 4.30 0.32 มาก 
  
 จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน ( X = 4.39, S.D. = 0.34) ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ( X = 4.39, S.D. = 0.36) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

( X = 4.34, S.D. = 0.37) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ( X = 4.32,                          

S.D. = 0.37) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ( X = 4.31, S.D. = 0.38) 
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ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ( X = 4.31, S.D. = 0.38) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

เน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน ( X = 4.30, S.D. = 0.35) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ( X = 4.28, S.D. = 0.39) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ                   

( X = 4.25, S.D. = 0.38) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ( X = 4.25, S.D. = 0.38) 

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ( X = 4.23, S.D. = 0.37) และพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( X = 4.22, S.D. = 0.43) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.32 - 0.43 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

(n=48) 
ปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) X  S.D. ระดับ 

1.ครูน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  4.31 0.43 มาก 
2.ครูน าผลงานทางวิชาการของตนเองไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

4.19 0.47 มาก 

3.ครูน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือ
หน่วยงาน มาพัฒนาตนเอง โดยมีผลงาน หรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

4.33 0.42 มาก 

รวม 4.28 0.39 มาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ

เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.28, S.D.= 0.39) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ครูน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน มาพัฒนาตนเอง 

โดยมีผลงาน หรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน ( X = 4.33, S.D. = 0.42) ครูน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ( X = 4.31, S.D. = 0.43) และครูน าผลงานทางวิชาการ

ของตนเองไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.19, S.D. = 0.47) 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.39 - 0.47 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

(n=48) 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน (Y2) X  S.D. ระดับ 

1.ครูตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆอย่างชาญ
ฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน  

4.35 0.40 มาก 

2.ครูน ากิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆมาใช้กับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม  

4.41 0.37 มาก 

3.ครูค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.42 0.36 มาก 
รวม 4.39 0.34 มาก 

จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.34)   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย                 

ดังนี้ ครูค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X = 4.42, S.D. = 0.36) ครูน ากิจกรรมการ

เรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆมาใช้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม( X =4.41, S.D.=0.37) และครูตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน             

( X = 4.35, S.D. = 0.40) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง               
0.34 - 0.40 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ด้านมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

(n=48) 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ (Y3) X  S.D. ระดับ 

1. ครูมีการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน เพื่อ
น ามามาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ได้ผลดีกว่าเดิม 

4.32 0.43 มาก 

2. ครูน าผลการวิเคราะห์นั้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการให้มากที่สุด 

4.24 0.37 มาก 

3. ครสู่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ 

4.20 0.45 มาก 

รวม 4.25 0.38 มาก 
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 จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม

ศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีการวิเคราะห์ วินิจฉัย
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน เพื่อน ามามาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ได้ผลดีกว่าเดิม              

( X = 4.32, S.D. = 0.43) ครนู าผลการวิเคราะห์นั้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการให้มากที่สุด ( X = 4.24, S.D. = 0.37) และครู

ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ( X = 4.20,                 
S.D. = 0.45) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.45 มีการ
กระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

(n=48) 
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง (Y4) X  S.D. ระดับ 

1. ครูสร้างแผนการสอน และเลือกใช้แผนการสอนท่ีเหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน 

4.23 0.40 มาก 

2. ครูน าบันทึกหลังการสอนมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาแผนการสอนอยู่
เสมอ เพื่อใหผู้้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

4.20 0.42 มาก 

3. ครูใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

4.26 0.39 มาก 

รวม 4.23 0.37 มาก 

 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ

ปฏิบัติได้เกิดผลจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูใช้วิธีการสอน
อย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้             

( X = 4.26, S.D. = 0.39) ครูสร้างแผนการสอน และเลือกใช้แผนการสอนที่เหมาะสมกับความแตกต่าง

ของผู้เรียน ( X = 4.23, S.D. = 0.40) และครูน าบันทึกหลังการสอนมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา

แผนการสอนอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้   ( X = 4.20, S.D. = 0.42) 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง  0.37 - 0.42 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน ด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

  (n=48) 
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5)  X  S.D. ระดับ 
1. ครูมกีารประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ 4.16 0.44 มาก 

2. ครูน าสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีการต่างๆท่ีเหมาะสม มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

4.26 0.48 มาก 

3. ครูมีการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึนอยู่เสมอ 

4.24 0.45 มาก 

รวม 4.22 0.43 มาก 
  

จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูน าสื่อการเรียน
การสอน เทคนิควิธีการต่างๆที่เหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้  ( X = 4.26, S.D. = 0.48) ครูมีการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสาร

สิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอยู่เสมอ ( X = 4.24, S.D. = 0.45) และครูมีการ

ประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ ( X = 4.16, S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณา
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.43 - 0.48 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

(n=48) 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (Y6) X  S.D. ระดับ 

1.ครจูัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ 4.36 0.35 มาก 

2.ครจูัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง และให้นักเรียนสรุป
ความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง 

4.29 0.38 มาก 

3.ครจูัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีค่านิยม และนิสัยรักการปฏิบัติ
จนเกิดเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

4.25 0.43 มาก 

รวม 4.30 0.35 มาก 
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 จากตารางท่ี 18 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.35) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ครูจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ ( X = 4.36, S.D. = 0.35) ครูจัด                  
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง และให้นักเรียนสรุปความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเอง             

( X = 4.29, S.D. = 0.38) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีค่านิยม และนิสัยรักการ

ปฏิบัติจนเกิดเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป ( X = 4.25, S.D. = 0.43) ตามล าดับ และ
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.35 - 0.43 มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

(n=48) 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) X  S.D. ระดับ 

1. ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.31 0.43 มาก 

2. ครูน าเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและขัน้ตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการนวัตกรรมนั้น ๆ 

4.31 0.38 มาก 

3. ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีก าหนด           
ท่ีเกิดกับผู้เรียน และข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุง และ
พัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

4.29 0.41 มาก 

รวม 4.31 0.38 มาก 
 
 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.38) เมื่อ                     
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ครูน าเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการ
พัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อ
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การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการนวัตกรรมนั้นๆ ( X = 4.31,               
S.D. = 0.38) ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบ 

คลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง ( X = 4.31, S.D. = 0.43) และครูรายงานผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีก าหนด ท่ีเกิดกับผู้เรียน และข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ 

ในการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ( X = 4.29, S.D. = 0.41) ตามล าดับ และเมื่อ
พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.43 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 
ตารางท่ี 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน ด้านปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

(n=48) 
ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Y8) X  S.D. ระดับ 

1. ครูประพฤติตนอย่างเหมาะสมท้ังด้านการแต่งกาย กิริยา วาจา เพื่อ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

4.39 0.38 มาก 

2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

4.40 0.40 มาก 

3. ครูประพฤติตนดีอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเล่ือมใสศรัทธา 
และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 

4.39 0.39 มาก 

รวม 4.39 0.36 มาก 
 
 จากตารางท่ี 20 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

แก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่
ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตวิญญาณความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ( X = 4.40, S.D. = 0.40)  
ครูประพฤติตนอย่างเหมาะสมท้ังด้านการแต่งกาย กิริยา วาจา เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน           

( X = 4.39, S.D. = 0.38) และครูประพฤติตนดีอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเล่ือมใสศรัทธา 

และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ( X = 4.39, S.D. = 0.39) และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.36 - 0.40 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

(n=48) 
ร่วมมอืกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (Y9) X  S.D. ระดับ 

1.ครใูหค้วามส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ 4.34 0.39 มาก 
2.ครยูอมรับในความรู้ ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

4.30 0.40 มาก 

3.ครูให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดข้ึนจากการกระท านั้น 

4.36 0.38 มาก 

รวม 4.34 0.37 มาก 
  
 จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา

อย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดข้ึนจากการ

กระท านั้น ( X = 4.36, S.D. = 0.38) ครใูหค้วามส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ 

( X = 4.34, S.D. = 0.39) และครยูอมรับในความรู้ ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ( X = 4.30, S.D. = 0.40) ตามล าดับ 
และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.40 มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน     
 
ตารางที่ 22 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ด้านร่วมมือกับผู้อืน่ในชุมชนอย่างสรา้งสรรค์ 

(n=48) 
ร่วมมอืกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Y10) X  S.D. ระดับ 

1. ครรูับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่นในชุมชน 4.29 0.40 มาก 
2. ครยูอมรับความรู ้ความสามารถของบุคคลอืน่ในชุมชน และให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศกึษา 

4.34 0.39 มาก 

3. ครูเป็นสื่อกลางในการท าใหชุ้มชน และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกัน
และกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

4.29 0.41 มาก 

รวม 4.31 0.38 มาก 
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 จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ ครูยอมรับความรู้ 
ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของ

สถานศึกษา ( X = 4.34, S.D. = 0.39) ครูรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นในชุมชน ( X = 4.29,                 
S.D. = 0.40) ครูเป็นสื่อกลางในการท าให้ชุมชน และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ

ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ ( X = 4.29, S.D. = 0.41) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.41 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 23 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

 (n=48) 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (Y11) X  S.D. ระดับ 

1. ครูแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ของสังคมทุกข้อโดยเฉพาะ
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชพีครูอย่างสม่ าเสมอ 

4.25 0.39 มาก 

2. ครูใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นพืน้ฐานในการวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา  

4.24 0.40 มาก 

3. ครูใช้ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเกี่ยวกับวชิาชีพครูมาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.25 0.43 มาก 

รวม 4.25 0.38 มาก 
  
 จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร

ในการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

ติดตามสถานการณ์ของสังคมทุกข้อโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.25, 
S.D. = 0.39) ครูใช้ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชพีครูมาใชใ้นการพฒันาตนเอง พัฒนางาน 

และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.25, S.D. = 0.43) และครูใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นฐานในการ

วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา ( X = 4.24, S.D. = 0.40) 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.43 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 24 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ด้านสรา้งโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรูใ้นทุกสถานการณ์ 

(n=48) 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ ์(Y12) X  S.D. ระดับ 

1. ครสูร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหา หรือความจ าเปน็ในการ
พัฒนาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการเรียน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมา
ก าหนดเป็นกจิกรรมการเรียนรู ้

4.27 0.41 มาก 

2. ครนู าปัญหามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการ
พัฒนาของผูเ้รียน 

4.32 0.38 มาก 

3. ครสูร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ในทกุสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาของผูเ้รียนที่ถาวร 

4.36 0.38 มาก 

รวม 4.32 0.37 มาก 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ในทุกสถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ครสูร้างโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร  ( X = 4.36, S.D. = 0.38) 

ครูน าปัญหามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ( X = 4.32,              
S.D. = 0.38) และครสูร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหา หรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ 

ที่เกิดข้ึนในการเรียน และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.27, 
S.D. = 0.41) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.41 มีการ 
กระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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 จากตารางท่ี 25 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
(Xtot) กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก (rxy=.728**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  เมื่อพิจารณาภาพรวมทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) กับผลการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียน ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ ผู้เรียน  (Y6)                          
มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (rxy=.707**) ส่วนภาพรวมทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
(Xtot) กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ระบบ (Y7) มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (rxy=.517**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน (Ytot) กับทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการติดต่อส่ือสาร (X5) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (rxy=.929**) ส่วน
ภาพรวมผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน (Ytot) กับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  
ด้านเทคนิค (X1) มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด (rxy=.792**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารเวลา 
(x7) กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด (rxy=.811**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านเทคนิค (x1) กับผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน (Y2) มีความสัมพันธ์กัน
น้อยท่ีสุด (rxy=.332*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   



 

บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถาน 

ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit 
of analysis) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ท้ังส้ิน 96 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 ด้าน กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามข้อบังคับคุรุสภา              
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จ านวน 12 มาตรฐาน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( rxy) ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริง  สามารถ
น าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหาร ซึ่งสามารถสรุปผลเป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะการติดต่อส่ือสาร ทักษะ
ด้านเทคนิค ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการวินิจฉัยตามล าดับ    
 2. ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
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สถานการณ์ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ แสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง และพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตามล าดับ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริงสามารถ
น าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหาร ซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้ง
นี้ ท่ีว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้การท่ีบุคคลจะเข้ามาเป็นผู้บริหารได้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี
ในด้านคุณวุฒิทางการบริหาร เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษา แล้วจึงด าเนินการแต่งต้ัง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นท้ังผู้ท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ มีความสามารถในการบริหารงานท้ัง  4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป เพื่อท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่เป้าหมายของ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ               
ภูมิ ทุ่งโชคชัย ท าการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ             
ท าการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิวัฒน์ บุญยง ท าการวิจัยเรื่อง ทักษะการ
บริหารของผู้บริหาร พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และสอดคล้องกันกับผลการวิจัยของพจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา ท่ีท าวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณาภาพรวมทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติจริง ประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่ง
การให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีถาวร กว่าการท่องจ าแค่เนื้อหาแล้ว
สอบ การสอนในปัจจุบันจะเน้นรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และเกิด
การเรียนรู้ที่คงทน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอเดเกไมล์ ท่ีวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของครูที่สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ครูต้องสร้างและใช้แผนการสอน เข้าใจถึงความต้องการในการเรียนของผู้เรียน 
สอนนักเรียนตามระดับความสนใจ และช่วยเหลือนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
ส่วนภาพรวมทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้าน
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ระบบ เป็นการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ 
ปัจจัย และการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องโดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน น าเสนอถึงเทคนิค วิธีการ หรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสุดท้ายการรายงานผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีก าหนด ท่ีเกิดกับผู้เรียน ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งครูอาจยังท าไม่ครบถ้วนซึ่งอาจส่งผลกับการ
พัฒนาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริหารอาจจ าเป็นต้องน าวงจร PDCA มาเป็นเครื่องมือ เป็น
กระบวนการ การพัฒนาคุณภาพระยะยาว ในการท างานของครู ได้แก่ การวางแผน การลงมือท า การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงหรือน าไปใช้ให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างมีระบบ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 กล่าวถึง บทบาทของผู้สอน ว่าจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการสร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการติดต่อส่ือสารมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา
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เป็นผู้ท่ีมีความสารถในการติดต่อส่ือสารท่ีดี สามารถถ่ายทอดความคิดของตนเอง และข้อมูลอื่นๆสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ ผู้บริหารสถานศึกษายัง
ต้องรับฟังความคิดเห็นของครูด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ท่ีท าวิจัย
เกี่ยวกับ ทักษะการติดต่อส่ือสารของผู้บริหาร พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของโฮมเมส และแวน เดอ โมเลน 
(Hommes and Van der Molen) ศึกษาเรื่องผลของการฝึกทักษะการส่ือสารด้วยตนเอง 
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ผลการวิจัยพบว่า การฝึกทักษะ
การส่ือสารเท่านั้นท่ีจะเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ส่วนภาพรวมผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิควิธีการท างานต่างๆ ท่ีดี สามารถแนะน าครูได้ แต่ครูอาจยังไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน า
ต่างๆ ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องการได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร กล่าวถึง ทักษะการบริหารว่า ผู้บริหารจะท าหน้าท่ีของ
ตนได้อย่างสมบูรณ์ต้องมีทักษะความสามารถ 3 อย่างคือ เก่งงาน เก่งคนและเก่งคิด ผู้บริหารท่ีเก่ง
ต้องมีทักษะความช านาญ 3 ด้านท่ีเรียกว่า “THC” หนึ่งในสามด้านนั้นคือ ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skills) คือ ความสามารถ ความรอบรู้ ความเช่ียวชาญงานหน้าท่ี เช่น ผู้บริหารควรมี
ความรู้เรื่องหลักสูตร แผนการสอน เทคนิคการสอนแบบต่างๆเป็นต้น ผู้บริหารท่ีมีความสามารถด้าน
เทคนิคนี้จะเป็นผู้บริหารที่ “เก่งงาน” 
  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
บริหารเวลา กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจ
เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถบริหารเวลาท่ีดี สามารถวิเคราะห์ถึงการใช้เวลา 
การจัดล าดับความส าคัญของงาน สามารถมอบหมายงานตามล าดับความส าคัญให้ผู้รับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี กล่าวถึง 
20 วิธีท่ีผู้บริหารสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
สอดคล้องกับสถาบันด ารงราชานุภาพ กล่าวว่า การบริหารเวลา คือการรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลา
ในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิวัฒน์ บุญยง ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารเวลา
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของเรไร ประกอบผล ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเวลาใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารเวลา โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก ประกอบกับในการปฏิบัติงานของครู ครูก็มีการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ มาพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ ได้แก่ การเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ และการอบรมออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการท างานตามค าส่ังของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของพินิจ แสนวัง 
ท าวิจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ส่วนทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านเทคนิค
กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่
ผู้เรียน มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูอาจต้องมีการปรับเทคนิควิธีการท างานต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
สามารถน ากลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้ในการด าเนินกิจกรรม พร้อมท้ังแนะน าแนวทางให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 
 ส าหรับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีประเด็นส าคัญท่ีน ามา
อภิปรายรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านเทคนิค อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเนื่องจาก ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีความรู้รอบด้าน มีความเข้าใจเทคนิควิธีการท างานต่างๆ รู้บริบทของ
งานแต่ละงานในโรงเรียนเป็นอย่างดี จึงสามารถท่ีจะเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการท างานได้
อย่างเหมาะสม ผู้บริหารยังมีความสามารถท่ีจะให้ค าแนะน า และส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ใช้ รวมท้ังช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ครูปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  ส่งผลให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับผลการวิจัยของจาวาดิน และคณะ (Javadin and others)                 
ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารของผู้บริหารพบว่า ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) เป็น
ทักษะท่ีจ าเป็นมากท่ีสุด สอดคล้องกับ แคทซ์ (Katz) ท่ีกล่าวว่า ทักษะทางเทคนิค เป็นหนึ่งในสาม
ของทักษะท่ีส าคัญของการบริหาร สอดคล้องกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร กล่าวถึง ทักษะการบริหารว่า 
ผู้บริหารจะท าหน้าท่ีของตนได้อย่างสมบูรณ์ต้องมีทักษะความสามารถ 3 อย่างคือ เก่งงาน เก่งคนและ
เก่งคิด ผู้บริหารท่ีเก่งต้องมีทักษะความช านาญ 3 ด้านท่ีเรียกว่า “THC” ซึ่งหนึ่งในสามด้านนั้นคือ
ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) คือ ความสามารถ ความรอบรู้ ความเช่ียวชาญงานหน้าท่ี เช่น 
ผู้บริหารควรมีความรู้เรื่องหลักสูตร แผนการสอน เทคนิคการสอนแบบต่างๆเป็นต้น ผู้บริหารท่ีมี
ความสามารถด้านเทคนิคนี้จะเป็นผู้บริหารท่ี “เก่งงาน” สอดคล้องกับผลการวิจัยของภูมิ ทุ่งโชคชัย 
ท าการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของประวีณา มีวงษ์ ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านเทคนิค อยู่
ในระดับมาก  
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  1.2 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                 
อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการพูดส่ือสารท่ีดี 
สามารถเลือกใช้วิธีการพูดท่ีเหมาะกับบุคคลแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการจูงใจบุคคล และกลุ่มบุคคลให้
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีผู้บริหารต้องการ เพราะในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษา              
ไม่เพียงแค่ท างานหรือมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะแค่ครูในโรงเรียน แต่ต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
โรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการต่างๆ เช่น อ าเภอ เทศบาล วัด เป็นต้น โดยโรงเรียนจะต้องมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชน ท่ีเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในชุมชน  ดังนั้นผู้บริหารมี
ความสามารถในการส่ือสาร สร้างความเข้าใจ และท างานร่วมกับบุคคลเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี จึงจะ
สามารถน าพาให้โรงเรียนประสบความส าเร็จได้ สอดคล้องกับ ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหาร
จะต้องมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญท่ีท าการวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก 
  1.3 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความคิดรวบยอด อยู่ในระดับ
มาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมองภาพรวมของโรงเรียน สามารถก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม วิ สัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน จัดท าออกมาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี 
โดยการจัดท าให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ วางแผนการการท างานของแต่ละฝ่ายใน
โรงเรียน กระจายงานโดยก าหนดความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย จัดท าโครงการสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่าตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการบังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอนของสายงาน 
สอดคล้องกับ เดรคและโรห์ (Drake and Roe) ท่ีกล่าวว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นทักษะท่ี
จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา เพื่อความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆท้ังหมด
ในองค์กรมองเห็นความส าคัญของส่วนประกอบต่างๆภายในและภายนอกองค์กร  สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของธนัษกร ไชยสอน ท าการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร พบว่าทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความคิดรวบยอดอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับโมสทาฟา และ
คณะ (Mostafa and others) ท าการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า 
ทักษะท่ีส าคัญของผู้บริหาร คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด  
  1.4 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการวินิจฉัย อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆได้ สามารถ



  113 

วินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ และหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช้
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ให้การวิเคราะห์ปัญหาภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อโรงเรียนโดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์การ
ด าเนินงาน โครงการต่างๆภายในโรงเรียนในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งช่วยผู้บริหารทราบจุดแข็งและจุดอ่อน
ภายในโรงเรียนของตนเอง โอกาสและอุปสรรคจากภายนอกโรงเรียน ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพ
จากปัจจัยเหล่านี้ต่อการบริหารงาน และการท างานของครูในโรงเรียน จุดอ่อนและอุปสรรค ท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ก็จะถูกน ามาเป็นประเด็นในการแก้ปัญหา ส่วนจุดแข็งและโอกาสจะน ามาพัฒนาต่อไป 
โดยจัดท าออกมาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อน าพาโรงเรียนไปสู่
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในด้าน
การวินิจฉัย ผู้บริหารมักต้องท าหน้าท่ีวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุของปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาเหล่านั้น 
เป็นความท้าทายในการเป็นผู้บริหารที่จะต้องค้นหาต้นตอของปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
เพื่อให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิวัฒน์ บุญยง ท่ีท าวิจัย
เกี่ยวกับ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
วินิจฉัย อยู่ในระดับมาก 
  1.5 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดับ
มาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารท่ีดี สามารถ
ถ่ายทอดความคิดของตนเอง และข้อมูลอื่นๆสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบถึง
เป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ เพราะในการบริหารสถานศึกษานั้นไม่ใช่เพียงการติดต่อส่ือสารกับบุคลากร
ภายในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังต้องมีการติดต่อส่ือสารกับบุคคลหลายๆกลุ่ม จ าเป็นต้องถ่ายทอด
ความคิดของตน และข้อมูลต่างๆให้กับครู ผู้ปกครอง และผู้น าองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
โรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการด าเนินงานของโรงเรียน เช่น การจัดโครงการต่างๆของ
โรงเรียนท่ีต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายในชุมชน  ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของครู ชุมชนท่ีสะท้อนถึงการท างานของโรงเรียนด้วย และต้องประสานงานให้บุคลากร
ในโรงเรียนทุกคน และบุคคลภายนอกสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากความ
ขัดแย้ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการ
ติดต่อส่ือสารของผู้บริหาร พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการติดต่อส่ือสาร อยู่
ในระดับมาก  
  1.6 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจ เลือกแนวทางแก้ปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการวินิจฉัยปัญหา มีการวิเคราะห์ปัญหาภายในและภายนอกท่ี
ส่งผลต่อโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 



  114 

เป็นเครื่องมือ ซึ่งข้อมูลท่ีได้นี้จะมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการ
แก้ปัญหา เพื่อลดการเกิดผลกระทบเชิงลบกับโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิวัฒน์ บุญยง    
ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก 
  1.7 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารเวลา อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถบริหารเวลาท่ีดี สามารถวิเคราะห์ถึง
การใช้เวลา การจัดล าดับความส าคัญของงาน สามารถมอบหมายงานตามล าดับความส าคัญให้
ผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความพร้อม และต่ืนตัวต่อนโยบายทางการศึกษา จึงท าให้มีการวางแผน จัดสรร ก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน การมอบหมายงานท่ีเหมาะสม เช่น มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน มีการประชุมทบทวนการการปฏิบัติงาน และติดตามงานเป็นระ ยะๆอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติงานเหล่านั้นให้บรรลุผลตามวัน และเวลาท่ีก าหนดได้ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี กล่าวถึง 20 วิธีท่ีผู้บริหารสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถาบันด ารงราชานุ
ภาพ กล่าวว่า การบริหารเวลา คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นจึงจะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถท าได้
เพียงแต่รู้จักท่ีจะแบ่งเวลาโดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาท่ีก าหนด 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิวัฒน์ บุญยง ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร พบว่า
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารเวลา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเรไร ประกอบผล ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารเวลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ท่ีว่า                   
ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูก่อนจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังต้องมีการสอบแข่งขัน เพื่อให้
ได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย จากนั้นต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มอีกเป็น
ระยะเวลาสองปี จึงจะด ารงต าแหน่งครู และเมื่อเป็นครูแล้วก็มีการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท้ังใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพ โดยครูต้องมีการพัฒนาตนเองให้อยู่ในกรอบของความเป็น
ครู และต้องประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ซึ่งท าให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
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ความรับผิดชอบอุตสาหะต้ังใจถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ โดยได้รับการพัฒนาท้ังจากหน่วยงานต่างๆของ
ภาครัฐ และเอกชน ในทุกๆภาคเรียนครูจะมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี 3 ด้าน 13 ตัวบ่งช้ี 
ประกอบไปด้วย ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ คุณภาพของผู้เรียน การสร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ด้านท่ี 2 ด้านการบริหาร
จัดการช้ันเรียน ประกอบไปด้วยการบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประกอบการเรียนหรือประจ าวิชา ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพ และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งครูทุกคนต้องรายให้ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบ และรับการประเมินจากผู้บริหาร ทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานให้อยู่
ในเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ส่ิงเหล่านี้ท าให้ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมศักด์ิ เก้าล้ิม ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของอิ่มทิพย์ อนิศดา ท าวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของภูมินทร์ เจริญสุขท าวิ จัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน  ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ส าหรับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปราย
รายละเอียด ดังนี้  
  2.1 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากครูมีการค้นคว้าหาความรู้มา
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ได้แก่ การเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ และการอบรมออนไลน์ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพินิจ แสนวัง ท าวิจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน                   
ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  ผลการวิจัยพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 

  2.2 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย
ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยครูเข้าใจพื้นฐานท่ีว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจ
เลือกใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งวิธีการนี้สามารถ
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พัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณนิดา นาคะผิว ท าวิจัย
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ี
จะเกิดแก่ผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
  2.3 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ในด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูวินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าผลการวิเคราะห์นั้นมาปรับเปล่ียนวิธีการสอน โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการให้มากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ฉัตรพล ศรีมาทา ท าวิจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้
เต็มตามศักยภาพ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ
ได้เกิดผลจริง อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูจะต้องมีการบันทึกหลังสอน ถึงผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การสอน ปัญหาท่ีเกิด ซึ่งผลสะท้อนเหล่านั้นจะถูกน ามาปรับปรุงแก้ไขในการจัดท าแผนการสอนครั้ง
ต่อไป เพื่อใหผู้้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ สอดคล้องกับวีรยุทธ ชาตะกาญจน์ ท่ีกล่าวถึง
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยบอกว่าครูต้องออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
  2.5 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านพัฒนาส่ือการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการค้นหาส่ือ
การสอนท่ีหลากหลายน ามาใช้ในการเรียนการสอน และยังมีการอบรมการจัดท าส่ือการสอนของ
หน่วยงานราชการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆให้กับครู เพราะส่ือการสอนจะช่วยดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนให้สนใจท่ีครูสอน และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนว่า ครูต้องจัดเตรียมและ
เลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
  2.6 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากครูจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการ
ปฏิบัติจริง ประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งการให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ถาวร กว่าการท่องจ าแค่เนื้อหาแล้วสอบ การสอนในปัจจุบันจะเน้นรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอเดเกไมล์ 
ท่ีวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของครูที่สอนอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ครูต้องสร้างและใช้แผนการสอน เข้าใจ
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ถึงความต้องการในการเรียนของผู้เรียน สอนนักเรียนตามระดับความสนใจ และช่วยเหลือนักเรียนให้
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  
  2.7 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพท่ี
แสดงถึงการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลและรายงานผลการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมเป็น
ภาพรวมของการพัฒนานักเรียนท้ังห้องพร้อมข้อเสนอแนะน าใหม่ๆ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ                                
ณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์ ท าวิจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
  2.8 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูแต่งกายสุภาพเรียนร้อย อ่อนโยน เอาใจใส่นักเรียน  
เหมาะสมกับกาลเทศะ กิริยา วาจาเรียบร้อย ท้ังต่อครู ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีแก่นักเรียนได้ เมื่อครูประพฤติตนดีอย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนเกิดความรัก เล่ือมใส ศรัทธา 
และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภูมินทร์  เจริญสุข  ท่ีท าวิจัย
เรื่อง ผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า ครู
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้รียนอยู่ในระดับมาก 
  2.9 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก การปฏิบัติงานของครูยึดหลักกัลยาณมิตร เอื้อเฟ้อต่อ
กัน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวรนิษฐา ชินทวัน ท าวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมาก 
  2.10 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูในปัจจุบันมีกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนอยู่เสมอ เช่น 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือในบางครั้งหน่วยงานในชุมชนขอความร่วมมือจากคณะครูในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ครูก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ เช่น การร่วมจัดนิทรรศการ
ต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิ จัยของกรกต ขาวสะอาด ท าวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์   
อยู่ในระดับมาก       
   2.11 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร ติดตาม
สถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ โดยน าข่าวสาร
โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองมาใช้เป็นช่องทางในการไปอบรม เพิ่มพูนความรู้ 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของกัญชพร นาห่อม ท าวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบว่า
การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ด้าน
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา อยู่ในระดับมาก 
  2.12 ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ครูมีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกๆสถานการณ์ 
เช่น จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นข่าวมาบูรณาการในการสอน และให้นักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ พร้อมหาทางแก้ไข หรือปรับตัวเพื่อสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน เป็น
การสอนให้นักเรียนมีทักษะชีวิตควบคู่ไปด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สายไหม ดาบทอง ท า
วิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานของครู ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ อยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผล
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม               
มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยครั้งนี้ ท่ีว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ก ากับ ติดตาม ดูแล ส่งเสริม มอบหมายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน                      
ของครู ครูจึงปฏิบัติในหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอเดเกไมล์ (Adegbemile) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้บริหารท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรียให้มีประสิทธิภาพ 
โดยในการศึกษาครั้งนี้เป็นการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ ทักษะ
ด้านการเรียนการสอน ทักษะด้านการจัดการบุคลากร และทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ผล
การศึกษาพบว่า ทักษะท้ัง 3 ด้าน มีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารในการใช้พัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยในทักษะด้านการเรียนการสอนนั้น ประกอบด้วย การท างานร่วมกันระหว่างครูและ
ผู้บริหารในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เพื่อจะได้มีจุดประสงค์ในการท างาน
ร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ในการสร้างแผนการสอน มีกิจกรรมส าหรับการเรียนการสอน มีการประเมิน
แผนการเรียนการสอน และประเมินครู เพื่อน าไปพัฒนาให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ส าหรับทักษะการพัฒนา
บุคลากรท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ลักษณะความเป็นผู้น าท่ี
กระตุ้นความสนใจของบุคลากร มีความสนใจในการให้ความช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารกับ ผลการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ทักษะการวินิจฉัย มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอาจมีนโยบายให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษา ด้าน
การวินิจฉัย การจัดอบรมเชิงวิชาการ จัดสัมมนาวิชาการส าหรับผู้บริหารท้ังภายใน และภายนอกเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการบริหาร  
 2. ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนด้านพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจมี
นโยบายให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้าง และพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอน จัดสัมมนาครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดประกวดส่ือการสอนและ
มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานด้านการพัฒนาส่ือการสอนท่ีดี เป็นต้นแบบแก่ครูท่านอื่นๆต่อไป  
 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารมีผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทักษะการบริหารท้ัง 7 ด้าน โดยการจัดสัมมนาวิชาการระดมความคิดให้ผู้บริหารและครูได้มา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อน าปัญหามาแก้ไขหรือพัฒนาในส่วนท่ีดีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้น   

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กับผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นๆ 
 2. ควรมีการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
 3. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นๆท่ีมีผลต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือ  

และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์ 
   ต าแหน่ง อาจารย์หลักสูตรการบริหารการศึกษา  
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
2. ดร.อาคม  มากมีทรัพย์  
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 
   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 
3. ดร.นพดล  ฤทธิโสม 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ตัน กรงุเทพมหานคร 
   ส านักงานเขตพญาไท สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 
4. ดร.เฉลียว  ยาจันทร์ 
   ต าแหน่ง อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 
5. ดร.สมพงษ์  เตชะรัตนวรกุล 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุร ี
   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข  

ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือวิจัย 
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การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือ 
ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
ทักษะการบริหาร 

ท่ี ทักษะการบริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) 
1. ผู้บริหารมีความรู้  ความเข้าใจเทคนิค

วิธีการท างานต่างๆ 
+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เครื่องมือ และ
เทคนิควิธีการท างานได้อย่างเหมาะสม 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้ครูน า
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ รวมท้ังช้ีแนะแนว
ทางการปฏิบัติงานให้ครูปฏิบั ติตามได้
อย่างถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. ผู้บริ ห าร รู้ ขั้ นตอนการด า เนิน ง าน ท่ี
มอบหมายให้กับผู้ท่ีต้องดูแลได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills)  
5. ผู้บริหารมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์

กับบุคคลท้ังภายใน และภายนอกองค์กร  
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารมีความสามารถในการส่ือสาร 
และสร้างความเข้าใจกับบุคคล และกลุ่ม
บุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารสามารถจูงใจบุคคล และกลุ่ม
บุคคลให้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จ
ลุล่วง 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

8. ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ ท า ง า น ร่ ว ม กั บ
ผู้ใ ต้บั ง คับบัญชา เพื่ อนร่ วมงานและ
บุคลากรระดับสูงขององค์กร 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
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ท่ี ทักษะการบริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

9. ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นๆ
ภายนอกองค์กรได้ 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) 
10. ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด เข้าใจ

ขั้นตอนกระบวนการท างานต้ังแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังงานส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

11. ผู้บริหารเข้าใจสภาพความเปล่ียนแปลง
ภายนอกท่ีมีผลต่อองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12. ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิง                  
กลยุทธ์ ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

13. ผู้บริหารเข้าใจส่วนประกอบทุกส่วนของ
องค์กรในภาพรวม และใช้ภาพรวมของ
องค์กรมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ทักษะการวินิจฉัย (diagnostic skills)  
14. ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวทางการ

แก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารสามารถวินิจฉัยและวิเคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

16. ผู้บริหาร ศึกษาสภาพปัญหาท่ี เกิดขึ้น
ภายในองค์กร เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
นั้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

17. ผู้บริ หารหาวิ ธี ก าร ท่ี เหมาะสมมาใ ช้
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ท่ี ทักษะการบริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

ทักษะการติดต่อสื่อสาร (communication skills) 
18. ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความคิดของ

ตนเอง และข้อมูลอื่นๆสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึง
เป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

19. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น และข้อมูล
ต่างๆจากผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลอื่นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20. ผู้บริหารสามารถรับฟั งความคิดเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานอื่นๆด้วย
ความเข้าใจ 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

21. ผู้ บ ริ ห า ร มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประสานงานให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อนร่วมงาน สามารถท างานร่วมกันได้
โดยปราศจากความขัดแย้ง 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

ทักษะการตัดสินใจ (decision making skills)  
22. ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
23. ผู้บริหารมองเห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

องค์กรได้ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

24. ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

25. ผู้บริหารสามารถยอมรับความผิดพลาดใน
การตัดสินใจของตนเองได้  และแก้ไข 
ปรับปรุงการตัดสินใจทันทีเพื่อไม่ให้เกิด
ผลเสียต่อองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ทักษะการบริหารเวลา (time management skills) 
26. ผู้บริหารสามารถบริหารเวลาในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ท่ี ทักษะการบริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

27. ผู้บริหารมีการวางแผน จัดสรร ก าหนด
เป้าหมาย วิเคราะห์ถึงการใช้เวลา และ
สามารถจัดล าดับความส าคัญของงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

28. ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานตามล าดับ
ความส า คัญ ให้ ผู้ รั บ ผิดชอบไ ด้อย่ า ง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

29. ผู้บริหารสามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมี
ประ สิทธิภาพตามล า ดับความส า คัญ             
ของงาน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ผลการปฏิบัติงานของครู 

ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
1. ครูน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ครูน าผลงานทางวิชาการของตนเองไป
เผยแพร่ เพื่อ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ครูน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน มา
พัฒนาตนเอง โดยมีผลงาน หรือรายงานท่ี
ปรากฏชัดเจน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
4. ครูตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมอื่นๆอย่างชาญฉลาด 
ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

5. ครูน ากิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิ จก ร รมอื่ น ๆมา ใ ช้ กั บ ผู้ เ รี ยนอย่ า ง
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6. ครูค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน                  
เป็นส าคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
7. ครูมีการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความ

ต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน เพื่อน ามามา
ปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้ได้ผลดีกว่าเดิม  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8. ครูน าผลการวิเคราะห์นั้นมาปรับเปล่ียน
วิธีการสอน โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ และ
ความต้องการให้มากท่ีสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9. ครู ส่ง เสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
10. ครู สร้ า งแผนการสอน  และ เ ลือกใ ช้

แผนการสอนท่ีเหมาะสมกับความแตกต่าง
ของผู้เรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

11. ครูน าบันทึกหลังการสอนมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาแผนการสอนอยู่เสมอ 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12. ครูใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
13. ครูมีการประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตส่ือการเรียน

การสอนใหม่ๆอยู่เสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14. ครูน าส่ือการเรียนการสอน เทคนิควิธีการ            
ต่างๆท่ีเหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์
ของการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15. ครู มี ก ารปรับปรุ ง เครื่ อ งมื ออุปกร ณ์ 
เอกสารส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
16. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ประสบผลส าเร็จ 
+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

17. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
การปฏิบัติจริง และให้นักเรียนสรุปความรู้
ท้ังหลายได้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

18. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
นักเรียนมีค่านิยม และนิสัยรักการปฏิบัติ
จนเกิดเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียน
ตลอดไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
19. ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิด

จากการปฏิบั ติการ เรียนการสอนให้
ค รอบ ค ลุมส า เห ตุ  ปั จ จั ย  และกา ร
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

20. ครูน าเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับปัญหาความต้องการของผู้เรียนท่ี
ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน  เทคนิค วิธีการ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อ
การพัฒนา คุณภาพของ ผู้ เ รี ยน  และ
ขัน้ตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการ นวัตกรรม
นั้น ๆ 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

21. ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามวิธีการท่ีก าหนด ท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน และข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ 
ในการปรับปรุง  และพัฒนาผู้เรียนให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
22. ครูประพฤติตนอย่างเหมาะสมท้ังด้านการ              

แต่งกาย กิริยา วาจา เพื่อเป็นแบบอย่างท่ี
ดีแก่ผู้เรียน 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

23. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู และประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

24. ครูประพฤติตนดีอย่างสม่ าเสมอ ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเล่ือมใสศรัทธา และถือ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์ 
25. ครู ให้ความส า คัญ ในการรับฟั งความ

คิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ 
+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

26. ครูยอมรับในความรู้ ความสามารถของ
เพื่อนร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงาน
ด้วยความเต็มใจ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

27. ครูให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
28. ครู รั บฟั งความคิด เห็น ของบุคคลอื่ น                   

ในชุมชน 
+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

29. ครูยอมรับความรู้ ความสามารถของบุคคล
อื่นในชุมชน และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

30. ครูเป็นส่ือกลางในการท าให้ชุมชน และ
สถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน 
และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
31. ครู แสว ง หาข้ อมู ล ข่ า ว สาร  ติ ดตาม

สถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ
สารสนเทศเกี่ ย วกับวิชาชีพครู อย่ า ง
สม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

32. ครูใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้
ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปร 
ผล 1 2 3 4 5 

33. ครู ใ ช้ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครูมาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
34. ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอา

ปัญหา หรือความจ าเป็นในการพัฒนา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียน และการจัด
กิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 -1 +1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

35. ครูน าปัญหามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา 
ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของ
ผู้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

36. ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของ
ผู้เรียนท่ีถาวร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค  

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ  

และรายชื่อโรงเรียนขอทดลองเคร่ืองมือ 
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รายชื่อโรงเรียนขอทดลองเคร่ืองมือ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

1. โรงเรียนราชินีบูรณะ  
2. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
3. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”   
4. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
5. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
6. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
7. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
8. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
9. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
10. โรงเรียนคงทองวิทยา 
11. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
12. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
13. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม  
14. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
15. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  

ค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
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Scale: ALL VARIABLES 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.987 65 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b01 277.70 1097.045 .631 .987 
b02 277.70 1083.252 .823 .986 
b03 277.57 1096.530 .597 .987 
b04 277.70 1086.838 .753 .986 
b05 277.60 1097.214 .478 .987 
b06 277.73 1095.513 .437 .987 
b07 277.80 1089.683 .605 .987 
b08 277.63 1089.206 .723 .987 
b09 277.43 1095.702 .739 .987 
b10 277.47 1094.326 .779 .986 
b11 277.57 1086.944 .748 .986 
b12 277.50 1089.914 .765 .986 
b13 277.50 1097.569 .707 .987 
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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 
b14 277.60 1081.007 .874 .986 
b15 277.57 1093.633 .831 .986 
b16 277.60 1086.248 .878 .986 
b17 277.70 1089.045 .872 .986 
b18 277.73 1097.582 .635 .987 
b19 277.77 1080.530 .668 .987 
b20 277.47 1095.292 .694 .987 
b21 277.67 1093.471 .747 .986 
b22 277.60 1085.903 .886 .986 
b23 277.47 1092.326 .828 .986 
b24 277.53 1096.809 .736 .987 
b25 277.43 1093.357 .797 .986 
b26 277.40 1088.179 .789 .986 
b27 277.30 1091.666 .718 .987 
b28 277.43 1093.082 .688 .987 
b29 277.37 1087.137 .810 .986 
c1 277.50 1103.845 .696 .987 
c2 277.67 1094.506 .723 .987 
c3 277.70 1086.976 .852 .986 
c4 277.50 1098.121 .693 .987 
c5 277.57 1096.185 .699 .987 
c6 277.43 1104.599 .653 .987 
c7 277.63 1091.895 .670 .987 
c8 277.50 1088.466 .797 .986 
c9 277.43 1100.875 .613 .987 
c10 277.60 1091.145 .769 .986 
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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 
c11 277.53 1099.154 .677 .987 
c12 277.60 1084.110 .813 .986 
c13 277.53 1103.361 .571 .987 
c14 277.53 1090.189 .719 .987 
c15 277.60 1085.145 .842 .986 
c16 277.53 1102.257 .599 .987 
c17 277.50 1096.879 .724 .987 
c18 277.57 1097.633 .728 .987 
c19 277.63 1098.516 .671 .987 
c20 277.67 1088.851 .793 .986 
c21 277.57 1086.323 .862 .986 
c22 277.43 1093.564 .792 .986 
c23 277.40 1095.628 .738 .987 
c24 277.37 1085.206 .851 .986 
c25 277.50 1095.914 .748 .986 
c26 277.40 1088.179 .741 .986 
c27 277.37 1085.068 .854 .986 
c28 277.47 1096.671 .721 .987 
c29 277.50 1080.741 .853 .986 
c30 277.33 1093.954 .779 .986 
c31 277.37 1094.792 .757 .986 
c32 277.33 1099.471 .644 .987 
c33 277.40 1098.455 .616 .987 
c34 277.40 1083.697 .884 .986 
c35 277.47 1096.809 .660 .987 
c36 277.40 1094.524 .765 .986 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล และรายชื่อโรงเรียน 
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8 

จ านวนทั้งหมด 48 โรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 23 โรงเรียน 

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
2. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์  
3. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ 
4. โรงเรียนแคทรายวิทยา   
5. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
6. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  
7. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  
8. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  
9. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี  
10. โรงเรียนหนองโพวิทยา  
11. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  
12. โรงเรียนช่องพรานวิทยา  
13. โรงเรียนสายธรรมจันทร์  
14. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
16. โรงเรียนเนกขัมวิทยา  
17. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
18. โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์    
19. โรงเรียนคุรุราษฎร์รงัสฤษฎ์  
20. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  
21. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
22. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  
23. โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย  
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โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 25 โรงเรียน 
1. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
3. โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี  
4. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
5. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  
6. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  
7. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  
8. โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม  
9. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   
10. โรงเรียนพระแท่นดงรงัวิทยาคาร  
11. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  
12. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  
13. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  
14. โรงเรียนวิสุทธรังษ ี  
15. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารงุ  
16. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  
17. โรงเรียนพงัตรุราษฎร์รงัสรรค์  
18. โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง  
19. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
20. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
21. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุร ี  
22. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
23. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์  
24. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคล้ิมสุคนธ์)   
25. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้มีจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
 1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 ท่าน  
2.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
3.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ  
 ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร จ านวน 29 ข้อ 
 ตอนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน จ านวน 36 ข้อ 
4.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย
เรื่องทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ข้อมูลท่ีได้จากความเห็นของท่านมีค่ายิ่งต่อการวิจัย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
บุคลากร และคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอความกรุณาท่านได้
โปรดให้ข้อมูลตามสภาพจริงท่ีปรากฏในสถานศึกษาของท่าน และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุกๆท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
          

     นางสาววัชรินทร์  จันทโร 
     นักศึกษาปริญญาโท 

     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน ( ) หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับ

ผู้วิจัย 
1. เพศ 

 (  )  ชาย   (  )  หญิง 
[  ] 01 

2. อายุ 
 (  )  ต่ ากว่า 30 ปี  (  )  31-40 ปี 
  (  )  41-50 ปี   (  )  51 ข้ึนไป 

[  ] 02 

3. ระดับการศึกษา 
 (  )  ปริญญาตรี   (  )  ปริญญาโท 
 (  )  ปริญญาเอก 

[  ] 03 

4. ต าแหน่ง  
 (  )  ผู้อ านวยการสถานศึกษา (  )  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

[  ] 04 

5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
 (  )  ไม่เกิน 5 ปี   (  )  6-10 ปี 
  (  )  11-15 ปี   (  )  16-20 ปี 
  (  )  20 ปีข้ึนไป 

[  ] 05 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร  
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
 ระดับ  5 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 ระดับ  4 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก  
 ระดับ  3 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง  
 ระดับ  2 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย  
 ระดับ  1 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

ที ่ ทักษะการบริหาร 
ระดับทักษะการบริหาร ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) 
1. ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีการ

ท างานต่างๆ 
     [  ] 06 

2. ผู้บริหารสามารถเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิค
วิธีการท างานได้อย่างเหมาะสม 

     [  ] 07 

3. ผู้บริหารให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้ครูน า
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้  รวมทั้ งชี้แนะแนว
ทางการปฏิบัติงานให้ครูปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง 

     [  ] 08 

4. ผู้บริหารรู้ข้ันตอนการด าเนินงานที่มอบหมาย
ให้กับผู้ที่ต้องดูแลได้ 

     [  ] 09 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) 
5. ผู้บริหารมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  
     [  ] 10 

6. ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสาร และ
สร้างความเข้าใจกับบุคคล และกลุ่มบุคคล 

     [  ] 11 

7. ผู้บริหารสามารถจูงใจบุคคล และกลุ่มบุคคลให้
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง 

     [  ] 12 
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ท่ี ทักษะการบริหาร 
ระดับทักษะการบริหาร ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
8. ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ ท า ง า น ร่ ว ม กั บ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคลากร
ระดับสูงขององค์กร 

     [  ] 13 

9. ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นๆ
ภายนอกองค์กรได้ 

     [  ] 14 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) 
10. ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด เข้าใจ

ขั้นตอนกระบวนการท างาน ต้ังแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังงานส าเร็จ 

     [  ] 15 

11. ผู้บริหารเข้าใจสภาพความเปล่ียนแปลง
ภายนอกท่ีมีผลต่อองค์กร 

     [  ] 16 

12. ผู้บ ริ หา รมี ค ว ามสามารถในการ คิด เ ชิ ง                  
กลยุทธ์  ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ ให้ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 

     [  ] 17 

13. ผู้บริหารเข้าใจส่วนประกอบทุกส่วนขององค์กร
ในภาพรวม และใช้ภาพรวมขององค์กรมาเป็น
พื้นฐานในการตัดสินใจ 

     [  ] 18 

ทักษะการวินิจฉัย (diagnostic skills) 
14. ผู้บริ หารสามารถมอง เห็นแนวทางการ

แก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ 
     [  ] 19 

15. ผู้บริหารสามารถวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ 

     [  ] 20 

16. ผู้บริหารศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน
องค์กร เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น 

     [  ] 21 

17. ผู้บริหารหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นภายในองค์กร 

     [  ] 22 
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ที ่ ทักษะการบริหาร 
ระดับทักษะการบริหาร ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ทักษะการตดิต่อสือ่สาร (communication skills) 
18. ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเอง 

และข้อมูลอื่นๆสู่ผู้ ใ ต้บังคับบัญชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่ อให้ทราบถึงเป้าหมายที่
คาดหวังไว ้

     [  ] 23 

19. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลอื่นๆ 

     [  ] 24 

20. ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานอื่นๆด้วยความ
เข้าใจ 

     [  ] 25 

21. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานให้
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เพื่อนร่วมงาน 
สามารถท างานร่วมกันได้โดยปราศจากความ
ขัดแย้ง 

     [  ] 26 

ทักษะการตดัสนิใจ (decision making skills) 
22. ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ      [  ] 27 
23. ผู้บริหารมองเห็นสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์กร

ได้ 
     [  ] 28 

24. ผู้บริหารสามารถ ตัดสิน ใจ เลือกแนวทาง
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

     [  ] 29 

25. ผู้บริหารสามารถยอมรับความผิดพลาดในการ
ตัดสินใจของตนเองได้  และแก้ไข ปรับปรุงการ
ตัดสินใจทันทีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อองค์กร 

     [  ] 30 

ทักษะการบริหารเวลา (time management skills) 
26. ผู้บริหารสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
     [  ] 31 

27. ผู้บริหารมีการวางแผน จัดสรร ก าหนดเป้าหมาย 
วิเคราะห์ถึงการใช้เวลา และสามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     [  ] 32 
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ท่ี ทักษะการบริหาร 
ระดับทักษะการบริหาร ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
28. ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานตามล าดับ

ความส าคัญให้ผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
     [  ] 33 

29. ผู้ บ ริ ห า ร สาม ารถ ปฏิ บั ติ ง าน ไ ด้ อย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ             
ของงาน  

     [  ] 34 

 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
 ระดับ  5 หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 ระดับ  4 หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก  
 ระดับ  3 หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปานกลาง  
 ระดับ  2 หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับน้อย  
 ระดับ  1 หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ระดับผลการปฏิบัติงานของครู ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
1. ครูน าความรู้ ท่ี ได้จากการศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
     [  ] 35 

2. ครูน าผลงานทางวิชาการของตนเองไปเผยแพร่
เพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการ จัดการเรียน                 
การสอน 

     [  ] 36 

3. ครูน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน มาพัฒนา
ตนเอง โดยมีผลงาน หรือรายงานท่ีปรากฏ
ชัดเจน 

     [  ] 37 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ระดับผลการปฏิบัติงานของครู ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
4. ครูตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมอื่นๆอย่างชาญฉลาด ด้วยความ
รัก และหวังดีต่อผู้เรียน  

     [  ] 38 

5. ครูน ากิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
อื่นๆมาใช้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม  

     [  ] 39 

6. ครูค านึ ง ถึ งประ โยชน์ ท่ีจะ เกิดแก่ ผู้ เรี ยน                  
เป็นส าคัญ 

     [  ] 40 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
7. ครูมีการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการ

ท่ีแท้จริงของผู้เรียน เพื่อน ามามาปรับเปล่ียน
วิธีการสอนให้ได้ผลดีกว่าเดิม  

     [  ] 41 

8. ครูน าผลการวิเคราะห์นั้นมาปรับเปล่ียนวิธีการ
สอน โดยมุ้งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ความถนัด ความสนใจ และความต้องการให้
มากท่ีสุด 

     [  ] 42 

9. ครูส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

     [  ] 43 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
10. ครูสร้างแผนการสอน และเลือกใช้แผนการ

สอนท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน  
     [  ] 44 

11. ครูน าบันทึกหลังการสอนมาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาแผนการสอนอยู่เสมอ เพื่อใหผู้้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     [  ] 45 

12. ครูใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     [  ] 46 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ระดับผลการปฏิบัติงานของครู ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
13. ครูมีการประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตส่ือการเรียนการ

สอนใหม่ๆอยู่เสมอ 
     [  ] 47 

14. ครูน าส่ือการเรียนการสอน เทคนิควิธีการ            
ต่างๆท่ีเหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ 

     [  ] 48 

15. ครูมีการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสาร
ส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอยู่เสมอ 

     [  ] 49 

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
16. ครู จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียน

ประสบผลส าเร็จ 
     [  ] 50 

17. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ปฏิบัติจริง และให้นักเรียนสรุปความรู้ท้ังหลาย
ได้ด้วยตนเอง 

     [  ] 51 

18. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ค่านิยม และนิสัยรักการปฏิบัติจนเกิดเป็น
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

     [  ] 52 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
19. ครูมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุม
สาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     [  ] 53 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ระดับผลการปฏิบัติงานของครู ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
20. ครูน าเสนอรายละเอียดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปัญหาความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการ
พัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ี
น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
และขัน้ตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการ นวัตกรรม
นั้น ๆ 

     [  ] 54 

21. ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามวิธีการท่ีก าหนด ท่ีเกิดกับผู้เรียน และ
ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุง 
และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

     [  ] 55 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
22. ครูประพฤติตนอย่างเหมาะสมท้ังด้านการ              

แต่งกาย กิริยา วาจา เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้เรียน 

     [  ] 56 

23. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้เรียน 

     [  ] 57 

24. ครูประพฤติตนดีอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียน
เกิดความเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตน 

     [  ] 58 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์ 
25. ครูใหค้วามส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของ

เพื่อนร่วมงานเสมอ 
     [  ] 59 

26. ครูยอมรับในความรู้ ความสามารถของเพื่อน
ร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความ
เต็มใจ  

     [  ] 60 
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ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ระดับผลการปฏิบัติงานของครู ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
27. ครูให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

     [  ] 61 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
28. ค รู รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง บุ ค ค ล อื่ น                   

ในชุมชน 
     [  ] 62 

29. ครูยอมรับความรู้ ความสามารถของบุคคลอื่น
ในชุมชน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา 

     [  ] 63 

30. ครู เป็น ส่ือกลาง ในการท า ให้ ชุมชน  และ
สถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

     [  ] 64 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
31. ครูแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์

ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 

     [  ] 65 

32. ครู ใ ช้ข้ อมู ลข่ าวสาร เป็นพื้ น ฐ าน ในการ
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูล
ประกอบการแก้ปัญหา  

     [  ] 66 

33. ครูใช้ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

     [  ] 67 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
34. ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการน าเอา

ปัญหา หรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ 
ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 

     [  ] 68 

 



  163 

ท่ี ผลการปฏิบัติงานของครู 
ระดับผลการปฏิบัติงานของครู ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
35. ครูน าปัญหามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา 

ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน 
     [  ] 69 

36. ครูสร้ าง โอกาสให้ ผู้ เรี ยนไ ด้ เรี ยนรู้ ใน ทุก
สถานการณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียน
ท่ีถาวร 

     [  ] 70 

 
 
 



 
 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววัชรินทร์  จันทโร 
วัน เดือน ปี เกิด 4 เมษายน 2530 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลโพธาราม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2542     ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม  

              อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
พ.ศ. 2545     ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
                   โรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี 
         อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
พ.ศ. 2548     ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
                   โรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี 
         อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
พ.ศ. 2553     ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา (ศษ.บ.)   
         มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2558     ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
                  ภาควิชาการบริการการศึกษา   
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 98 หมู ่7 ซอย 7 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   
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