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The purposes of this research were (1) to know the level of academic leadership of the 
private school principal and teacher’s job performance according to the teacher professional standards of 
Teacher Council A.D. 1994 (2) to know the relationship between the performance of academic 
leadership of the private school principal and teacher’s job performance according to the teacher 
professional standards of Teacher Council A.D. 1994 (3) to know the academic leadership behavior of 
the private school principal affecting teacher’s job performance according to the teacher professional 
standards of Teacher Council A.D. 1994. 

The sample consisted of 84 private schools in Educational Region 5 as a unit of The 
respondents  were 84 principals, 84 principals, 84 academic leader teachers and 168 teachers, totally 336 
people. The instruments used for collecting data were idea of Hallinger and Murphy, The teacher 
professional standards of teacher council A.D.1994. and The statistic used for analysis were percentage 
(%), mean, standard deviation, Pearson’ s product moment correlation coefficient and stepwise multiple 
regression. The results of the study were as follow : (1) the level of academic leadership of the private 
school principal was overall at a high level and the teacher’s job performance according to the teacher 
professional standards of Teacher Council A.D. 1994 was at a high level (2) the academic leadership 
behaviors of the private school principal was significantly correlated with the teacher’s job performance 
according to the teacher professional standards of Teacher Council A.D. 1994 at the .01 level (3) the 
academic leadership behavior of the principal private school affected teacher’s job performance 
according to the teacher professional standards of Teacher Council  1994 both the total and each side. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

                  มนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญและมีคาที่สุด เพราะมนุษยเปนผูกําหนดกิจกรรม         
ในการสรางสรรคสังคม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมี         
คุณภาพสูง และการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสูงไดนั้น การศึกษานับวาเปนรากฐาน
หรือปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาดังกลาว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรู ความสามารถ ทักษะ และแนวทาง                     
ในการสรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและสังคมสวนรวม ทั้งนี้เนื่องมาจากมนุษย                      
ไดรับการพัฒนาใหคุณภาพสูงนั่นเอง ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9     
(พ.ศ. 2545-2549) จึงเนน “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ตอจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ          
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 กลาวคือ คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวม    
และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม                   
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบบริหารจัดการภายในที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทําให             
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง1  

จากการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังกลาว จึงไดมี                
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542       โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย      
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ     
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข2 จากนั้นจึงไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา                  
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น     เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทย         
ในอนาคตเปนคนดีมีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี ทํางานไดดี มีคุณภาพ มีความเปนไทย สามารถ            
ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง3 นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการถึงระบบการศึกษาในอนาคต        

                                                           
                   1 ธีระพล  อรุณะกสิกร และคณะ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545-2549) (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2544), 11. 

2 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542,”  ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116, ตอนที่ 
74 ก (19 สิงหาคม 2542) : 3. 

3 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ 
พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด, 2544), 1-2. 
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ที่จะตองเปดกวางใหทุกคนไดมีโอกาสเขาถึงแหลงการเรียนรูและแสวงหาความรูโดยไมจํากัด                           
เฉพาะในระบบโรงเรียน โดยใช IT เปนเครื่องมือที่จะสรางโอกาส ในการเขาสูความรู                   
ของคนในชาติ4  

การนํานโยบายสูการปฏิบัติของสถานศึกษา  เพื่อให เด็กและเยาวชนของชาติ                     
เปนคนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้นยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการ      
บริหารงานและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และขึ้นอยูกับความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ ผูบริหารที่มีพฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการยอมสามารถบริหารงานใหเอื้อตอการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครู      
ในสถานศึกษา ที่จะสงผลตอการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ในบรรดากิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ส่ิงที่จะชวยใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายไดขึ้นอยูกับผูบริหารที่จะใชวิธีการบริหารไดถูกตองเหมาะสม      
เพียงใด ผูบริหารที่มีคุณภาพยอมตองทําการบริหารอยางมีหลักเกณฑและมีขั้นตอนในการ         
ดําเนินงานไดเหมาะสม5 และในบรรดางานที่ผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบ ซ่ึงตองใหความสําคัญ
อยางยิ่งคือ  งานวิชาการ เพราะงานวิชาการเปนตัวบงชี้คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน ทั้งยังเปน                  
เครื่องชี้ความสําเร็จหรือความสามารถของผูบริหารโรงเรียนอีกดวย สมควรที่ผูบริหารโรงเรียน            
จะใหความสนใจและความสําคัญมากกวางานอื่น ๆ  ดังที่ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ไดกลาววา                   
การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงาน      
วิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน          
ใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน6 เชนเดียวกัน อุทัย   บุญประเสริฐ 
และชโลมใจ  ภิงคารวัฒน ไดกลาววางานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน จุดประสงคของการ       
จัดการศึกษาในโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมใหนักเรียนพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติ7 
                                                           

4 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
กระทรวงศกึษาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2544), 1. 

5 กิติมา  ปรีดีดลิก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งตน (กรุงเทพมหานคร : หาง
หุนสวนจํากดั อักษรบัณฑติ, 2532), 47. 

6 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : สมิตออฟเซท, 
2535), 16. 

7 อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลมใจ  ภิงคารวฒัน, หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศ 
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ในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง 
ก็คือ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงหมายถึง การที่ผูบริหาร        
โรงเรียนมีการกระทําหรือทาทีที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียน     
ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมงานวิชาการใหไดผลดี พฤติกรรมดังกลาวของ        
ผูบริหารจะกอใหเกิดสภาพที่ เอื้อตอการทํางานของครูชวยใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้น            
ครูมีความใสใจและกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของ     
นักเรียนในที่สุด  

การที่ ค รู ใหญ โรง เ รี ยน เอกชนจะมีพฤติ กรรมความ เปน ผู นํ าทางวิ ช าการ                           
ที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ไดนั้น จะตองเปน          
ผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณทางวิชาการเปนอยางดี แตจากการศึกษา พบวา 
ครูใหญยังมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหเกิดประโยชนอยางแทจริงหลายประการ คือ 

1. ครูใหญปฏิบัติหนาท่ีหลายตําแหนง โรงเรียนเอกชนในเขตการศึกษา 5 สวนมาก        
จะเปนโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีนักเรียนจํานวนไมมากนัก การบริหารงานในโรงเรียน
จึงอยูที่ผูบริหารคนเดียวกัน ซ่ึงปฏิบัติหนาที่หลายตําแหนง ไดแก ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการและ         
ครูใหญ ทําใหการปฏิบัติหนาที่ครูใหญตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2525 
ไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควร และสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. วุฒิการศึกษาของครูใหญ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดความรู
และประสบการณของผูขอรับใบอนุญาตใหเปนครูใหญและความรูของผูขอรับใบอนุญาตใหเปน 
ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูเปนครูใหญโรงเรียนเอกชนที่เปดสอน
ระดับประถมศึกษาไว คือ (1) ตองมีความรูทางการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
หรือมีความรูทางการศึกษา  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองวา เทียบไดไมต่ํ ากวานี้และ                    
ตองมีประสบการณเปนครูมาแลวไมนอยกวาสามป (2) ตองมีความรูทางการศึกษาไมต่ํากวา
ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือมีความรูทางการศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเทียบไดไมต่ํากวานี้ และ
ตองมีประสบการณเปนครูมาแลวไมนอยกวาสองป หรือ (3) ตองมีความรูทางการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรี และตองมีประสบการณเปนครูมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป8  ซ่ึงกลาวไดวาผูที่จะเปน           

                                                                                                                                                                      
ภายในโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองการพิมพ, 2534), 27. 

8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ               
ขอบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา      
ลาดพราว, 2537), 69. 
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ครูใหญตองมีวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา แตหลังจากที่ไดประกาศใช            
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แลว ผูที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา             
ทั้งของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ซ่ึงมีแนวโนมวาผูบริหารสถานศึกษา             
ตองมีวุฒิปริญญาตรีทางบริหารการศึกษา  และในระยะตอไปอาจตองมีวุฒิปริญญาโท                       
ทางบริหารการศึกษาดวย จากการศึกษาขอมูลวุฒิดานการศึกษาของครูใหญโรงเรียนเอกชน            
ที่เปดสอนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา มีครูใหญที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี                
จํานวนหลายคน และครูใหญที่มีวุฒิปริญญาโทมีจํานวนนอย ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 รอยละของวุฒิการศึกษาของครูใหญโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2545  
เขตการศึกษา 5 

 

 วุฒิการศึกษา รวม 
จังหวัด ตํ่ากวา 

ปริญญาตรี (คน) 
ปริญญาตรี

(คน) 
ปริญญาโท

(คน) 
ปริญญาเอก

(คน) 
 

(คน) 
1. ราชบุรี 3 20 6 - 29 
2. กาญจนบุรี - 16 4 - 20 
3. ประจวบคีรีขันธ 1 22 1 - 24 
4. เพชรบุรี 1 6 - - 7 
5. สมุทรสงคราม 1 7 1 - 9 
6. สุพรรณบุรี - 18 2 - 20 

รวม 6 89 14 - 109 
คิดเปนรอยละ 5.50 81.65 12.85 - 100 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 5 , “รายงานการศึกษาสวนภูมิภาค ภาคสถิติ 
(รศ.ภ.) ปการศึกษา 2545.” (อัดสําเนา) 
 

จากตารางที่ 1 พบวา วุฒิการศึกษาของครูใหญโรงเรียนเอกชน ที่เปดสอนระดับ       
ประถมศึกษา เขตการศึกษา 5 ปการศึกษา 2545 จํานวน 109 คน มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน         
6 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ของจํานวนครูใหญทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 
81.65 ของจํานวนครูใหญทั้งหมด และมีวุฒิปริญญาโท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 12.85           
ของจํานวนครูใหญทั้งหมด  ไมมีวุฒิปริญญาเอก   

นอกจากนี้ ยังพบวาครูใหญบางคนยังไมมีวุฒิทางดานการบริหารการศึกษาหรือ                          
ยังไมเคยเขารับการศึกษาหรืออบรมการเปนผูบริหารการศึกษาจากสถาบันหรือหนวยงานใด ๆ                   
ที่จัดขึ้น ซ่ึงยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชนเดียวกัน สอดคลองกับปญหา                  
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ด า น ผู บ ริ ห า ร ที่ ป ร า ก ฏ อ ยู ใ น คู มื อ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง วิ ท ย า ลั ย แ ส ง ธ ร ร ม                           
ซ่ึงบาทหลวงชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร ไดนํามากลาวไวในงานวิจัย เรื่อง “องคประกอบของ
ผูบริหารที่สงผลตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี” ที่วา โรงเรียน
สังกัดสังฆมณทลราชบุรี  ดําเนินการบริหารโดยบาทหลวง  นักบวชชายและนักบวชหญิง                           
ซ่ึงสวนใหญไดรับการเตรียมตัวมาเพื่อเปนผูนําทางดานศาสนา โดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรม 
และศีลธรรมที่ดีงาม มากกวาการเตรียมตัวเพื่อเปนผูบริหารการปกครอง บริหารการศึกษา                 
สวนใหญบาทหลวงใหมไดเรียนรูภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ ซ่ึงพอจะสรุปไดวามีประสบการณ
กอนเขาปฏิบัติการในระบบโรงเรียนนั้นนอยมาก อีกทั้งไมเคยเขารับการอบรมเปนผูบริหาร
การศึกษาจากสถาบันพัฒนาผูบริหารใด ๆ เลย9 

3.  การเปล่ียนแปลงผูบริหารโรงเรียน       โรงเรียนเอกชนบางแหงมีกําหนดระยะเวลา 
ในการดํารงตําแหนงของผูบริหารโรงเรียน  โดยเฉพาะครูใหญตองยายสถานที่ทํางานเมื่อครบวาระ 
ทําใหการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนขาดความตอเนื่อง ตองศึกษาและสรางความสัมพันธ 
กับบุคลากรผูรวมงานใหมเมื่อยายโรงเรียน  ซ่ึงจะเห็นไดจากระบบการสับเปลี่ยนหนาที่                       
เมื่อหมดวาระการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสังฆมณทลราชบุรี ที่กลาวถึงในงานวิจัยของ                    
ชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร ที่วา การสับเปลี่ยนหนาที่ทําใหตองเปลี่ยนผูบริหารบอย การบริหารงาน
โรงเรียนจึงไมตอเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของผูบริหารคนใหม ซ่ึงยอมสงผล
กระทบตอการบริหารโรงเรียน การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร ตลอดจนขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรเปนอยางมาก10 

4. การยอมรับการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนเอกชนที่กอตั้งมานาน และมีผูบริหารโรงเรียน
คนเดียวหลายตําแหนง เปนผูสูงอายุมีบางสวนจะไมคอยยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา          
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนและนวัตกรรม 

                                                           
9วิทยาลัยแสงธรรม, คูมือการศึกษา (นครปฐม : แสงธรรมการพิมพ, 2543), 21, อางถึง

ในชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร, “องคประกอบของผูบริหารที่สงผลตอวิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                
การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 5-6. 

10ชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร, “องคประกอบของผูบริหารที่สงผลตอวิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณทลราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 6. 
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ทางการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงจะเปนผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการที่ครูใหญมีหนาที่     
รับผิดชอบโดยตรง 

สําหรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูนั้น คุรุสภาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพครูขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2488 โดยกําหนดใหผูประกอบอาชีพครูตองมีวุฒิครู 
ตอมาในป พ.ศ. 2531 ไดเปลี่ยนมากําหนดเปนมาตรฐานวิชาชีพครู 4 ดาน ไดแก (1) รอบรู              
(2) สอนดี (3) มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และ (4) มุงมั่นพัฒนา  หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2537 คุรุสภา
ไดพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 4 ดาน เปน 11 ดาน และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544 ในคราวประชุม
คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2544 ไดกําหนดเพิ่มเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอีก              
1 มาตรฐาน รวมเปน 12 มาตรฐาน ไดแก (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา            
วิชาชีพครูอยูเสมอ (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  (3) มุงมั่น
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง                
(5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน          
โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ            
(8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (9) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค          
(10) รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน (11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
(12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  คุรุสภาไดเผยแพรความรู ความเขาใจ          
ในเรื่องของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 แกผูประกอบวิชาชีพครูและ           
บุคคลสําคัญในสาขาวิชาชีพตาง ๆ รวมทั้งไดมีการจัดอบรมแกวิทยากรการใชชุดฝกอบรม             
การพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของจังหวัดตาง ๆ เพื่อ 
นําไปเผยแพรแกผูประกอบวิชาชีพครูในจังหวัดของตน และจากการศึกษาการปฏิบัติงานของครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 5 พบวา  
ครูโรงเรียนเอกชนยังมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู คือ 

1. กระบวนการพัฒนาครู การนําเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ไปใช 
ใหเกิดประโยชนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ครูจะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุน
จากครูใหญ แตจากรายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการใชชุดฝกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครู         
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของจังหวัดสมุทรปราการ พบวา                       
ผูบริหารสถานศึกษาไมมีแนวนโยบายใหครูอยางชัดเจน  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากหนวยงานตนสังกัด 
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ยังไมไดมีการสั่งการมาเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนวาจะใชอยางจริงจัง11  นอกจากนี้ 
กระบวนการพัฒนาครูประจําการที่ผานมานั้น ยังไมมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง โดยไมไดกําหนดแผนพัฒนาไวลวงหนา ขาดเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจน 
ขาดงบประมาณ ประกอบกับความสนใจและการมองเห็นความสําคัญในการพัฒนาครูของผูบริหาร
เปนสําคัญ และในสวนตัวของครูเองยังขาดการพัฒนาทัศนคติและสรางคานิยมที่พึงประสงคตอการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนางาน และขาดความภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของวิชาชีพ ขาดความ
รับผิดชอบ และจิตสํานึกความเปนครู12 

2. การใหความสําคัญของครู การใหความสําคัญของการปฏิบัติงานของครู                     
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 มีนอย เนื่องมาจากการไมไดรับการสงเสริม                           
และสนับสนุนจากครูใหญอยางตอเนื่อง และครูเห็นวายังไมมีบทลงโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติ 

3. สภาวะทางเศรษฐกิจ ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน                           
สงผลใหครูตองแบกรับบทบาทและภาระอยางหนัก ครูสวนมากมีปญหาหนี้สินรุงรัง ทําให              
ครูบางสวนตองหันไปหารายไดเสริม ซ่ึงสงผลกระทบตองานประจําของครู นอกจากนี้ สวัสดิการ
และเงินเดือนของครูโรงเรียนเอกชนก็ยังไมเปนที่พึงพอใจของครู เพราะไมเปนไปตามวุฒิ                        
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ไดกําหนดไว ดังที่สมจินตนา  ภักดิ์ศรีวงศ ไดใหสัมภาษณเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ลงในวารสารกองทุนสงเคราะหการศึกษาเอกชน ที่วา ในสวน             
ของครูปจจุบันสวัสดิการของครูที่ไดรับจากกองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนนั้น 
ยังไมสามารถจูงใจครูใหปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนไดนาน อัตราการเขา-ออกของครูโรงเรียน
เอกชนยังสูง ซ่ึงสงผลกระทบตอกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน เงินเดือนครูในบางโรงเรียน
ยังจายไมเต็มตามวุฒิ และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่กําหนดใหโรงเรียนถือปฏิบัติมีมาก กอใหเกิด
ความไมคลองตัว13 

                                                           
11 จังหวดัสมุทรปราการ, “รายงานการวจิัย เร่ืองการศึกษาผลการใชชุดฝกอบรม            

การพัฒนาวิชาชีพครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของสมาชิกคุรุสภา, 
จังหวดัสมุทรปราการ,” 2542.(อัดสําเนา) 

12 ไพบูลย  แจมพงษ, “การพัฒนาครูเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา,” วารสารวิชาการ 3 
(มีนาคม 2543) : 27.  

13 สมจินตนา  ภกัดิ์ศรีวงศ, “บทสัมภาษณเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,” 
วารสารกองทุนสงเคราะหการศึกษาเอกชน 7, 57 (มกราคม 2539) : 8-9. 
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จากการที่ครูใหญโรงเรียนเอกชนมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการที่ไมเอื้อ           
ตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  สงผลกระทบตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงจะเห็นไดจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน                      
ช้ัน ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5                     
ปการศึกษา  2544 คะแนนเฉลี่ยรอยละในแตละวิชาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน                           
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5 ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ และ         
ต่ํากวาเกณฑการประเมินคะแนนจุดตัดขั้นสูง  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ดังตารางที่ 2 

  

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ยรอยละของการประเมินคณุภาพนักเรียนชั้น ป.6 ปการศึกษา 2544 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา 5 

 

วิชา คะแนนเฉลี่ยรอยละ คะแนนเฉลี่ยรอยละ คะแนนจุดตัด(รอยละ) 
 เขตการศึกษา 5 ระดับประเทศ  ขั้นผาน ขั้นสูง 
ภาษาไทย 60.71 63.70 45 67.5 
คณิตศาสตร 51.46 56.66 42 70 
ภาษาอังกฤษ 56.67 59.77 40 70 
ที่มา : กรมวชิาการ, “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(GAT) ปการศึกษา 2544,” (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2544), 26.   
 

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละตามรายวิชาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน                           
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5  ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ  ไดแก 
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคะแนนจุดตัด                           
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คะแนนเฉลี่ยรอยละในแตละวิชาของโรงเรียนสังกัด         
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5 จะสูงกวาเกณฑการประเมิน              
คะแนนจุดตัดขั้นผานก็ตาม  แตทุกวิชายังต่ํากวาเกณฑการประเมินคะแนนจุดตัดขั้นสูง 

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT)          
โดยพิจารณาเปนรายจังหวัดในเขตการศึกษา 5 พบวา มีหลายจังหวัดคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวา
คะแนนเฉลี่ ยรอยละระดับประเทศและต่ํ ากว า เกณฑการประเมินคะแนนจุดตัดขั้นสู ง                       
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยรอยละของการประเมินคณุภาพนักเรียนชั้น ป. 6   ปการศึกษา 2544  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศกึษา 5 จําแนกรายจังหวัด 

 

วิชา ภาษาไทย (*63.70) คณิตศาสตร (*56.66) ภาษาอังกฤษ (*59.78) 
 คะแนนจุดตัด คะแนนจุดตัด คะแนนจุดตัด 

จังหวัด ขั้นผาน(45) ขั้นสูง(67.5) ขั้นผาน(42) ขั้นสูง(70) ขั้นผาน(40) ขั้นสูง(70) 
ราชบุรี 64.04 54.92 58.19 
เพชรบุรี 62.94 49.66 55.83 
กาญจนบุรี 64.88 59.18 63.99 
สุพรรณบุรี 61.14 53.70 58.23 
สมุทรสงคราม 52.49 43.74 54.78 
ประจวบคีรีขันธ 58.75 47.56 49.01 
หมายเหตุ (*) คะแนนเฉลี่ยรอยละของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ระดับประเทศ  

ที่มา : กรมวชิาการ, “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(GAT) ปการศึกษา 2544,” (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2544), 27.   
  

จากตารางที่ 3 พบวา จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละในแตละวิชาสูงกวา                 
คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ มีดังนี้ จังหวัดราชบุรี ไดแก วิชาภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี      
ไดแก  วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร   ภาษาอังกฤษ  นอกจากนั้นต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยรอยละ               
ระดับประเทศ  และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคะแนนจุดตัดของกรมวิชาการ        
กระทรวงศึกษาธิการ คะแนนเฉลี่ยรอยละในแตละวิชาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5 ทุกจังหวัดจะสูงกวาเกณฑการประเมินคะแนนจุดตัดขั้นผานก็ตาม  
แตคะแนนเฉลี่ยรอยละในแตละรายวิชาทุกจังหวัดในเขตการศึกษา 5 ก็ยังต่ํากวาเกณฑการประเมิน
คะแนนจุดตัดขั้นสูง  

จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา ครูใหญโรงเรียนเอกชนเปนผูที่มีบทบาท            
อันสําคัญยิ่งตอการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น ครูใหญจึงควรเปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ  ทักษะและประสบการณในการบริหารงานด านวิชาการของโรง เรี ยน                           
ที่จะเอื้อตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

10

ปญหาของการวิจัย 
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลไดนั้น ตองพัฒนา            

ครูผูสอน และวิธีการที่เหมาะสมวิธีหนึ่งในการที่จะพัฒนาครูผูสอนใหมีคุณภาพ คือ การที่ครูปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงเปนเกณฑการปฏิบัติงานในหนาที่ครู โดยมีจุดมุงหมาย               
เพื่อพัฒนาครู ใหครูพัฒนาเด็ก พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสังคม14 และผูที่มีบทบาท            
ในการพัฒนาครู คือ ผูบริหารโรงเรียน ในสภาพปจจุบันมีผูบริหารโรงเรียนจํานวนไมนอย                   
ที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ มีปญหาหนี้สินเชนเดียวกับครู นอกจากนี้ยังขาดความรู    ความเขาใจ
ในการบริหารงาน ยังไมไดรับการฝกฝน อบรมใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  มีภาวะ           
ความเปนผูนําคอนขางนอย ขาดทักษะในการบริหารจัดการดานการศึกษา15 ทําใหผูบริหารโรงเรียน
หยอนความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการที่จะสงเสริมหรือเอ้ืออํานวยใหครูผูสอนปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากรายละเอียดของปญหาที่ผูวิจัยไดพิจารณา เพื่อนํามาสูการวิจัยตามโครงการนี้                
ช้ีเฉพาะปญหาที่วา “การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูยังไมเปนที่นาพอใจ 
เนื่องมาจากครูใหญมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการที่ยังไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของครู           
อยางเพียงพอ” 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจยั จึงกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยดังตอไปนี ้
1. เพื่อทราบระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน   

และการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  
2.   เพื่อทราบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ 

โรงเรียนเอกชน กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537              
3. เพื่อทราบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ที่สงผล

ตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537     
 

                                                           
14 ปรีดา  บุญเพลิง, คูมือการใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), คํานํา. 
15 กระทรวงศกึษาธิการ, เสนทางสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 34. 
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ขอคําถามการวิจัย 
1. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนและการปฏิบัติงาน

ของครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดับใด 
2. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนกับการปฏิบัติงาน

ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  มีความสัมพันธกันหรือไม 
3.  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน    พฤติกรรมใด      

ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537    
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยมดีังนี ้
1.  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน และการปฏิบัติงาน

ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดับปานกลาง 
2.พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนกับการปฏิบัติงาน

ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 มีความสัมพันธกัน 
3.พฤติกรรมความเปน ผูนํ าทางวิชาการของครู ใหญโรง เรี ยน เอกชน  สงผล                      

ตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537    
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การบริหารการศึกษาในโรงเรียนนั้น ดําเนินการในลักษณะขององคกรเชิงระบบ       

ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ตัวปอน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซ่ึงมี 
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ซ่ึงไมใชองคประกอบทางการศึกษาโดยตรง แตสามารถ
สงผลตอคุณภาพการศึกษาได ซ่ึงไดแก สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสภาพทางภูมิศาสตร เปนตน       
สวนตัวปอนในระบบการศึกษา คือ นโยบาย บุคลากร เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ เปนตน             
ตัวปอนเหลานี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององคกร ซ่ึงไดแก  กระบวนการบริหาร        
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ใหเปนผลผลิตที่มีคุณภาพของ 
โรงเรียนตามนโยบายของหนวยเหนือและเปาหมายของหลักสูตร16 ไดแก คุณลักษณะ                     
อันพึงประสงคของครูและผลสําเร็จของการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา        
พ.ศ. 2537 ทําใหวิชาชีพครูเปนที่ยอมรับของสังคม ครูไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ    
มีทักษะพรอมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติใหมีคุณภาพตอไป ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 
                                                           

16 สุนันทา  เลาหนันท, การพฒันาองคการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงวัฒนา, 
2531), 39. 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization, 2   nd  ed.  
(New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
        : สุนันทา  เลาหนันท, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), 39. 
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดมุ งศึกษาเนื้อหาสาระในเรื่องของพฤติกรรม             
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 เขตการศึกษา 5 มาทําการวิจัย 

สภาวะแวดลอม(Context) 
-สภาพทางเศรษฐกิจ 
-สภาพทางสังคม 
-สภาพทางภูมิศาสตร 

ตัวปอน(Input) กระบวนการ(Process) 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ผลผลิต(Output) 

ความประสงค 
ของการศึกษา 

-นโยบายการจัดการศึกษา 
-จุดหมายของการศึกษา 

บุคลากร 
-ผูบริหารโรงเรียน 
-ครูและลูกจาง 
-นักเรียน 

งบประมาณ 
-เงินงบประมาณ 
-เงินนอกงบประมาณ 

พัสดุ 
-อาคารสถานที่ 
-วัสดุอุปกรณตาง ๆ 

การบริหาร 

การจัดการเรียนการสอน 

ลักษณะ 
ที่พึงประสงคของครู 

การปฏิบัติงานของครู 
ตามเกณฑมาตรฐาน 
วิชาชีพครูของคุรุสภา 

พ.ศ. 2537 

ขอมูลยอนกลับ 

พฤติกรรมความเปนผูนํา 
ทางวิชาการของครูใหญ 

โรงเรียนเอกชน 

การนิเทศ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงศึกษาถึงเรื่องการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน             

ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยเนนเฉพาะดาน     
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สําหรับพฤติกรรมความเปนผูนํา        
ทางวิชาการ ไดมีผูเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการไวตาง ๆ กัน คือ 
ฮับเบนและฮิวส (Ubbens and Hughes) ไดกลาวถึงพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการไว 7       
องคประกอบ ไดแก  (1) การทํางานตามเวลาที่กําหนด (2) การจัดบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน    
(3) การมุงเนนดานวิชาการ (4) มีความคาดหวังตอคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู                
(5) การทํางานดานหลักสูตร   (6) การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ (7) การประเมินผลและตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน17   นอกจากนี้  เดวิสและโทมัส    (Davis and Thomas)  ไดกลาวถึง       
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารมี 8 องคประกอบ ไดแก (1) การเพิ่ม                
ความตระหนักในการปรับปรุงการเรียนและมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ          
นักเรียนสูง (2) มีความกระตือรืนรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียน (3) การใหแรงจูงใจและ
ใหรางวัลกับบุคคลหรือกลุมที่ทํางานดานวิชาการ       (4)   การตรวจสอบความกาวหนาดานวิชาการ   
(5) การใชทรัพยากรและบุคลากรอยางสรางสรรค    (6)   การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู
เปนระเบียบและมีความปลอดภัย (7) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู (8) การสังเกตการสอน
ของครูและการใหขอมูลยอนกลับ18 รวมท้ังเฮคและคณะ (Heck and others) ไดเสนอแนะพฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารไว 7 องคประกอบ ไดแก (1) การกําหนดเปาประสงค
ของโรงเรียน (2) การสื่อสารใหทุกคนทราบวาโรงเรียนมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูง (3) การจัดหองเรียนใหเอ้ือตอการสอนของครู (4) การจัดแหลงทรัพยากร                
ที่จําเปนให (5) การนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู (6) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน    
(7) การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู และมีความเปนระเบียบเรียบรอย19 และฮอลลิงเจอร
และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดเสนอองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ

                                                           
17 Gerald C. Ubben and Larry W. Hughes, The Principle : Creative Leadership for 

Effective Schools (Boston : Allyn and Bacon, 1987), 97-99. 
18 Gray A. Davis and Margaret A. Thomas, Effectivr Schools and Effcetive Teachers 

(Boston : Allyn and Bacon, 1989), 82-83. 
19 Ronald H. Heck and other, “Instructional Leadership and School Achievement : 

Validation of a Cause Model,” Educational Administration Ouarterly  26, 2 (May 1990) : 95. 
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ของผูบริหารโรงเรียนไว 3 องคประกอบใหญ และแบงเปน 11 องคประกอบยอย ไดแก                 
(1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน ประกอบดวย (1.1) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน         
(1.2) การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (2) การจัดการดานการเรียนการสอน (2.1) การนิเทศและ
การประเมินผลดานการสอน (2.2) การประสานงานดานการใชหลักสูตร (2.3) การตรวจสอบ     
ความกาวหนาของนักเรียน  (3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย   
(3.1) การควบคุมการใชเวลาในการสอน   (3.2) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด      
(3.3) การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู  (3.4) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (3.5) การพัฒนาและ
สรางมาตรฐานดานวิชาการ  (3.6 )  การจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรู20 

สําหรับการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 มี 12   
มาตรฐาน ไดแก (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (2) ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน (3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
(4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี       
ประสิทธิภาพอยูเสมอ (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (7) รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน            
(9)  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค   (10)  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  
(11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา21 (12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก   
สถานการณ22 

 

จากกรอบแนวความคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะสวนที่เปนกระบวนการ     
ไดแก พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ซ่ึงไดเลือกใชแนวคิดของ
ฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy) และในสวนที่เปนผลผลิต ไดแก     การปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537 ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2 

 
 

                                                           
20 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals,” The Elementary School Journal 86, 2 (November 1985) : 221-224. 
21 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

คุรุสภาลาดพราว, 2541), 1-26. 
22 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, “เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ขอ 12,” ขาวคุรุสภา 

24(กรกฎาคม 2544) : 3. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 : ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Phillip Hallinger and Josept Murphy, “Assessing the Instructional Management Behavior of  
Principals,”  The Elementary School Journal 86, 2 (November 1985) : 217-244. 

: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2541), 1-26. 

 
 
 

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
ของครูใหญโรงเรียนเอกชน( Xtot ) 

 
1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน ( X1 ) 
 
2. การจัดการดานการเรียนการสอน( X2 ) 
 
3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ 
   โรงเรียน( X3 ) 
 

การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน 
วิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ. 2537( Ytot ) 

 
  1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ  
      การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ( Y1 ) 
  2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง 
      ผลที่จะเกิดกับผูเรียน ( Y2 ) 
  3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ( Y3 ) 
  4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล 
      จริง( Y4 ) 
  5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
      อยูเสมอ ( Y5 ) 
  6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร 
      ที่เกิดแกผูเรียน( Y6 ) 
  7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
      ไดอยางมีระบบ ( Y7) 
  8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ( Y8 ) 
  9. รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
      ( Y9 ) 
10. รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน ( Y10 ) 
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา( Y11) 
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก 
     สถานการณ  ( Y12 ) 
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ขอจํากัดของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้    แมวาผูวิจัยจะไดพิจารณาและจัดกระทําในเรื่องตาง ๆ อยางรอบคอบ

แลวก็ตาม แตก็ยังปรากฏความไมสมบูรณ อันเนื่องมาจากขอจํากัดที่ไมสามารถแกไขใหหมดสิ้น   
ไปได คือ ตัวแปรตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือจากการควบคุม ไดแก ความขยัน ความพยายาม สติปญญา 
อุดมการณ และคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคลากรอื่น ๆ  รวมทั้งความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุม    
นอกจากนี้ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
แทนการเฝาสังเกตหรือเฝาดูสภาพความเปนจริงตาง ๆ    ดังนั้น การวัดและประเมินตาง ๆ   ในการ
วิจัยครั้ งนี้   จึงตองใชผลที่ เปนขอมูลจากแบบสอบถามที่สงไปยังตัวอยางประการเดียว                     
ซ่ึงอาจจะขาดความสมบูรณไปบางในสวนที่ผูวิจัยไมไดไปสังเกตหรือเฝาดูดวยตนเอง 

 

ขอตกลงเบื้องตน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของขอมูล และการแปลความหมายไดตรงกัน         

จึงกําหนดขอตกลงเบื้องตน ดังนี้  
1. ขนาดโรงเรียน ผูวิจัยกําหนดขนาดของโรงเรียนโดยใชเกณฑการแบงขนาดโรงเรียน

ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงใชเปนเกณฑในการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัล         
พระราชทาน ระดับประถมศึกษาในสวนภูมิภาค คือ โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไมเกิน 120 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต 121 ถึง 280 คน และโรงเรียนขนาดใหญ มีนักเรียนตั้งแต        
281 คน ขึ้นไป 

2. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่เปดสอนระดับประถมศึกษาในเขตการศึกษา 5 
ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
และสุพรรณบุรี 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในวิจัยคร้ังนี้ตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยาม        

ความหมายไวดังนี้ 
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมการกระทํา ทาทีที่แสดงออก

ถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนาและสงเสริม
วิชาการใหไดผลดี ไดแก (1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (2) การจัดการดานการเรียนการสอน 
(3) การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
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ครูใหญ หมายถึง ผูทําหนาที่ครูใหญในโรงเรียนเอกชน ซ่ึงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ        
ในดานวิชาการของโรงเรียน เปนผูควบคุมปกครองครูและนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสงเสริมให
ครูไดศึกษาหาความรูในหนาที่เพิ่มเติมอยูเสมอ 

โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาเอกชน ที่เปดสอนในระดับประถมศึกษา               
ซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ได รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการและจัดเปนรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน 

การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 หมายถึง 
การทําหนาที่ของครูที่จะสงเสริมการพัฒนาดานการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ โดยปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 จํานวน 12 มาตรฐาน ไดแก (1) ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดกับผูเรียน (3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (4) พัฒนาแผนการสอน                 
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ                   
(6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่จะเกิดแกผูเรียน (7) รายงานผลการพัฒนา          
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (9) รวมมือกับผูอ่ืน       
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (10) รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน (11) แสวงหาและ       
ใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
18

 
บทท่ี 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญของ      
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู องคกรวิชาชีพครู และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จากตําราทางวิชาการ       
วารสาร  เอกสาร   ส่ิงพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
ผูนํา เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงาน

สําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารที่มีภาวะความเปนผูนํา
จะทําใหสามารถกําหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ และจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา
ใหรวมกันปฏิบัติภารกิจของหนวยงานไดบังเกิดผลสําเร็จเปนที่นาพึงพอใจ ซ่ึง รุงเรือง  สุขาภิรมย 
ไดกลาวถึงภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไววา  จากผลการวิจัยของทุกประเทศไดขอสรุป               
ตรงกันวา  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จ  ดังนั้นทุกประเทศไดดําเนินยุทธศาสตรตาง ๆ ที่จะทําใหผูบริหาร
โรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีทักษะในการบริหารจัดการสูง  มีการบูรณาการทรัพยากร             
ที่มีอยู สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพของความเปนผูนํา 
จึงมีความเชื่อมั่นวาผูนําเปนจุดสําคัญที่จะทําใหองคกรเกิดความเปลี่ยนแปลงได จึงไดมาใชเทคนิค
วิธีการและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพใหเกิดแกผูนํา 
เพื่อใหการจัดการศึกษาไดพัฒนาไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน1 

ในการบริหารงานของผูนํานัน้มีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป เรียกวา แบบของผูนํา ซ่ึง
วิธีการแบงอยางหนึ่งที่ใชกนัโดยทัว่ไปคอื การพิจารณาถึงลักษณะของการใชอํานาจหนาที่ ในสวน
ที่สัมพันธกับความเปนผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนเกณฑ ซ่ึงจะชวยใหสามารถแบงแยก
ไดเปน 3 แบบ ไดแก (1) ผูนําแบบเผด็จการ(autocratic leadership) หมายถึง ผูนําที่เนนการบังคบั
บัญชาและการออกคําส่ังเปนสําคัญ ผูนําชนิดนี้มักจะทําการตัดสินใจดวยตนเองเปนสวนมาก และ
จะไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูอยูใตบังคับบัญชามากนัก สถานภาพของผูนําชนิดนี้  

                                                           
1 รุงเรือง  สุขาภิรมย “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา,” 

วารสารวิชาการ 2,4 (กุมภาพนัธ 2544) : 9-10. 
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จะเปนไปในลักษณะที่วาเปนเจานายอยางเดนชัด ในการบังคับบัญชาหรือควบคุมงานของผูนํา   
ชนิดนี้ จะกระทําโดยมีการใชอํานาจเปนอยางมาก และจะสรางบรรยากาศของความเกรงกลัวตอ
ผูใตบังคับบัญชาเสมอ ซ่ึงผูนําตามลักษณะนี้มีอยูโดยทั่วไปในประเทศที่ยังไมเจริญ (2) ผูนําแบบ
ประชาธิปไตย (democratic leadership) ผูนําชนิดนี้จะใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชามากกวา 
และจะไมเนนถึงการใชอํานาจหนาที่หรือกอใหเกิดความกลัวในตัวผูบังคับบัญชา แตจะเปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน (3) ผูนําแบบเสรีนิยม (laissez-fair or free-rein leadership) 
ผูนําชนิดนี้จะปลอยใหผูใตบังคับบัญชามีอิสระอยางเต็มที่ หรือปลอยใหผูใตบังคับบัญชามีอํานาจ
ในการกระทําการใด ๆ ตามใจชอบได ตัดสินใจเองไดอยางเต็มที่โดยที่ผูบังคับบัญชาขาดการดูแล
เอาใจใสอยางใกลชิด2 
 

ความหมายของผูนําทางวิชาการ 
ดีเบวอส (DeBevoise) ใหความหมายผูนําทางวิชาการวา การกระทําที่ครูใหญ

แสดงออกหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําในอันที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน3 สวน
กรีนฟลด (Greenfield) ใหความหมายผูนําทางวิชาการวา เปนการกระทําอยางตั้งใจที่มีจุดมุงหมาย 
ที่จะพัฒนาสภาพการทํางานที่นาพอใจ และมีประสิทธิภาพสําหรับครู รวมทั้งสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรูที่นาพอใจและมีประสิทธิภาพตอนักเรียน ซ่ึงเดวิสและโทมัส (Davis and Thomas) ที่มี
ความเห็น ที่คลายกันวาผูนําทางวิชาการ คือ บทบาทสําคัญตอครูใหญที่จะเนนกิจกรรมในดาน      
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหองเรียนของครู4 

จึงอาจกลาวไดวา “ผูนําทางวิชาการ” คือ ผูมีความสามารถในการใชกลยุทธทั้งการเปน
ผูนํา และการบริหารและนํากลุมใหกระทํากิจกรรมทางดานวิชาการใหบรรลุผล ซ่ึงจะมีผลตอ    
การเรียนการสอนสําหรับนักเรียน   

                                                           
2 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังที่ 6(กรุงเทพมหานคร :                    

ไทยวัฒนาพานิช, 2536), 410. 
3DeBevoise, “Synthesis of Research on the Principal as Instructional Leader,” guoted 

in Gray A. Davis and Magaret A.Thomas, Effective Schools and Effective Teacher, 21, อางถึงใน 
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, ปจจัยที่เกีย่วของกบัผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิภาพของโรงเรียน                
เอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา                   
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536), 58. 
 

4Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective Schools and Effective Teachers 
(Boston : Allyn and Bacon,Inc., 1989), 21. 
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พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร 
นักวิชาการที่มีช่ือเสียงหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในฐานะ    

ผูนําของสถานศึกษาไวดังนี้ แคมเบลล, บริดจและโนสเทรนด (Cambell, Bridge and Nustrand)     
ไดกลาวถึงบทบาทของหัวหนาสถานศึกษาในฐานะผูนําไว 4 ประการ คือ (1) ตองเปนผูจัดรูปงาน    
(2) เปนผูส่ือความหมาย (3) เปนผูนําทางการศึกษา (4) เปนผูบังคับบัญชา5  สวนคเนเซวิค 
(Knezcvick) ไดกําหนดบทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาไว 17 ประการ คือ (1) เปนผูกําหนด
ทิศทาง (2) เปนผูกระตุนความเปนผูนํา (3) เปนนักวางแผน (4) เปนผูตัดสินใจ (5) เปน                 
นักจัดองคการ (6) เปนผูจัดใหมีการเปลี่ยนแปลง (7) เปนผูประสานงาน (8) เปนผูส่ือสาร (9) เปน   
ผูแกความขัดแยง (10) เปนผูแกปญหา (11) เปนผูจัดระบบงาน (12) เปนผูบริหารการเรียนการสอน    
(13) เปนผูบริหารบุคคล (14) เปนผูบริหารทรัพยากร (15) เปนผูประเมินผล (16) เปนประธาน      
ในพิธี และ (17) เปนผูสรางความสัมพันธกับชุมชน6 นอกจากนี้ ในดานบทบาทและหนาที่ของ              
ผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการ ดีเบวอส (DeBevoise) ไดกําหนดไวดังนี้ (1) เปนผูมีความคิด
หรือความตั้งใจอยางแนวแนในการทํางานใหประสบความสําเร็จ (2) เปนผูบริหารและผูนําของ     
โรงเรียน (3) มุงเนนกิจกรรมดานการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน7    

สําหรับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารนั้น นักการศึกษาหลายทาน     
ไดนําเสนอแนวคิดที่ไดจากผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการสําหรับ      
ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการไวดังนี้ ในปพุทธศักราช 2530 อับเบน และฮิวส (Ubben 
and Hughes) เสนอพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารไวดังนี้ (1) การทํางาน       
ตามเวลาที่กําหนด (2) การจัดบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน (3) การมุงเนนดานวิชาการ (4) มี   
ความคาดหวังตอคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู (5) การทํางานดานหลักสูตร (6)การเปนผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพ (7) การประเมินผลและการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน8 ในป           

                                                           
5Ronald F. Campbell, Edwin M. Bridge, and Raphael O. Nustrad, Introduction to 

Education Administration, 5 th ed. (Boston Allyn and Bacon, Inc., 1977), 225-227. 
6Stephen J. Knezeviek, Administration of Public Education, 4 th ed. (New York : 

Harper & Publishers, 1984), 17 – 18. 
7DeBevoise, “Synthesis of Research on the Principal as Instructional Leader,” quoted 

in Gray A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective Schools and Effective Teacher, 21.  
8Gerald C. Ubben and Larry W. Hughes, The Principal : Creative Leadership for 

Effective Schools (Boston : Allyn and Bacon, 1987), 97-99. 
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พุทธศักราช 2532 บรูคโอเวอร (Brookover) เสนอวา ผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการควรมี          
พฤติกรรมเปนผูนําทางวิชาการ (1) มุงเนนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) มีความคาดหวัง          
ในตัวนักเรียนสูง (3) สังเกตการสอนและใหคําปรึกษาแกครู (4) ใหการสนับสนุนดานการพัฒนา
วิชาชีพครู และ (5) คํานึงถึงคุณภาพของโรงเรียน9 เดวิสและโธมัส (Davis and Thomas) ไดสรุปวา  
ผูบริหารควรมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการตอไปนี้ คือ (1) การเพิ่มความตระหนักในการ
ปรับปรุงโรงเรียน และมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง (2) มีความ
กระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียน   (3) การใหแรงจูงใจและใหรางวัลกับบุคคล 
หรือกลุมที่ทํางานดานวิชาการ (4) การตรวจสอบความกาวหนาดานวิชาการ (5) การใชทรัพยากร
และบุคลากรอยางสรางสรรค (6) การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู เปนระเบียบและ        
มีความปลอดภัย (7) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู (8) การสังเกตการสอนของครูและ        
การใหขอมูลยอนกลับ10  สวนเฮคและคณะ (Heck and others) ไดเสนอแนะพฤติกรรม              
ความเปนผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารไวดังนี้       (1) การกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน    
(2)การสื่อสารใหทุกคนทราบวาโรงเรียนมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง 
(3) การจัดหองเรียนใหเอ้ือตอการสอนของครู (4) การจัดแหลงทรัพยากรที่จําเปนให (5) การนิเทศ
ผลการปฏิบัติงานของครู (6) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (7) การจัดสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรูและมีความเปนระเบียบเรียบรอย 11  

สวนฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดเสนอองคประกอบของ                
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไว 3 องคประกอบใหญ คือ                           
(1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน   (2)  การจัดการดานการเรียนการสอนและ  (3)  การสงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (defining the school mission) การกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน เปนการกําหนดกรอบขอบเขตของงานที่โรงเรียนตองรับผิดชอบ ในสวนที่เกี่ยวของ
กับงานวิชาการและสรางความเขาใจในภารกิจดังกลาวใหผูเกี่ยวของทราบ ซ่ึงจําแนกเปน 2             
องคประกอบ คือ 

                                                           
9Gray A. Davis and Margarct A. Thomas, Effective Schools and Effective Teachers,         

( Boston : Allyn and Bacon, 1989), 82-83. 
10Ibid. 
11Ronald H. Heck and others, “Instructional Leadership and School Achievement : 

Validation of a Causal Model,” Educational Administration Ouarterly 26, 2 (May 1990) : 95. 
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1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน  (framing school goals)  การกําหนด          
เปาหมายของโรงเรียนนั้นจะตองมีความชัดเจน โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
โดยใหทีมงานมีสวนในการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน  ซ่ึงจะตองรวมถึง           
ความรับผิดชอบของคณะครู เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด เปาหมายในดานการปฏิบัติงาน จะตอง
แสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได นอกจากนั้นเปาหมายของโรงเรียนจะตองมีลักษณะ    
ที่งายตอครู ในการที่จะไปสอนใหตรงตามจุดประสงคในหองเรียน 

1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (communicating school goals) การสื่อสาร  
เปาหมายของโรงเรียนนั้น ผูบริหารจะตองจัดใหมีขึ้นเพื่อใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบ   
โดยทั่วกัน ทั้งในรูปที่เปนทางการ เชน การประชุมคณะครู การชี้แจงในหนังสือคูมือของโรงเรียน 
ฯลฯ และโดยรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกับครู เปนตน 

2. การจัดการดานการเรียนการสอน (managing the instructional program) การจัดการ
ดานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการดูแลสงเสริม และสนับสนุนของครู 
การเรียนของนักเรียนและการประสานการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจําแนกเปน 3 องคประกอบ คือ 

2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน       (supervising and evaluation 
instruction) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอนนั้น ผูบริหารจะทํางานรวมกับครูในดาน   
หลักสูตรและการสอน ผลงานของผูบริหารจะตองมั่นใจไดวาเปาหมายของโรงเรียนไดถูกถายทอด   
ไปสูการปฏิบัติในหองเรียน ซ่ึงรวมถึงการประสานเปาหมายของโรงเรียนกับจุดประสงคของ     
การเรียนในหองเรียน ใหการสนับสนุนดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค ควบคุมการสอน        
ในหองเรียน โดยการเยี่ยมอยางไมเปนทางการ การใหผลยอนกลับกับครูทั้งทางดานการนิเทศ และ
การประเมินผล โดยมีจุดประสงคที่จะทําใหเปนรูปธรรมและใหครูเปนผูนําวิธีสอนที่เฉพาะเจาะจง
ไปปฏิบัติ 

2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร     (coordinating curriculum) หมายถึง     
พฤติกรรมการประสานงานกับครูในดานการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผล จุดประสงคตาม   
หลักสูตรของโรงเรียน จะตองสัมพันธกับเนื้อหาที่สอนในหองเรียน และคะแนนการทดสอบ      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง 

2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน       (monitoring student progress)       
ผูบริหารควรจะใชผลจากคะแนนทดสอบในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การประเมิน      
หลักสูตร การประเมินดานการสอน และการวัดผลความกาวหนาตามเปาหมายของโรงเรียน 

3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (promote school climate) 
บรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนจะเกี่ยวของกับบรรทัดฐาน (norms) และเจตคติของบุคลากร
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และนักเรียนในโรงเรียน ผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียนทั้งดานตัวครู นักเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน 
ซ่ึงจะจําแนกบทบาทในการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  จําแนกเปน  6                
องคประกอบ คือ 

3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน (protecting instructional time) เวลาที่ใช     
ในการสอนของครูในหองเรียนมักจะสูญเสียไปกับการแนะนํากฎเกณฑในการเรียนใหกับเด็ก  ที่
เรียนซ้ํา รวมทั้งคําขอรองตาง ๆ จากฝายสํานักงานของโรงเรียน ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนตองหาทาง
ควบคุมกิจกรรมเหลานี้ใหเกิดขึ้นนอยที่สุด โดยผลักดันใหเปนนโยบายของโรงเรียน ผูบริหาร        
ที่ประสบความสําเร็จในการนํานโยบายนี้ไปใช โดยการกําจัดสิ่งตาง ๆ ที่จะทําใหการสอน           
ในหองเรียนหยุดชะงักลงได ก็จะสามารถเพิ่มเวลาในการเรียนอยางมีศักยภาพ และนักเรียนจะมี   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด   (maintaining high visibility)      
การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนการชวยเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูบริหาร         
นักเรียนและกับครู ซ่ึงปฏิสัมพันธอยางไมเปนทางการแบบนี้ผูบริหารจะไดรับขอมูลมากมาย       
ในดานความตองการของนักเรียนและครู ผูบริหารจะมีโอกาสสื่อสารเปาหมายระดับตาง ๆ         
ของโรงเรียนใหนักเรียนและครูทราบ 

3.3 การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู  (providing incentives for teachers) การจัดใหมี    
ส่ิงจูงใจใหกับครู การสรางบรรยากาศเชิงบวกดานการเรียนรู รวมทั้งการใหรางวัลและการใหการ  
ยอมรับการทํางานของครู นับเปนบทบาทที่สําคัญสวนหนึ่งของผูบริหารในการที่ทําใหโครงสราง     
ของการทํางานดีขึ้น รางวัลที่ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับครูอาจารย          
อาจไมใชเงินเพียงอยางเดียว หากแตอาจจะเปนคําชมเชยทั้งโดยสวนตัวหรือการใหสังคมยอมรับ 
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และการใหรางวัลอยางเปนทางการ เปนตน 

3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting professional development)     
การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารใหโอกาสแกครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมี
การฝกอบรมขณะประจําการ รวมทั้งการชวยใหครูไดเรียนรูถึงการผสมผสานทักษะตาง ๆ        
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร และชวยใหครูสามารถนําไปใชในหองเรียนได 

3.5 การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ       (developing and enforcing 
academic standards) มาตรฐานทางวิชาการที่สูง และมีความชัดเจนจะเปนสิ่งจําเปนในการปรับปรุง
การเรียนของนักเรียน และมาตรฐานที่สูงขึ้นนี้ จะแสดงไดจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นของ        
โรงเรียนในโอกาสตอไป 
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3.6 การจัดใหมีสิ่งท่ีสงเสริมสภาพการเรียนรู      (providing incentives for learning) 
การสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียนโดยการใหรางวัล และการใหการยอมรับ        
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง  และเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีขึ้น             
อยางสม่ําเสมอ ผูบริหารตองใหโอกาสนักเรียนในการที่จะเปนที่ยอมรับของหองเรียนและ           
ในโรงเรียน  โดยผูบริหารจะตองเปนผูทําหนาที่ประสานระหวางหองเรียน  และโรงเรียน              
ในดานการใหรางวัลเพื่อเปนการยืนยันวาผูบริหารใหการสนับสนุนอยางจริงจัง12 

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไดแสดงออก
ถึงความมุงมั่นที่จะบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ โดยมีองคประกอบ                   
ที่สําคัญ คือ ครู นักเรียน บรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับชุมชน                 
ที่จะเปนพลังขับเคลื่อนใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบรรลุจุดมุงหมาย 

 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ความเปนมาของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู

คุรุสภาไดดําเนินการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง นับตั้งแตกอตั้ง
คุรุสภา เมื่อป พ.ศ. 2488 จนถึงปจจุบันดังนี้  

ป พ.ศ. 2488 กําหนดเกณฑมาตรฐานคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีวุฒิ   
ทางครู  จึงจะเปนสมาชิกสามัญได ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 

ป พ.ศ. 2531 กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู 4 ดาน ไดแก 

1. รอบรู    คือ   จะตองมีความรูเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม   รวมทั้ง       
ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นในสังคมของตนและของโลก มีความรอบรูในวิชาชีพ
ของตน เชน   ปรัชญาการศึกษา   ประวัติการศึกษา   หลักการศึกษา   นโยบายการศึกษา  แผนและ
โครงการพัฒนาการศึกษา และจะตองมีความรูอยางเชี่ยวชาญในเรื่องหลักสูตร วิธีสอน และวิธี
ประเมินผลการศึกษา ในวิชาหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ 

2. สอนดี คือ จะตองทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการสอนใหสอดคลอง
กับความสามารถและความสนใจของนักเรียน อีกทั้งสามารถใหบริการแนะแนวในดานการเรียน      

                                                           
12Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional Management 

Behavior of Principals,” The Elementary School Journal 86,2 (November 1985) : 221-224. 
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การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดทําและใชส่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ     
รวมทั้งสามารถปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณบานเมืองในปจจุบัน 

3. มีคุณธรรม จรรยาบรรณ คือ มีศรัทธาในวิชาชีพครู ตั้งใจใชความรู ความสามารถ
ทางวิชาชีพเพื่อใหบริการแกนักเรียนและสังคม  มีความซื่อสัตยตอหลักการของอาชีพครู                  
มีความรับผิดชอบในดานการศึกษาตอสังคม ชุมชน และนักเรียน มีความรัก ความเมตตาและ     
ความปรารถนาตอนักเรียน อุทิศตนและเวลาเพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับความเจริญเติบโต
และพัฒนาการในทุกดาน 

4. มุงม่ันพัฒนา คือ รูจักสํารวจและปรับปรุงตนเอง สนใจใฝรูและศึกษาหาความรู     
ตาง ๆ รูจักเพิ่มพูนวิทยฐานะของตนเอง  คิดคนและทดลองใชวิธีการใหมที่ เปนประโยชน             
ตอการเรียนการสอนและเปนประโยชนตอชุมชนดวย 

ตอมาในป พ.ศ. 2537 คุรุสภาไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จากเดิม 4 ดาน       
เปน 11 ดาน เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

มาตรฐานที่  2 ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน 

มาตรฐานที่  3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่  4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล 

มาตรฐานที่  5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธภิาพอยูเสมอ 

มาตรฐานที่  6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรที่จะเกิดแกผูเรียน 

มาตรฐานที่  7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 

มาตรฐานที่  8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดแีกผูเรียน 

มาตรฐานที่  9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 

มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพฒันา 

จากนั้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 คณะกรรมการขาราชการครูหรือ ก.ค. เห็นชอบให
ใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาขาราชการครู และ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ     
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คุรุสภา เปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการ13  ตอมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544 
คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 กําหนดใหเพิ่มเกณฑมาตรฐาน       
วิชาชีพครูอีก 1 มาตรฐาน เปนมาตรฐานที่ 12 ไดแก สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก        
สถานการณ 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครขูองคุรุสภา พ.ศ. 2537 
เกณฑมาตรฐานนี้ สามารถปฏิบัติและประเมินพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของครูได      

ซ่ึงเปน พฤติกรรมที่ครูผลักดันจากคุณภาพภายในตัวครู เกณฑมาตรฐานทั้ง 11 ขอนี้ กําหนดขึ้น   
บนพื้นฐานของความเชื่อที่วา เด็กทุกคนสามารถเรียนรูได ครูจึงตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน
เปนสําคัญ    ครูสามารถเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียนและสภาพแวดลอมอื่น ๆ    
เมื่อสอนไปแลวครูสามารถตรวจสอบแกไขปรับปรุงและชื่นชมตอความสําเร็จของผูเรียน 

เกณฑมาตรฐานทั้ง 11 ขอนี้ เปนเกณฑของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหนาที่ครู       
เพื่อประกันคุณภาพการทํางานและการเปนครู เกณฑแตละขอมีคําบรรยาย และมีระดับคุณภาพ     
โดยกําหนดไวเปน 3 ระดับ ครูและผูบริหารการศึกษาสามารถนําเกณฑไปปฏิบัติไดทันที คุรุสภา      
ไดประสานการใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 11 ขอนี้ กับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู    
(ก.ค.) และหนวยงานตนสังกัดของครู เพื่อใหการปฏิบัติตามเกณฑสงผลอันเปนคุณประโยชนตอครู
และประเทศชาติ โดยมีรายละเอียดของเกณฑมาตรฐานทั้ง 11 ขอ  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพฒันาวชิาชพีครูอยูเสมอ 
คําอธิบาย การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง         

การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรม         
ทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม อบรม การสัมมนา และ
การประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 แสวงหาความรูเกีย่วกับวิชาครูอยูเสมอ โดยพิจารณาจาก 

- การศึกษาเอกสาร ตํารา และส่ือตาง ๆ 
- การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาชีพครู 

                                                           
13 “คุรุสภากับงานพัฒนาวิชาชพีครู,” ขาวคุรุสภา 24 (มกราคม 2544) : 4 – 5. 
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ระดับ 2 มีบทบาทในการพฒันาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก 

- การเปนสมาชิกและการเขารวมกิจกรรมขององคกร สมาชิก ชมรม ที่สงเสริม 
การพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง 

- การเปนผูดําเนนิการหรือมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมขององคกรวิชาชีพครู 
- การเผยแพรความรูทางวิชาการ 

ระดับ 3 เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก 

- เปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานขององคกร สมาคม ชมรมที่สงเสริม 
การพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง 

- เปนวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกีย่วกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครู 

- เปนผูจัดทําและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา  
- มีผลงานทางวิชาการเผยแพรอยูเสมอ 
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถงึผลที่จะเกิดกับผูเรียน 
คําอธิบาย การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน       

หมายถึง  การเลือกอยางชาญฉลาด  ดวยความรัก  และหวังดีตอผู เ รียน  ดังนั้น  ในการเลือก                
กิจกรรมการเรียน  การสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียนเฉพาะในดาน     

การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 

- เปนกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผูเรียนไดจริง 
- เปนกิจกรรมสรางนิสัยในการลงมือปฏิบัติแกผูเรียน 
- เปนกิจกรรมสรางคุณธรรมที่มีผลใหผูเรียนปฏิบัติตาม 

ระดับ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน ในดานการเรียน  
การสอนในชัน้เรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรู และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 

- เลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามลําดับความสําคัญกอนหลัง โดยใหความสําคัญ 
กับกิจกรรมที่ผลตอเด็กโดยตรงมากกวากจิกรรมที่มีผลตอเด็กโดยออม 
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ระดับ 3 ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกดานในหนาที่ครูใหสอดคลองสัมพันธกัน และสงผลตอ
การพัฒนาผูเรียนทุกดาน โดยพิจารณาจาก 

- กิจกรรมทุกอยางมีความสัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียน 
- กิจกรรมและงานตาง ๆ ในหนาที่ครูสงผลตอการพัฒนาความสามารถ 

ของผูเรียนทุกดาน 

- กิจกรรมและการปฏิบัติงานตาง ๆ  แสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนา 
ความสามารถของผูเรียนอยางเปนระบบใหสงผลถึงตัวผูเรียนอยางชดัเจน 

มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพฒันาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
คําอธิบาย การมุงมั่นพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ  

ของครู ที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ          
โดยวิเคราะห วินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหผล      
ดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน โดยพจิารณาจาก 

- การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน โดยใชเนื้อหาวิชาเปนหลัก 
- การสอนซอมเสริมตามขอบกพรองของผูเรียน 

ระดับ 2 มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน และพัฒนาความสามารถของผูเรียน          
ใหสูงขึ้นกวาเดิม โดยพิจารณาจาก 

- การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการของผูเรียนดานตาง ๆ 
เปนหลัก 

- การจัดกจิกรรมเสริมความสามารถของผูเรียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
ตามดานที่บกพรอง อยางเหมาะสม 

ระดับ 3 พัฒนาความสามารถของผูเรียน ใหสูงขึ้นเต็มขีดความสามารถของแตละคน
อยางเปนระบบ โดยพิจารณาจาก 

- การวิเคราะหจดุเดน จุดดอยของผูเรียนเปนรายคน เปนรายสมรรถภาพ 
- การจัดกจิกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ  

ตามลําดับขั้นการพัฒนา 
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      -   การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผูเรียนรายบุคคล โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
หลายรูปแบบ อยางเปนระบบ 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัตไิดเกิดผลจริง 
คําอธิบาย การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช   

ปรับปรุง หรือสราง แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอืน่ ๆ ที่สามารถ    
นําไปใชจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เลือกใชแผนการสอนที่มีอยู ไดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 

- แผนการสอนที่ใชมีองคประกอบตาง ๆ ครบถวนสัมพันธกัน 
- แผนการสอนที่ใชเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
- แผนการสอนที่ใชเนนกิจกรรมการปฏิบัติ ตามกระบวนการแสวงหาความรูและ 

การสรางความรู 

ระดับ 2 ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยูใหสอดคลองกับขอจํากัดของผูเรียน ครู และ        
สถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 

- แผนการสอนที่ปรับปรุงมีองคประกอบตาง ๆ ครบถวนสัมพันธกัน 
- แผนการสอนที่ปรับปรุงเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง โดยใหผูเรียนปฏิบตัิจริงมากขึ้น 
- แผนการสอนที่ปรับปรุงสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน และขอจํากัด 

ของสถานศึกษา 

ระดับ 3 สรางและพัฒนาแผนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเอง โดย
พิจารณาจาก 

- แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นมีองคประกอบตาง ๆ ครบถวนสัมพันธกัน 
- แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นมีองคประกอบตาง ๆ ครบถวนสัมพันธกัน 
- แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง โดยจัดกจิกรรม 

การเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนปฏิบัติและคนหาคําตอบดวยตนเอง 

- แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้น สอดคลองกับความสามารถของผูเรียนและ 
ขอจํากัดของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
คําอธิบาย การพัฒนาสื่อกรเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ      

คิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรงุ เครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนคิวิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรยีน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เลือกใชส่ือการเรียนการสอนที่มคีุณภาพไดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 

- ความสัมพันธของสื่อการเรียนการสอนกับองคประกอบของการสอน คือ ผูเรียน  
กิจกรรมการเรยีนรู และจุดประสงคการเรียนรู 

ระดับ 2 ใชส่ือการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรยีนการสอนไดเหมาะสม และ
ใหผูเรียนมีสวนรวม โดยพิจารณาจาก 

- ความเหมาะสมของสื่อกับผูเรียน กิจกรรม และจุดประสงคการเรียนรู 
- ผูเรียนมีสวนรวมในการใชและบํารุงรักษา 
- ส่ือมีความหลากหลาย ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน เนนการลงมือปฏิบัติ 

ของผูเรียน 

- ผูเรียนไดใชส่ือการเรียนการสอน ตามความรูสึกนึกคิด และการตัดสินใจ 
ดวยตนเอง 

ระดับ 3 คิดคน ผลิต และปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน ที่มีผลตอการเรียนรู และให       
ผูเรียนมีสวนรวม โดยพิจารณาจาก 

- ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคน ผลิต และใชส่ือสารการเรียนการสอน 
- ส่ือการเรียนการสอนไดมาจากวัสดุในทองถ่ิน 
- ประเมินผลการใชส่ือ และปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
- เผยแพรผลการใชส่ือการเรียนการสอนที่ใชไดผลแลว 
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
คําอธิบาย การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอน 

ที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตางของบุคคล     
ดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ
จนเปนบุคคลภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

31

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนือ้หาเปนหลัก โดยพิจารณาจาก 

- ผูสอนเปนผูบอกความรู 
- ผูเรียนปฏิบัติงานตามแบบ หรือทําตามตัวอยาง 
- ผูเรียนทําตามขอกําหนด หรือคําส่ัง 

ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอด (concept) เปนหลัก  

โดยพิจารณาจาก 

- ผูสอนเปนผูชวยเหลือแนะนาํใหผูเรียนลงมือทํางานตามกระบวนการ 
สรางความคิดรวบยอด 

- ผูเรียนคนหาความรู และสรปุความคิดรวบยอดไดเองตามคําแนะนํา 
ระดับ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการและการสรางนิสัยเปนหลัก  

โดยพิจารณาจาก 

- ผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนคนหาความรู และพัฒนาความรูใหสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้น  
โดยการใชสถานการณตาง ๆ อยางหลากหลาย 

- ผูเรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพ 
- ผูเรียนประเมนิตนเอง และปรับปรุงตนเอง 
- การเรียนการสอนมุงเนนการสรางนิสัยการปฏิบัติ จนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัว 

ผูเรียนตลอดไป 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
คําอธิบาย การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง        

การรายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุม สาเหตุ ปจจัย
และการดําเนินงานที่เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติ ในรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองการไดรับการพฒันา     และเปาหมายของการ
พัฒนาผูเรียน 

2. เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช เพื่อการพฒันาคุณภาพ 

ของผูเรียน และขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควธีิการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
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3. ผลการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกดิกับผูเรียน 

4. ขั้นเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวมของกลุมผูเรียน หรือ   

หองเรียนที่รับผิดชอบ โดยพจิารณาจาก 

- ขอมูลสภาพปญหาความตองการ และเปาหมายในการพฒันาที่เปนภาพรวม 
กลุมใหญ หรือผูเรียนทั้งหอง 

- เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมที่นาํเสนอ เปนเทคนิคที่ใชกับผูเรียนเปนแบบเดียวกัน 
ทั้งหอง 

- รายงานผลการใชเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรม เปนภาพรวมของการพัฒนาผูเรียน 
ทั้งหอง 

- ขอเสนอแนะใหม ๆ เปนการเสนอในการปฏิบัติตอนักเรียนเหมือนกันทัง้หอง 
ระดับ 2 เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียน จําแนกเปนกลุม    

ตาง ๆ ของหองเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 

- ขอมูลสภาพปญหา ความตองการ และเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนที่จําเปน 
กลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน หรือกลุมเฉพาะอยางอื่น ๆ 

- เทคนิควิธีการ และนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผูเรียนสนองตอบตอสภาพ 
ของผูเรียนรายกลุม 

- รายงานผลการใชเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรม แสดงผลการพัฒนาผูเรียน 
รายกลุม 

- ขอเสนอในการพัฒนาผูเรียน สอดคลองตอการพัฒนาในแตละระดับผูเรียน 
ระดับ 3    เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนก             

เปนรายบุคคล โดยพิจารณาจาก 

- ขอมูลสภาพปญหา ความตองการ และเปาหมายการพัฒนาผูเรียนที่จําแนก 
เปนรายบุคคล 
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- เทคนิควิธีการ และนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผูเรียนสนองตอบตอสภาพ 
ความแตกตาง ความสนใจ และความตองการของผูเรียนรายบุคคล 

- รายงานผลการใชเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของผูเรียน 
รายบุคคล 

- ขอเสนอแนะในการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางทีด่ีแกผูเรียน 
คําอธิบาย การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและ

ปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู        
อยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาจาก 

- การแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- การใชวาจาสุภาพ 
- มีความประพฤติเรียบรอย 
- มีความเมตตากรุณาตอผูเรียน 
- รับผิดชอบปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง 

ระดับ 2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอ ใหคําแนะนําและแกไขขอบกพรอง 

ในลักษณะสรางสรรค ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน โดยพจิารณาจาก 

- การใหคําแนะนํา 
- การเชิญชวนใหปฏิบัติ 
- การแกไขขอบกพรอง 
- การสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

ระดับ 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจนผูเรียนเกดิศรัทธา และปฏิบัติตนตามแบบอยาง 

ที่เลือกสรรแลวเปนปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 

- เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 
- เปดโอกาสใหผูเรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง 
- เสริมแรงทางบวกแกผูเรียน 
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- เผยแพรวิธีการที่ถูกตองในการสรางคุณธรรม 
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
คําอธิบาย การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนกัถึง 

ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมอืในการปฏิบตัิ       
กิจกรรมตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และ     
รวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดครบถวน บรรลุวัตถุประสงคของงาน      

โดยพิจารณาจาก 

- ความเขาใจงาน 
- ความสําเร็จของงาน 
- ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 

ระดับ 2 อาสาเขารวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามความรู ความสามารถ และ        
ความถนัดใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 

- การเขารวมวางแผนและแบงงานกันทํา 
- การปฏิบัติงานอยางสรางสรรคโดยยึดประโยชนของสวนรวม 
- ความพึงพอใจในบทบาทของตน ที่ชวยใหผลงานบรรลุเปาหมาย 
- ผลงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 

ระดับ 3 มุงมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอยางเปนระบบ จนเปนนิสัย โดยพิจารณาจาก 

- การเปนผูนําในการวางแผนพัฒนาตามเปาหมาย อยางครอบคลุม และสัมพันธ 
กับงานอื่นที่เกีย่วของ 

- การเปนผูนําในการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 
- การชวยเหลือและพัฒนาเพือ่นรวมงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุม แลวนาํมาปรับปรุงพัฒนางาน 
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  
คําอธิบาย การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน หมายถึง การตระหนักใน  

ความสําคัญรับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรู ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือ
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ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกันและ
ปฏิบัติงาน  รวมกันดวยความเต็มใจ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตามที่ไดรับมอบหมายไดครบถวน 

บรรลุ  วัตถุประสงคของงาน โดยพิจารณาจาก 

- ความรูความเขาใจงานที่ไดรับมอบหมาย 
- ความสําเร็จของงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
- ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 

ระดับ 2  อาสาเขารวมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชน ตามความรู              
ความสามารถ หรือความถนัด โดยพิจารณาจาก 

- การเขารวมวางแผนและแบงงานกันทํา 
- การปฏิบัติงานอยางสรางสรรคโดยยึดถือประโยชนของสวนรวม 
- ความพึงพอใจในระหวางการปฏิบัติงาน 
- ความพึงพอใจในบทบาทของตน ที่ชวยใหผลงานบรรลุเปาหมาย 

ระดับ 3 มุงมั่นพัฒนางานการศึกษาของชุมชน และรวมมือกันพัฒนาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ เปนนิสัย โดยพิจารณาจาก 

- การเปนผูนําในการวางแผนพัฒนาชุมชน ที่ครอบคลุมและสัมพันธกับงานอื่น 
ที่เกี่ยวของ 

- การเปนผูนําในการพัฒนางาน ทําใหงานมปีระสิทธิภาพเปนระบบ 
- ชวยเหลือและพัฒนาผูรวมงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุม แลวนาํมาปรับปรุงพัฒนางาน 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
คําอธิบาย การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต 

จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหาพัฒนา      
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 สามารถแสวงหาขอมูล ขาวสาร ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน และ       

นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวกับสภาพ               
ทางการเมือง  การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมในระดับทองถ่ิน ในระดับประเทศ และระดับโลก     
โดยพิจารณาจาก 

- การมีขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน 
ระดับ 2 สามารถรวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปน และนํามาใชในการปรับปรุงการเรียน

การสอนได ไดแก การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน และวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก 

- การวิเคราะหขอมูลและนํามาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ระดับ 3 สามารถจัดระบบขอมูลขาวสาร นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ไดเปนปกติวสัิย โดยพจิารณาจาก 

- การจัดระบบขอมูลขาวสาร และการใหบริการขอมูลขาวสารได 
- การนําขอมูลขาวสารไปใชในการพัฒนาอยางเปนระบบ14   
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ   
คําอธิบาย  การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู หมายถึง การสรางกิจกรรมการเรียนรู

โดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ   ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดทํา        
กิจกรรมตาง ๆ     ในโรงเรียนมากําหนดเปนแนวทางในการแกไขปญหาของครูอีกแบบหนึ่ง              
ที่จะนําเอาวิกฤติตาง ๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 การพัฒนาหรือการแกปญหาวิกฤติตาง ๆ ใชลักษณะเดยีวโดยพิจารณาจาก 

- การพัฒนาหรอืการแกปญหาแบบตรงตัว ใชตัวแปรตัวเดียว ลักษณะเดียว  
มีสูตรตายตัว 

                                                           
14สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,   เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู    (กรุงเทพมหานคร  :   

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541), 1 – 26. 
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- กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนหรือการแกปญหามีทางเลือกทางเดียว  
ไมคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ  

ระดับ 2 การพัฒนาหรือการแกปญหาใชองคประกอบรอบดาน โดยพจิารณาจาก 

- นําองคประกอบรอบดานมาชวยในการพฒันาหรือแกปญหา 
- นําเอาขอมูลมารวบรวมสรางทางเลือกหลาย ๆ ทางแลวจึงเลือกทางเลือกที่ดีกวา 
- สรางกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อขจัดปญหาเดมิที่จะเกดิขึ้นไดในภายหนา 
- ใชแนวทางในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึน้มากกวาการแกไข 

ระดับ 3 สรางกิจกรรมการเรียนรูจากปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาไดอยาง     
ตอเนื่อง โดยพิจารณาจาก 

- มีการนําเสนอองคประกอบตัวแปรที่เกี่ยวของทั้งระบบ 
- ใหผูเรียนรูจักผลกระทบของการกระทําของตน ประเมนิการแสดงของตน 

วามีผลดี มีจรยิธรรม ความงามมากนอยเพยีงใด 

- ใหผูเรียนสรางแนวทางในการพัฒนาตน เพื่อปองกันปญหาและวิกฤตที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตไดอยางถาวร15 

จากเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูดังกลาว จะเห็นไดวา มีจดุมุงหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและพัฒนาสังคมในอนาคต เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จึงเปนเกณฑคุณภาพ ซ่ึงกําหนด
ลักษณะการแสดงพฤติกรรมที่นําไปสูความสําเร็จ และประกันคุณภาพของผูเรียน เมื่อผูเรียน         
ซ่ึงไดแกประชากรของประเทศชาติมีคุณภาพแลว สังคมและประเทศชาติยอมพัฒนาและมีความสุข 
ทั้งนี้ เพราะเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูมีหลักเกณฑที่สําคัญ  คือ 

1.พัฒนา  ประเมิน  ปรับปรุง  ดวยตนเอง  ในวิ ถี ชีวิตของครูควรพัฒนาตนเอง                  
อยางสม่ําเสมอ ดวยการแสวงหา ขอมูล ขาวสารความรู ใชปญญาไตรตรองวิเคราะหและเลือกสรร        
นําไปใชพัฒนางานและวิชาชีพครู โดยการนําส่ิงที่เลือกสรรไปปฏิบัติอยางมุงมั่น ประเมินและ  
ปรับปรุงการปฏิบัติดานปฏิบัติงาน รวมทั้งผลของการปฏิบัติไดดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นอยูเสมอ 

2.ปฏิบั ติ ตน เปนแบบอย าง  ครูตองปฏิบัติ ตนให เปนที่ ยอม รับของนัก เรี ยน                 
เพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นในระดับที่เปนแบบอยาง ไดดวยการปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพครู

                                                           
15 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, “เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ขอ 12,” ขาวคุรุสภา 24 

(กรกฎาคม 2544) : 3. 
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อยางเครงครัด  ใหผู เ รียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมครู  และตัดสินใจ             
เลือกพฤติกรรมของตนเอง   ครูเสริมแรงทางบวกแกนักเรียน และนําบุคคลอื่นในการปฏิบัติ     
อยางถูกตอง 

3. มุงประโยชนของสังคมสวนรวม   ครูตองมีความรับผิดชอบอยางสูงตอผลของการ
ปฏิบัติที่มีตอ สังคมและชุมชนดวยการวางแผนพัฒนาปฏิบัติ งานอย างมีประสิทธิภาพ                    
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง16 

ดังนั้น ผูที่จะมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู จะตองเปนผูมีใบอนุญาตประกอบ       
วิชาชีพครู ซ่ึงผูที่จะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ก็จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน      
วิชาชีพครูทั้ง  3 ดาน  คือ 

1. มาตรฐานดานความรู มีปริญญาตรีทางการศึกษา จากสถาบันที่องคกรวิชาชีพครู     
รับรองหรือปริญญาตรีทางวิชาการหรือวิชาชีพอ่ืนและไดศึกษาวิชาการศึกษาหรือฝกอบรมวิชาชีพ            
ทางการศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต จากสถาบันหรือหนวยงานที่องคกรวิชาชีพครูรับรอง 

2.  มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน  มีการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่องคกรวิชาชีพครูกําหนด ประกอบดวย มาตรฐานวิชาชีพครู 12 เกณฑมาตรฐาน 

3. มาตรฐานดานการปฏิบัติตน   มีการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู ซ่ึงกําหนด       
โดยองคกรวิชาชีพครู ปจจุบันใชจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ซ่ึงมีจํานวน 9 ขอ17 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
การศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีประวัตคิวามเปนมาอนัยาวนาน โรงเรียนของเอกชน 

มีมากอนโรงเรียนของรัฐทีม่ีการจัดตั้งอยางเปนทางการ โรงเรียนเอกชนไดเปนตวัอยาง เปนผูนํา      
ในบางดานใหกับโรงเรียนของรัฐมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบนั  ไดจัดการศึกษาใหกบักุลบุตรกุลธิดา   
ใหมาเปนกําลังการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายหลายคน เปนผูมีบทบาทสําคัญ    
ในวงการธุรกิจ ราชการ การเมือง การทหาร ฯลฯ นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังมีสวนชวย           

                                                           
16สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, คูมือการใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 

2537  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 2 – 4. 
17จักรพรรดิ  วะทา, “ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู,” วิทยาจารย 99, 2 (พฤษภาคม 

2543) : 7 – 8. 
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แบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ ทําใหรัฐไมตองลงทุนขยายการศกึษาในบางระดับ                   
บางประเภทมากนัก ถาคิดเปนเงินก็คงปละหลายพันลานบาท ดังนัน้ จึงไมมีขอสงสัยใดในบทบาท
ความสําคัญของ การศึกษาเอกชน และนับวนัการศกึษาของการศกึษาเอกชนจะมีบทบาทสําคัญ              
เพิ่มมากขึ้นเรือ่ย ๆ โดยเฉพาะในชวงที่ประเทศไทยกําลังเรงพัฒนาในทุก ๆ  ดาน อยางที่เปนอยูใน
ปจจุบันและทีค่าดการณวาจะเปนไปในอนาคต18 

ในดานการศึกษา มีนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญคือ ชูลทซ (Schultz) ไดเนนวา               
การใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา       
ของภาครัฐสูงขึ้น เพราะมีการแขงขัน ดังนั้น บทบาทของภาคเอกชนจึงไมเพียงแตชวยทําให           
มีทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น แตยังชวยใหประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทั้งระบบ       
ดีขึ้นดวย19  

การบริหารงานของโรงเรียนเอกชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามจุดมุงหมายของโรงเรียนไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองรูเกี่ยวกับโครงสรางและ
บทบาทหนาที่ของโรงเรียนเอกชนที่กําหนดไวในกฎหมายทางการศึกษาตาง ๆ เพื่อจะนําไปใช              
ในการวางแผน  ประสานงาน  ขอรับการสนับสนุน  และใหความรวมมือกับหนวยงานของ                   
ทางราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ภูมิหลังการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
การศึกษาเอกชนมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาของชาติมาเปนเวลานาน นับแต        

สมัยสุโขทัยและลานนาไทยเปนตนมา โดยในระยะแรกจัดในวัดและบาน จนถึงสมัยของสมเด็จ     
พระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2119 – 2231) จากจดหมายเหตุของมองลิเออลานิเยร 
กลาววา เจาพระยาวิชาเยนทรไดทรงสรางโรงเรียนราษฏรไวหลายโรงเรียน และจากจดหมายเหตุ
ของบาทหลวงเดอชัวสี ซ่ึงเขามาอยูในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2228 ไดกลาวถึงโรงเรียนราษฎร       
3 โรง คือ โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัสแพรนด และโรงเรียนสามเณร ตอมาในสมัย                 
                                                           

18พนม  พงษไพบูลย, “ทัศนะบางประการเกี่ยวกับการศกึษาเอกชน,” วารสารการศึกษา    
แหงชาต ิ23, 6 (สิงหาคม – กนัยายน 2532) : 7. 

19Theodore W. Schultz, “Human Capital in Organizing and Paying for Education,” in 
Finance Education : Overcoming Inefficiency and Inequality, eds. Walter W. McMahon and 
Terry G. Geske (Urbana : University of Illinois, 1982), 36-51. 
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กรุงรัตนโกสินทร ผูที่บุกเบิกกอตั้งโรงเรียนราษฎรไมใชคนไทย แตเปนมิชชันนารี ซ่ึงเดินทาง     
เขามาเผยแพรศาสนาในประเทศไทย โรงเรียนราษฎร ไดรับการจัดตั้งและสนับสนุนโดยมิชชันนารี 
ไดแก โรงเรียนของ  นางมัททูน (Mrs. Matton) มิชชันนารีชาวอเมริกัน ซ่ึงเปดสอนในป พ.ศ.2395 
ถือเปนโรงเรียนราษฎรแหงแรกในสมัยนั้น โรงเรียนคริสเตียนไฮสกูล (The Chirstian High School) 
(ปจจุบันคือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2431 เปดสอนเฉพาะเด็กผูชาย 
สําหรับโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง (Kunsatree Wang Lang school) (ปจจุบันคือโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย) เปดสอนเฉพาะเด็กผูหญิง กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2417 และโรงเรียนไทย-ฝร่ัง                           
(Thai Farang School) ปจจุบัน คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ (Assumption School) กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2420 

โรงเรียนราษฎรทั้ง 3 แหงดังกลาว ในระยะเริ่มแรกดําเนินงานเปนเอกเทศ มิไดถูก    
ควบคุมโดยหนวยงานของรัฐแตอยางใด จนกระทั่งป พ.ศ.2448 กระทรวงศึกษาธิการจึงเขามา          
มีบทบาทในการควบคุมโรงเรียนราษฎรทั้ง 3 แหง และในชวงระยะเวลานี้เอง โรงเรียนราษฎร       
ซ่ึงมีคนไทยเปนเจาของ  ก็ไดรับการจัดตั้งขึ้นชื่อ โรงเรียนบํารุงวิทยา (Bamrung Wittaya School) 
และลงทะเบียนขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการเชนเดียวกัน 

งานดานการศึกษาเอกชนของประเทศขยายตัวมากขึ้น และในป พ.ศ.2461 รัฐบาลจึงได
ประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนเปนครั้งแรก โดยมีจุดประสงคเพื่อจะตรวจนิเทศโรงเรียน   
เอกชนทั่วราชอาณาจักร และเพื่อปรับปรุงแกไขกฎและระเบียบของโรงเรียนเอกชน 

ดังนั้น ในป พ.ศ. 2476 รัฐบาลจึงไดประกาศพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการขึ้น 
โดยจัดตั้งกองโรงเรียนราษฏร สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อควบคุมโรงเรียน
ราษฎรทั้งหมด 

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการนั้น มีการขยายตัวอยางกวางขวาง จึงทําให          
กองโรงเรียนราษฎรไมสามารถบริหารงานไดรวดเร็วทันความตองการของประชาชน สมาคม           
ครูโรงเรียนราษฎรแหงประเทศไทย  จึงได เสนอความเห็นวา  กองโรงเรียนราษฎรควร                     
ไดรับการยกวิทยฐานะใหเปนกรมโรงเรียนราษฎร หรือกรมการศึกษาเอกชน เพื่อเพิ่มอํานาจในการ
สงเสริมและชวยเหลือเปนกําลังใจใหเอกชนจัดการศึกษาไดกาวหนายิ่งขึ้น ความตองการของ
สมาคมครูโรงเรียนราษฎรแหงประเทศไทยดังกลาว สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้น  
ที่ตองการปรับปรุงระบบราชการ ดังนั้นสภาการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
โรงเรียนราษฎรขึ้น เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนเอกชน เพื่อ
ปรับปรุง คุณภาพทางการศึกษาทั้งดานวิชาการและดานบริการ ผลปรากฏวา กองโรงเรียนราษฎร 
ไดรับการปรับปรุงเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยใชช่ือยอวา สช. มีฐานะ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

41

เทียบเทากรมหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 217     ลงวันที่ 29 กันยายน 2515   โดยไดโอนอํานาจหนาที่ กิจการทรัพยสิน หนี้ ขาราชการ 
ลูกจาง และเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ                 
กองโรงเรียนราษฎร และโอนวิทยาลัยเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ        
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตอมาไดมีการปรับปรุง         
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรขึ้นอีกหลายครั้ง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง       
ไปจนถึง พ.ศ. 2525 ไดมีพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําลังอยูในระหวางปรับปรุง           
พระราชบัญญัติดังกลาวบางประการ เพื่อใหรัดกุมตอเหตุการณยิ่งขึ้น20  

โครงสรางของโรงเรียนเอกชน 
หนวยงานที่มีหนาที่ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

กอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มาตรา 25 ในระดับ
บริหารราชการสวนกลาง คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) เปนหนวยงาน             
ที่มีฐานะเปนกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนในระดับการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนผูประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอ
และจังหวัดนั้น  ๆ แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) ซ่ึงไมมีหนวยงาน                           
ในสวนภูมิภาค ปรากฏตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2535  ที่กําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอํานาจหนาที่
ประสานงาน สงเสริมการดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริม ควบคุม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ                    
ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมิไดกําหนดเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในอําเภอ 
และจังหวัดไวโดยเฉพาะ21 

                                                           
20สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ยี่สิบป สช. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

ประชาชน จํากัด, 2535), 1. 
21 อิสระ  เสียงเพราะดี, คูมือปฏิบัติราชการและเตรียมสอบยุคปฏิรูปการศึกษา

(กรุงเทพมหานคร : ธนพร, 2542), 112-113. 
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ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545              
ทําใหมีกระทรวงเกิดใหมและกระทรวงเดิม รวม 20 กระทรวง22  และไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

มาตรา 6 ใหจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

(1) ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง 

(2) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

(3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญา                    
ที่เปนนิติบุคคล 

มาตรา 10 การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญตัินี้ โดยใหมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สวนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน23  ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 3  

 

 
 

                                                           
22 “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545,” ราชกิจจานุเบกษา              

เลม 119, ตอนที่ 99 ก (2 ตุลาคม 2545) : 15-16. 
23 กระทรวงศกึษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภณัฑ, 2546), 2-4. 
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แผนภูมิที่ 3 การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ, 
2546), 2-4. 

เพื่อใหการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการเกิดความชัดเจน กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ไดออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอ 3 ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ดังตอไปนี ้

 (1) สํานักอํานวยการ 

(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(3) สถาบันพฒันาผูบริหารการศึกษา 

(4) สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 

(5) สํานักความสัมพันธตางประเทศ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(7) สํานักตรวจราชการและติดตามประเมนิผล 

(8) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

(9) สํานักนติิการ 

สวนราชการในสวนกลาง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน 
รัฐมนตรี 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 

สํานักงาน 
เลขาธิการ 

สภาการศึกษา 

สํานักงาน 
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

สํานักงาน 
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

สํานักงาน 
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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(10) สํานักบรหิารงานการศกึษานอกโรงเรียน 

(11) สํานักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน24   

ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 การแบงสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ,  
2546), 54.  

สํานักงานบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้

(1) เปนหนวยงานในการสงเสริมและประสานงานการศกึษาเอกชน และดําเนินการใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วกับการศกึษาเอกชน 

(2) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน
ดานวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจยัและพัฒนา เพื่อปรับปรุงคณุภาพการศึกษาเอกชน 

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน                 
การคุมครองการทํางาน สิทธิประโยชนของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของกับ                     
การจัดการศกึษาเอกชน 
                                                           

24 เร่ืองเดียวกัน, 54. 
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(4) เปนศูนยสงเสริม สนับสนุน ขอมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน 
ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการจัดการศกึษาเอกชน 

(5) ปฏิบัติงานรวมกนัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ หรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย25  

การจัดระเบยีบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา ใหดําเนนิการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในสวนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน
สามารถสรุปได คือ 

มาตรา 34 ใหจัดระเบยีบบรหิารราชการเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี ้

(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  

มาตรา 35 สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่เปนโรงเรยีน
มีฐานะเปนนติิบุคคล 

เมื่อมีการยุบเลกิสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

มาตรา 36 ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มอํีานาจหนาทีใ่นการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
ในเขตพืน้ที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน                   
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบทีห่ลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของกับ
อํานาจหนาทีท่ี่ระบุขางตน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง26  

เพื่อใหการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษาเกิดความชดัเจน กระทรวงศึกษาธิการ จงึได
ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา               
พ.ศ. 2546 สามารถสรุปไดดังนี้ 

                                                           
25 เร่ืองเดียวกัน, 61-62. 
26 เร่ืองเดียวกัน, 20-21. 
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ขอ 3 ใหสํานักงานเขตมีสวนราชการดังตอไปนี ้

(1) กลุมอํานวยการ 

(2) กลุมบริหารงานบุคคล 

(3) กลุมนโยบายและแผน 

(4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

(5) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นอกจากสวนราชการตาม (1) ถึง (5) แลว ในระยะเริ่มแรกสํานักงานเขตอาจจัดตั้งกลุม
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพือ่ทําหนาที่สงเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยให
ยุบเลิกภายในสามป นับตั้งแตมีการจัดตั้งสวนราชการดังกลาวดวยก็ได27  

การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในสวนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน 
มีกลุมที่ทํางานประสาน สงเสริม และสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นทีก่ารศึกษา ไดแก                
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและมีกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน ที่อยูภายใต               
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีหนาที่ดูแลโรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียน
เอกชน 5 งาน ดังนี ้

1. งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 

2. งานสงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน 

3. งานสงเสริมการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

4. งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 

5. งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ28 

ในปจจุบนัการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชนยังตองอยูภายใตพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2525 ที่มีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนญุาตในการจดัตั้งโรงเรียน อนุญาตใหเปน
ผูจัดการ ครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน รวมทั้งดําเนนิการอื่นที่เกีย่วกับโรงเรียนเอกชน สามารถ
สรุปไดดังนี ้
                                                           

27 เร่ืองเดียวกัน, 121. 
28 กระทรวงศกึษาธิการ, คูมือปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กระทรวงศกึษาธิการ (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2546), 162-203. 
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชน อันไดแก สถานศึกษา หรือสถานที่ที่บุคคล
จัดการใหการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาขั้นปรญิญาตรีแกนักเรียนทุกผลัดรวมกันเกินเจ็ดคนขึ้นไป 

“นักเรียน” หมายความวา ผูรับการศึกษาจากโรงเรียน 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียน 

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูทําหนาที่ผูจัดการหรือผูอํานวยการโรงเรียน 

“ครูใหญ” หมายความวา ผูทําหนาที่ครูใหญหรืออาจารยใหญ 

“ครู” หมายความวา ผูทําหนาที่ครูหรืออาจารย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการ สําหรับกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวดั 
สําหรับจังหวดัอื่น 

มาตรา 18 หามบุคคลใดจัดตัง้โรงเรียน เวนแตไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนจาก                   
ผูอนุญาต 

มาตรา 31 หามบุคคลใดเปนผูจัดการ เวนแตไดรับแตงตัง้จากผูรับใบอนุญาต และไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการจากผูอนุญาต 

มาตรา 34 หามบุคคลใดเปนครูใหญ เวนแตไดรับแตงตัง้จากผูจัดการโดยความเห็นชอบ
ของผูรับใบอนุญาต และไดรับใบอนุญาตใหเปนครใูหญจากผูอนุญาต 

มาตรา 39 หามบุคคลใดเปนครูในโรงเรียน เวนแตไดรับอนุญาตใหเปนครูจากผูอนุญาต 

มาตรา 62 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ หรือครู ประพฤติผิดจรรยา 
มรรยาท หรือไมปฏิบัติตนตามวินัยหรือหนาที่ตามระเบยีบที่รัฐมนตรกีําหนด ใหผูอนุญาตมีอํานาจ
แนะนําตักเตือน ตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร ภาคทัณฑ ระงบัการใหการอุดหนุน ระงบั                      
การจายเงนิทนุเล้ียงชีพประเภท 2 หรือเพกิถอนใบอนุญาต ตามควรแกกรณ ี

คําส่ังลงโทษของผูอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เวนแตคําส่ังเพกิถอนใบอนุญาตใหเปนที่สุด 

มาตรา 63 ในกรณีที่ครูใหญหรือครูประพฤติจรรยา มรรยาทหรือไมปฏิบัติตนตามวนิัย
หรือหนาที่ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ใหผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ ซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
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ผูรับใบอนุญาตมีอํานาจสั่งลงโทษโดยการตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร ภาคทณัฑ ตัดเงินเดือน 
ลดเงินเดือน หรือส่ังใหพนจากหนาที่ครูใหญหรือครู ตามควรแกกรณี29 

การจัดองคกรในโรงเรียน 
องคกร ประกอบดวย คน หนาที่การงาน และปจจัยทางกายภาพตาง ๆ ซ่ึงขนาดของ

องคกรมีสวนสําคัญตอผูบริหารในการพิจารณารวมหรือกระจายอํานาจ30 

แบบการจัดองคกรในโรงเรียนโดยทั่วไปนั้น เบนท และ แมคแคนน (Bent and 
McCann) ไดแบงออกเปน 4 แบบ คือ  

1. แบบโรงเรียนเล็ก เปนแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารคนเดียว อาจมีผูชวย      
ผูบริหารโรงเรียนอีกบาง เพื่อชวยแบงเบางานบางอยางเพียงเล็กนอย สวนอํานาจการบังคับบัญชา  
อยูที่ผูบริหารโรงเรียนทั้งหมด และครูแตละคนตองรับผิดชอบงานหลาย ๆ ดาน 

2. แบบคณะกรรมการ เมื่อโรงเรียนมีนักเรียนมากขึ้น ทําใหเกินความสามารถที่จะ     
ปกครองนักเรียนไดโดยผูบริหารโรงเรียน และผูชวยบริหารโรงเรียนเพียง 2 – 3 คน เหมือน      
แบบแรกจึงเกิดมีตําแหนงบุคลากรเพิ่มขึ้น เชน นายทะเบียน ครูผูปกครอง หัวหนาครูแนะแนว และ
อ่ืน ๆ เพื่อบริหารงานเฉพาะอยางตามที่ไดรับมอบหมาย เชน งานวัดผลประเมินผลการศึกษา       
งานกิจกรรมนักเรียน   งานความประพฤตินักเรียน เปนตน ซ่ึงการจัดองคการแบบนี้ทําใหครูบางคน
ตองรับผิดชอบงานรวมกับหัวหนางานหลายคน  อาจทําให เกิดความสับสนในอํานาจ                    
การบังคับบัญชาอยูบาง 

3. แบบแผนกงาน เปนการปรับปรุงการจัดองคการเพื่อการใหบริการที่ดีขึ้น  แตละ
แผนกงานจะประกอบไปดวยบุคลากรที่มีกิจกรรมคลายคลึงกัน เชน แผนกแนะแนว แผนก         
คหกรรม แผนกกีฬา แผนกกิจการนักเรียน และหมวดวิชาตาง ๆ   โดยแตละแผนกจะมีประธาน
กรรมการ หรือหัวหนาแผนกเปนผูรับผิดชอบ ในทางปฏิบัติสวนมากการจัดองคการในโรงเรียน
ขนาดใหญมักจัดองคการ   เปนแบบแผนกงาน และแบบคณะกรรมการผสมกัน เพื่อใหเปนไปตาม
หลักของการชวยบังคับบัญชา และความสามารถเฉพาะอยาง 

                                                           
29 กระทรวงศกึษาธิการ, พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2537),1-20. 
30ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, 297. 
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4. แบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ     ในโรงเรียนขนาดใหญที่มีนักเรียนมากเกินไป         
สายการบังคับบัญชาก็เปนรูปประมิดที่สูงชันมาก ยากแกการติดตอส่ือสาร ทําใหงานลาชา เพื่อให   
สอดคลองกับการจัดการศึกษาในเชิงธุรกิจ โรงเรียนขนาดใหญจะถูกแบงแยกออกเปนโรงเรียน    
ขนาดเล็ก 2 โรง หรือมากกวา โดยมีรองผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารประจําแตละโรง                 
ซ่ึงดําเนินการไดเองและมีอํานาจในการตัดสินใจสูง แมวาบางแผนงานยังอยูในความรับผิดชอบของ
สวนกลาง เชน การจัดเรียนวิชาเลือก การบริการอาหารกลางวัน และกิจกรรมกีฬา เปนตน31 

ในเรื่องของขนาดโรงเรียน แอนเดอรสัน และ ไดค (Anderson and Dyke) ใหแนว  
ความคิดวา โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไมเกิน 300 คน จะเสียคาใชจายในการจัดการศึกษาตอหัว
ที่สูงมาก สวนขอดี คือ ครู และนักเรียน มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และโรงเรียนสามารถจัด     
กิจกรรม และใหบริการพิเศษแกนักเรียนไดอยางทั่วถึงสําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 1,000 – 
2,000 คน นั้น ครูและนักเรียนรูจักกันนอย นักเรียนสวนใหญไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมของ      
โรงเรียน จะมีกฎระเบียบ  ที่ไมเปนธรรมแกนักเรียน และครูก็ไมคอยคุนเคยกัน สวนคาใชจาย       
ในการจัดการศึกษาตอหัวจะต่ํา และมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีหองสมุดที่ดี มีหองปฏิบัติการ     
ที่ดีและใหบริการพิเศษไดดี32 

การบริหารโรงเรียนเอกชน 
การศึกษาเอกชนภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการ     

การศึกษาเอกชน หมายถึง การศึกษาทุกประเภททุกระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรีที่จัดขึ้นในโรงเรียน
เอกชน ปจจุบันตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 นั้น โรงเรียนเอกชน หมายถึง     
สถานศึกษาหรือสถานที่ที่บุคคลจัดการใหการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรีแกนักเรียนทุกผลัด
รวมกันเกิน 7 คนขึ้นไป นิยามดังกลาวนี้จึงชี้ใหเห็นขอบขายงานการศึกษาเอกชนที่กวางไกลมาก    
โดยครอบคลุมการศึกษา 3 รูปแบบ ดังนี้ คือ 

 

                                                           
31Rudyard K. Bent and Lioyd E. McCann, Administration of Secondary Schools   

(New York : McGraw – Hill Book, 1960), 61 – 64. 
 

32Lester W. Anderson and Lauren A. Van Dyke, Secondary School Administration 
(Boston : Houghton Miffin, 1963), 10 – 11. 
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1. การศึกษาในระบบโรงเรียน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนประเภทสามัญ
ศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา (ช้ันอนุบาล) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งประเภท           
อาชีวศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน  เปนการจัดการศึกษาเพื่อสนองความตองการ              
ที่หลากหลายของกลุมบุคคล ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ 7 ประเภท      
ไดแก การศึกษานอกระบบโรงเรียน (สามัญศึกษา) เฉพาะกาล สอนศาสนา สอนคําสอน กวดวิชา 
ศิลปศึกษา และอาชีวศึกษา 

3. การศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห  เปนการจัดการศึกษาใหแกผูที่มีลักษณะ
พิเศษหรือผิดปกติในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และใหแกผูที่ยากไรหรือดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห 

การบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการเพื่อให
การบริหารทางการศึกษาแกเยาวชนและชุมชนเกิดพัฒนาการทางดานความรูความสามารถ ทัศนคติ       
คานิยม พฤติกรรม และคุณคาตาง ๆ เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ33 

โรงเรียนเอกชนในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแบงออกเปน       
3 ลักษณะ คือ 

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  ซ่ึงใชหลักสูตรของ  และ/หรือที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. โรงเรียนที่จดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

3. โรงเรียนที่จดัการศึกษาใหแกบุคคลที่มีลักษณะพิเศษและการศึกษาสงเคราะห 

การบริหารโรงเรียนเอกชนเปนการบริหารโดยองคคณะบุคคล ซ่ึงมีโครงสรางระบบ          
การบริหารงาน ดังแผนภูมิที่ 5 

 

                                                           
33นพพงษ  บุญจติราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ         

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 15 – 16. 
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แผนภูมิที่ 5  โครงสรางระบบบริหารโรงเรียนเอกชน 

ที่มา  : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ การศึกษาเอกชนในประเทศไทย                      
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพพฒันศึกษา จํากดั, 2526), 31. 

โรงเรียนเอกชนในประเทศไทยมีหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา          
หลายหนวยงาน ที่สําคัญและมีบทบาทในการจัดการศึกษาเอกชนโดยมีโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
เชน มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย    
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนองคกรศาสนาคริสต นิกาย
คาทอลิก     ซ่ึงมีโรงเรียนคาทอลิกของสังฆมณฑลตาง ๆ 10 เขตสังฆมณฑล มีบาทหลวง นักบวช 
หรือฆราวาสเปนผูรับผิดชอบในตําแหนงผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการและครูใหญ   มีวัตถุประสงคเพื่อ 

ผูรับ 
ใบอนุญาต 

คณะกรรมการ 
อํานวยการ 

ผูจัดการ / ผูอํานวยการ 

ครูใหญ / อาจารยใหญ 

ครู / อาจารย 

นักเรียน 
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1.รวมมือระหวางองคกรสมาชิกในการประกอบภารกิจเพื่อประโยชนสุขแหงสังคมและ
เทิดทูนไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

2.รวมมือและสงเสริมการสรางสามัคคีธรรมระหวางสถาบันการศึกษาคาทอลิกและ
สถาบัน  การศึกษาอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 

3.ประสานสัมพันธระหวางองคกรสมาชิกในการพัฒนาคณุภาพและเสถยีรภาพของ
บุคลากร  ในสถาบันการศึกษาคาทอลิก 

4. ประสานงาน  รวมมือ  ใหหรือขอคําแนะนําหรือความชวยเหลือจากสมาคม  สถาบัน
หรือองคกรการศึกษา และองคการธุรกิจทั้งในและตางประเทศ เพื่อประโยชนทางการศึกษา 

มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปนองคกรศาสนาคริสต นิกายโปรแตสแตนท      
มีขอบเขตการปฏิบัติงานกวางขวางทั่วประเทศทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนเก็บดอกผลจากทรัพยสินของมูลนิธิฯ มาใชจายในการกุศล เชน การรักษาพยาบาล         
คนเจ็บปวย การใหการศึกษาแกเด็ก ปจจุบันมูลนิธิฯ มีโรงเรียนในสังกัดทั่วทุกภาคของประเทศ 
จํานวน 30 โรงเรียน ในการจัดการศึกษาของมูลนิธิฯ ไดรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ         
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและบุคลากรของ       
สถานศึกษาใหเจริญกาวหนา มีคุณภาพ และมีช่ือเสียง34  

อาจกลาวไดวา การบริหารโรงเรียนเอกชนในปจจุบัน ไดแบงโรงเรียนเอกชนออกเปน      
3 ลักษณะ ไดแก โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน โรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบ               
โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดการศึกษาใหแกบุคคลที่มีลักษณะพิเศษและการศึกษาสงเคราะห              
บริหารงานในรูปขององคคณะบุคคล โดยมีผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเปนเจาของกิจการ 
นอกจากนี้มีผูจัดการ ครูใหญ และครู รวมรับผิดชอบ สําหรับองคคณะบุคคลที่มีบทบาทหนาที่                
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของโรงเรียนแกผูบริหารโรงเรียน ไดแก                   
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน ซ่ึงมีผูรับใบอนุญาตเปนประธานกรรมการ นอกจากนั้น                     
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน              
มีหนวยงานเอกชนเขามารวมจัดการศึกษาหลายหนวยงาน เชน สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก                
แหงประเทศไทย มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปนตน ซ่ึงมีบทบาทอยางสําคัญ                   
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีความเจริญกาวหนาและไดระดับมาตรฐาน 
                                                           

34สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, “องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกบัการศึกษา        
เอกชน,” วารสารกองทุนสงเคราะหการศกึษาเอกชน 7, 58 (กุมภาพันธ 2539): 20 - 21. 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กาญจนา  ตระกูลบางคลา ไดทําการวจิยัเร่ือง ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนา

บุคลากรดานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการวิจยัพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการและการ
พัฒนาบุคลากรดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยภาพรวม คือ การสรรหาทรัพยากรบุคคลและวัสดุทีจ่ําเปนตอการจัดการเรียนการสอน                   
ที่มีประสิทธิภาพ การนิเทศและสอนงานวชิาการ35 

เกรียงศักดิ์  สุภากาศ ไดทําการวิจัยเร่ือง การสอนซอมเสริมเรื่องการหารสําหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานแมปง อําเภอปาย จังหวดัแมฮองสอน พบวา ผลการเรียน       
การสอนหลังการสอนซอมเสริมเรื่องการหาร หลังจากที่ครูไดวางแผนการสอนซอมเสริมไว               
โดยนักเรียนไดคะแนนรอยละ 66.59 ซ่ึงสูงกวาเกณฑการวัดและประเมินผลของโรงเรียน                    
ที่กําหนดไวรอยละ 6536 

ชาติชาย พานชิชอบ ไดทําการวิจัยเร่ือง แนวโนมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอนาคต พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการกํากับกิจการ
ของสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ (1) ดานวชิาการ มีบทบาทโดยรวมวางแผนงานดานวิชาการ กําหนด
นโยบายของสถานศึกษา จดัทําหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชมุชน 
(2) ดานงบประมาณ มีบทบาทในการวางแผนจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม (3) ดาน
บริหารงานบุคคล มีบทบาทโดยรวมกําหนดนโยบายและกํากับบุคลากรจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง อัตราเงินเดือน การสรรหาบุคลากร และ (4) ดานบริหารทั่วไป          

                                                           
35 กาญจนา  ตระกูลบางคลา, “ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรดาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศกึา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), บทคัดยอ. 

36 เกรียงศักดิ์  สุภากาศ, “การสอนซอมเสริมเรื่องการหารสําหรับนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานแมปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน” (วิทยานพินธปริญญา               
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2544), 
บทคัดยอ. 
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มีบทบาทโดยกําหนดนโยบายและมาตรการดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ส่ิงกอสรางและ
บุคลากรของโรงเรียน37 

ชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร ไดทําวิจยัเร่ือง องคประกอบของผูบริหารที่สงผลตอ
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ผลการวิจัยพบวา (1) องคประกอบ              
ดานคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูในระดับมาก และวิสัยทศันของผูบริหาร
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน (2) องคประกอบของผูบริหารที่สงผลตอ
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมคือ ดานคุณลักษณะและดานสถานภาพ38 

บรรเจิด  อาจแกว ไดทําการวิจยัเร่ือง การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดบัมาก39 

เบ็ญจวรรณ  ศิริพรชัยกุล ไดทําการวจิัยเรือ่ง การศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ผลการวิจัยพบวา ครูไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูครบทุกดาน โดยเฉพาะดานสื่อการเรียน
การสอน สวนใหญครูเลือกใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการใช บาํรุงรักษา และผลิตส่ือการเรียนการสอนจากวัสดุ  ที่หาไดในทองถ่ิน40 

                                                           
37 ชาติชาย  พานชิชอบ, “แนวโนมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน          

ในอนาคต” (วทิยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบัน          
ราชภัฎเทพสตรี, 2544), บทคัดยอ. 

38 ชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร, “องคประกอบของผูบริหารที่สงผลตอวิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), บทคัดยอ 

39 บรรเจิด  อาจแกว “การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพีครูของครู
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวดัเลย” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542), บทคัดยอ. 

40 เบ็ญจวรรณ  ศิริพรชัยกุล, “การศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู” (วทิยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร บัณฑติวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 103. 
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ปริญดา  พิมานแมน ไดทําการวิจยัเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน ในเขตการศึกษา 2 พบวา ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน ไดแก คณุลักษณะ
ของผูบริหารและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน41 

ประเทือง  อังกูรวัฒนา ไดทําการวจิัยเร่ือง สภาพความตองการและปญหาการใชส่ือ             
การเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธาน ี
ผลการวิจัยพบวา ส่ือมีความจําเปนและชวยการสอนของครูมากที่สุด และครูผูสอนมีปญหามาก        
ในเรื่องจํานวนสื่อไมเพียงพอ ไมมีวัสดุในการผลิตส่ือ รวมทั้งมีปญหาในเรื่องเวลาจดัเตรียมส่ือ42  

ประเสริฐ  เสมอจิตร ไดทําการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับขวัญ 
ของครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบวา ขวัญของครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัสมุทรปราการ  
โดยภาพรวมอยูในระดับสูง43 

 

 

 

 

                                                           
41 ปริญดา  พิมานแมน, “ปจจยัที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

เอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544), บทคัดยอ. 

42 ประเทือง  อังกูรวัฒนา, “สภาพความตองการและปญหาการใชส่ือการเรียนการสอน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดัปทุมธานี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543), 114. 

43 ประเสริฐ  เสมอจิตร, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับขวัญของครูอาจารยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมทุรปราการ” (วิทยานพินธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช., 2538), 
บทคัดยอ. 
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ปญญา  คงศรี  ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางองคประกอบบรรยากาศ
โรงเรียนกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ผลการวิจยัพบวา องคประกอบบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
ทุกขนาด อยูในระดับมาก44 

พิพัฒน  สายสอน ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่เกีย่วของกับการจัดทําแผนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพของครูมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทาํ
แผนการสอนใหมีประสิทธภิาพดานตัวคร ู ไดแก (1) ความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร การจัดทํา
แผนการสอนและทักษะกระบวนการสอน (2) เห็นความสําคัญและประโยชนของแผนการสอน (3) 
แรงจูงใจ ความสนใจ ความตั้งใจ และความใฝรู (4) การมีประสบการณดานวิชาการ (5) การมี
ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา (6) ความพรอมดานสถานภาพสวนตัวและครอบครัว (7) การรูจักบริหาร
เวลา และ (8) เจตคติที่ดีตออาชีพครู45 

พลอนันต  สุพรรณเภษัช  ไดทําการวจิัยเร่ือง การประชาสัมพันธของโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การพฒันากลยุทธในการ
ประชาสัมพันธ โรงเรียนใชวิธีการเชิญชมุชนเขารวมกจิกรรมของโรงเรียน และโรงเรียนเขารวม
กิจกรรมของชมุชน รวมทั้งโรงเรียนแตงตั้งเจาหนาที่ประชาสัมพันธโดยเฉพาะ46 

                                                           
44 ปญญา  คงศรี, “ความสัมพันธระหวางองคประกอบบรรยากาศโรงเรียนกับการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัประจวบคีรีขันธ” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2538), บทคัดยอ. 

45 พิพัฒน  สายสอน, “ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการสอนใหมปีระสิทธิภาพ
ของครูมัธยมศึกษาจังหวดัพะเยา” (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544), บทคัดยอ. 

46 พลอนันต  สุพรรณเภษัช, “การประชาสัมพันธของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” (วทิยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544), 102 
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พรทิพย  ศภุวงศ  ไดทําการวิจัยเร่ือง องคประกอบบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอการ
ประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศโรงเรียนกับผล
การประเมินมาตรฐานโรงเรียนมีความสัมพันธกัน47 

พรมาลี  สินสมบูรณ  ไดทําการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสมาคมสหศึกษาสัมพันธ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเอกชน                   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก48 

มนัส  สุวรรณชาตรี ไดทําการวิจยัเร่ือง บทบาทดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส พบวา โรงเรียนควร                  
ใหความสําคญักับชุมชน โดยการประชมุชี้แจง ติดตอส่ือสารและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ 
ของโรงเรียน49 

 

 

 

 

 

                                                           
47 พรทิพย  ศภุวงศ, “องคประกอบบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอการประเมินมาตรฐาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), บทคัดยอ. 

48 พรมาลี  สินสมบูรณ, “ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนสมาคมสหศึกษาสัมพันธ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน” (วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง, 2544), 
บทคัดยอ. 

49 มนัส  สุวรรณชาตรี, “บทบาทดานความสมัพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2541), บทคัดยอ. 
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มารีอา  ตอวิเชียร ไดทําการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารในการ
ดําเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาระดับ
ประถมศึกษา เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา พฤตกิรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก50 

วรรณา  มณโีชติ ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 2 ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณของครูอยูในระดับมาก51 

ศรีจิตต  สรางเอี่ยม ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัราชบุรี 
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก และพบวา การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน มีความสัมพันธกบั             
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนทุกขนาด52 

สมเกียรติ  ศรีสุขใส ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานดานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา (1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง (2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานวชิาการของโรงเรียนประถมศกึษา จังหวัด
เพชรบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

                                                           
50 มารีอา  ตอวิเชียร, “พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารในการดําเนนิการเพื่อ

รองรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา              
เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2538), บทคัดยอ. 

51 วรรณา  มณีโชติ, “พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา ในเขต
การศึกษา 2” (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2541), บทคัดยอ. 

52 ศรีจิตต  สรางเอี่ยม, “พฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัราชบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2536), บทคัดยอ. 
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ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา                 
โดยภาพรวม มีความสัมพันธระดับปานกลาง53 

สมบัติ  ศาสตรนอก ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา 
กิจกรรมที่ครูสวนใหญปฏิบัติ คือ ปฏิบัติตามเปนแบบอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอและใหการแนะนํา
โดยสอดแทรกในการสอน และพบวา ปญหาในการปฏิบัติดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คือ 
ครูขาดการคิดคนการผลิตส่ือโดยใชวัสดุทองถ่ิน54 

สุเทพ  ปาลสาร ไดทําการวิจยัเร่ือง การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศกึษาจังหวดัขอนแกน ผลการวิจัยพบวา                 
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดบัมาก55 

สุเมธ  การสีทอง ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาระดับการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ในเขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานของครู             
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดับมาก56 

                                                           
53 สมเกียรติ  ศรีสุขใส, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานดานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัเพชรบุรี” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2542), บทคัดยอ. 

54 สมบัติ  ศาสตรนอก, “การประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัขอนแกน” (วิทยานพินธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน, 
2543), 122. 

55 สุเทพ  ปาลสาร, “ การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 ของโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2544), 
บทคัดยอ. 

56 สุเมธ  การสีทอง, “การศึกษาระดับการพฒันาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภา พ.ศ. 2537 ในเขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), บทคัดยอ. 
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อรพร  อุนากรสวัสดิ์ ไดทําการวิจยัเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน             
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับมธัยมศึกษาปที ่ 3 ในโรงเรียนขนาดใหญ 
สังกัดกรมสามัญศึกษา กรงุเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (2) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ              
ดานจัดใหมีส่ือสงเสริมสภาพการเรียนรู (3) ภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอสัมฤทธิ์ผล                 
ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวม คือ ดานจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู57 

สรุป 
ผูนํา เปนบคุคลที่มีความสําคัญตอองคกร ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานขององคกรได

บรรลุผลสําเร็จ ผูนําของโรงเรียนคือผูบริหารโรงเรียนซ่ึงจะตองมีลักษณะความเปนผูนําทางวิชาการ 
คือ เปนผูที่มีความสามารถในการใชกลยุทธทั้งการเปนผูนําและการบริหาร นํากลุมใหกระทํา
กิจกรรมดานวชิาการใหบรรลุผล ซ่ึงมีผลตอการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน พฤตกิรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการที่สําคัญ คือ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของฮอลลิงเจอรและเมอรฟ 
(Hallinger and Murphy) ไดแก (1) การกําหนดภารกจิของโรงเรียน (2) การจดัการดานการเรียน    
การสอน และ (3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 เปนเกณฑที่คุรุสภากําหนดขึ้นเพือ่ใช
พัฒนาครูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา เด็กทุกคนสามารถเรียนรูได ครูจึงตองคํานึงถึงผลที่จะเกดิกับ
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยพัฒนามาจากเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 4 ดาน ที่ใชในป พ.ศ. 2531 คือ รอบรู 
สอนดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมุงมั่นพัฒนา ตอมาในป พ.ศ. 2537 คุรุสภาไดพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูเปน 11 ดาน และในป พ.ศ. 2544 ไดเพิ่มเกณฑมาตรฐานวิชาชพีครูอีก 1 ดาน 
รวมเปน 12 ดาน ไดแก (1) ปฏิบัตกิิจกรรมทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ        
(2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน (3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ (4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง (5) พัฒนาสื่อการเรียน      
การสอนใหมปีระสิทธิภาพอยูเสมอ (6) จัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก

                                                           
57 อรพร  อุนากรสวัสดิ์, “ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรม
สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), บทคัดยอ. 
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ผูเรียน (7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ี
แกผูเรียน (9) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศกึษาอยางสรางสรรค (10) รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค
ในชุมชน (11) แสวงหาขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ (12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู                
ในทุกสถานการณ 

การจัดการศกึษาของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนในประเทศไทย มีภูมหิลัง               
ความเปนมาอนัยาวนานนับตั้งแตสมัยสุโขทยัเปนตนมา โดยในระยะแรกจัดในวัดและบาน ในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร มีคณะมิชชันนารี เดนิทางมาเผยแพรศาสนาในประเทศไทย ไดจัดตั้งโรงเรยีน
ราษฎรขึ้น เปดสอนในป พ.ศ. 2395 เรียกวา โรงเรียนของนางมัททูน (Mrs.Matton) ถือเปนโรงเรียน
ราษฎรแหงแรก โรงเรียนราษฎรที่มีคนไทยเปนเจาของ มีช่ือวา โรงเรียนบํารุงวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อป 
พ.ศ. 2448 มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงเรียนราษฎรหลายฉบับ จนกระทั่งปจจุบันใชพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 สําหรับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชนมีสายการบังคับบัญชา 
ประสาน สงเสริม และสนับสนุน ปรากฏในโครงสรางของโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยในการบริหารราชการสวนกลาง              
เปนหนวยงานที่เรียกชื่อวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ขึ้นกับ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนในระดับเขตพื้นที่การศกึษา มีกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูประสานงาน สงเสริม และสนับสนุนโรงเรียน
เอกชน สวนการบริหารโรงเรียนเอกชน บริหารในรูปขององคคณะบุคคล เรียกวา คณะกรรมการ
อํานวยการโรงเรียน โดยมีผูรับใบอนุญาตเปนประธานกรรมการ สําหรับบุคลากรของโรงเรียน
เอกชน ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ ครูและนักเรยีน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

                  การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ    
ของครูใหญโรงเรียนเอกชน ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู        
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช          
โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
เพื่อใหแนวทางการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว       

ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดและวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

พรอมทั้งศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมจากตํารา เอกสารทางวิชาการ      
ขอมูลและสารสนเทศและงานวิจัยตาง ๆ เรียบเรียงผลงานและขอคําแนะนําความเห็นชอบในการ     
จัดทําโครงรางงานวิจัย จากอาจารยที่ปรึกษา รับขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ            
ใหสมบูรณ และนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติโครงรางงานวิจัย จากนั้น จัดทําเครื่องมือ        
งานวิจัย ทดสอบและปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นไปเก็บขอมูล   
จากตัวอยาง แลวนําขอมูลที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตอง เพื่อวิเคราะหขอมูลและแปลผล       
การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย   เปนขั้นตอนการรางรายงานการวิจัยนําเสนอ        
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ แลวจัดทํารายงาน              
การวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษา                    
ตามหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
เพื่อใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เปนไปตามวัตถุประสงคของ   

การวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบ  
การวิจัย ประชากร ตัวอยางและขนาดตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ            
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  ที่มีแผนแบบการวิจัย          

ในลักษณะของตัวอยางกลุมเดียวตรวจสอบสภาพตามความเปนจริงโดยไมมีการทดลอง                    
(the one shot, non – experimental case study) ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   R หมายถึง ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
   X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
   O หมายถึง ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนเอกชน ที่เปดสอนระดับประถมศึกษา 

ในเขตการศึกษา 5 ปการศึกษา 2545 จํานวน 109 โรงเรียน จําแนกตามจังหวัดและขนาดของ
โรงเรียน  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 
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ตัวอยาง 
ขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัย  กําหนดตามตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครซี่และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 86 โรงเรียน การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการ
สุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดจังหวัดในเขตพื้นที่การศึกษา 5 ออกเปน 6 จังหวัด ไดแก  จังหวัด
ราชบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขั้นตอนที่ 2 ในแตละจังหวัดจําแนกโรงเรียน ออกเปน 3 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก               
ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

ขั้นตอนที่ 3 สุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากร ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 
  

ผูใหขอมูล 
ในแตละโรงเรียนที่ไดรับเลือกเปนตัวอยาง มีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ดังนี้ 
1. ครูใหญ จํานวน 1 คน โรงเรียน 86 แหง รวมทั้งส้ิน 86 คน 
2. หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 1 คน โรงเรียน 86 แหง รวมทั้งส้ิน 86 คน 
3. ครูผูสอน  จํานวน 2 คน  โรงเรียน  86  แหง   รวมทั้งสิ้น 172 คน  การสุมตัวอยาง       

ครูผูสอนใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ประชากรและตัวอยาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

 ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรขีันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี รวม 
รายการ 
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ประชากร 1 
 

10 
 

18 
 

29 
 

3 
 

6 
 

11 
 

20 
 

1 
 

7 
 

16 
 

24
 

1 
 

2 
 

4 
 

7 
 

1 
 

5 
 

3 
 

9 
 

4 
 

8 
 

8 
 

20 
 

11 
 

38 
 

60 
 

109
 

ตัวอยาง 1 
 

8 
 

15 
 

24 
 

2 
 

5 
 

8 
 

15 
 

1 
 

6 
 

12 
 

19
 

1 
 

2 
 

3 
 

6 
 

1 
 

4 
 

2 
 

7 
 

3 
 

6 
 

6 
 

15 
 

9 
 

31 
 

46 
 

86 
 

ผูใหขอมูล 4 
 

32 
 

60 
 

96 
 

8 
 

20 
 

32 
 

60 
 

4 
 

24 
 

48 
 

76
 

4 
 

8 
 

12 
 

24 
 

4 
 

16 
 

8 
 

28 
 

12 
 

24 
 

24 
 

60 
 

36 
 

124
 

184
 

344
 

                                                           
1 บุญชม ศรีสะอาด, การวิจยัเบื้องตน, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยะสาสน, 

2535), 39-41. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และ        

ตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน   เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม     

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางานในโรงเรียน            
ที่ดํารงตําแหนง 

2. ตัวแปรตน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนํา              
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน (Xtot) จํานวน 3 องคประกอบใหญ มี 11 องคประกอบยอย คือ 

     2.1 การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) หมายถึง การกําหนดกรอบ หรือ             
ขอบขายงาน พรอมทั้งเปาหมายดานวิชาการที่โรงเรียนตองรับผิดชอบ และสรางความเขาใจในงาน 
และเปาหมายเหลานั้นใหแกบุคลากรในโรงเรียน จําแนกเปน 2 พฤติกรรม ดังนี้ 

            2.1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน  (X11) หมายถึง พฤติกรรมการกําหนด
เปาหมายดานวิชาการที่โรงเรียนตองรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมกัน 
โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     2.1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (X12) หมายถึง   พฤติกรรมการสื่อสาร 
เปาหมายดานวิชาการที่กําหนดใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนไดทราบโดยทั่วกัน 

       2.2 การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) หมายถึง วิธีการที่ผูบริหารใชในการ
ทํางานรวมกับครูอันเกี่ยวของกับการดูแล สงเสริม และสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของ      
นักเรียน จําแนกเปน 3 พฤติกรรม ดังนี้ 

2.2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน (X21) หมายถึง                    
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ และสนับสนุนครูในดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน        
การควบคุมในหองเรียน และการใหขอมูลยอนกลับแกครู 

2.2.2    การประสานงานดานการใชหลักสูตร   (X22)   หมายถึง  พฤติกรรม         
การทํางานรวมกับครูในดานการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผล 

2.2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (X23) หมายถึง                    
พฤติกรรมการทํางานรวมกับครูเกี่ยวกับการดูแลความกาวหนาทางดานการเรียนอยางสม่ําเสมอ 

       2.3 การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) หมายถึง การสราง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนทั้งในดานตัวครู นักเรียน และการเรียนการสอน รวมถึง              
มาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียน จําแนกเปน 6 พฤติกรรม ดังนี้ 
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2.3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน (X31) หมายถึง พฤติกรรม               
การระมัดระวังความสูญเปลาของการใชเวลาในการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 

2.3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (X32) หมายถึง                  
พฤติกรรมการปฏิสัมพันธระหวางผูบริหาร ครู และนักเรียน เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีและพฤติกรรม     
ที่พึงประสงค 

2.3.3 การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู (X33)  หมายถึง  พฤติกรรมการสราง            
แรงจูงใจใหกับครู เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก การใหรางวัล การยอมรับ            
การทํางานของครู การประกาศเกียรติคุณ เปนตน 

2.3.4   การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ   (X34) หมายถึง   พฤติกรรมการจัด       
กิจกรรม เพื่อสงเสริมและใหโอกาสครูในการพัฒนาอาชีพ 

2.3.5  การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ  (X35)   หมายถึง       
พฤติกรรมการกําหนดมาตรฐานดานวิชาการที่ชัดเจน และสามารถจูงใจใหเกิดความหวัง ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.3.6 การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู (X36) หมายถึง พฤติกรรม         
การใหการเสริมแรง เพื่อสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูแกนักเรียน ไดแก การใหรางวัล             
การใหเกียรติยกยองในที่ประชุม การประกาศชมเชยผลการเรียนใหผูปกครองทราบ 

3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
(Ytot) จํานวน 12 ขอ 

 3.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (Y1) หมายถึง       
การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการและการเขารวมกิจกรรม         
ทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

 3.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน (Y2) หมายถึง      
การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียน         
การสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

3.3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (Y3) หมายถึง การใชความพยายาม          
อยางเต็มความสามารถของครูที่จะทําใหผู เ รียนเกิดการเรียนรูใหมากที่ สุด ตามความถนัด            
ความสนใจ  ความตองการ โดยวิเคราะห วินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผู เ รียน           
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  ที่จะใหไดผลดีกวาเดิม  รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตาง  ๆ             
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 
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3.4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) หมายถึง การเลือกใช     
ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถ      
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5)  หมายถึง               
การประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ 
เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

3.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) หมายถึง           
การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพ        
ความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิด         
คานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

3.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) หมายถึง             
การรายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุปจจัย
และการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของ 

3.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (Y8) หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ
และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับ         
ความเปนครู  อยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 

3.9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9) หมายถึง การตระหนักถึง     
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ  ใหความชวยเหลือในการ       
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ   ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 
และรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น 

3.10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน (Y10) หมายถึง การตระหนักถึง    
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และ
การปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 

3.11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11) หมายถึง การคนหา สังเกต   
จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผลและใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

3.12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (Y12) หมายถึง การสราง            
กิจกรรมการเรียนรูโดยนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ   ที่เกิดขึ้นในการเรียนและ    
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การจัดกิจกรรมอื่น ๆ  ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาของ      
ผูเรียนที่ถาวร 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 4  ตอน 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก       

เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน  มีลักษณะเปน             
แบบตัวเลือกที่กําหนดไวใหเปนตัวเลือก (forced choice) จํานวน 5 ขอ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ      
โรงเรียนเอกชน โดยปรับปรุงพัฒนามาจากแบบสอบถามของ อรพร อุนากรสวัสดิ์ ซ่ึงแปลจาก              
แนวคิดของ ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy)2 โดยมีขอคําถาม จํานวน 33 ขอ                    
มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิรท (Likert’s rating scale)3 จําแนกได
ดังนี้ 

1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน  จํานวน 6 ขอ 
2. การจัดการดานการเรียนการสอน จํานวน 9 ขอ 
3. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน จํานวน 18 ขอ 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ

คุรุสภา พ.ศ. 2537 โดยปรับปรุงพัฒนามาจากแบบสอบถามของ สมเกียรติ ศรีสุขใส4   โดยมีขอคําถาม 
จํานวน 36 ขอ จําแนกไดดังนี้ ซ่ึงนํามาจากเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
                                                           

2 Phillip Hallinger and Josept Murphy, อางถึงใน อรพร  อุนากรสวัสดิ,์ “ภาวะผูนําทาง    
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดบัมัธยมศึกษา     
ปที่ 3  ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญา        
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2536), 172 – 179. 

3 Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2540), 114 – 115. 

4 สมเกียรติ  ศรีสุขใส, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ 
มาตรฐานวิชาชีพครูกับการปฏิบัติงานดานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดัเพชรบุรี”      
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2542), 150-153. 
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1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ จํานวน 3 ขอ 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน จํานวน 3 ขอ 
3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ   จํานวน 3 ขอ 
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล  จํานวน 3 ขอ 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  จํานวน 3 ขอ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน จํานวน 3 ขอ 
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ จํานวน 3 ขอ 
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรยีน    จํานวน 3 ขอ 
9. รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศกึษาอยางสรางสรรค  จํานวน 3 ขอ 

10. รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน   จํานวน 3 ขอ 
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพฒันา   จํานวน 3 ขอ 
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทกุสถานการณ  จํานวน 3 ขอ 
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรม                    

ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน และการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน                      
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 2 ขอ  จําแนกไดดังนี้ 

1. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน จํานวน 1 ขอ 
2. การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียน

เอกชน จํานวน 1 ขอ  
แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที ่ 3 ผูวิจัยไดกําหนดชวงน้ําหนกัของคะแนน       

ออกเปน  5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือมีผลการปฏิบัติงานนอยที่สุด ใหมีน้ําหนัก

คะแนน 1 
ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือมีผลการปฏิบัติงานนอย ใหมีน้ําหนัก

คะแนน 2 
ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือมีผลการปฏิบัติงานปานกลาง ใหมนี้ําหนัก

คะแนน 3 
ระดับ 4 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือมีผลการปฏิบัติงานมาก ใหมีน้ําหนัก

คะแนน 4 
ระดับ 5 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือมีผลการปฏิบัติงานมากที่สุด ใหมีน้าํหนัก

คะแนน 5 
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การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการสรางแบบสอบถามที่ดีและถูกตองจากเอกสาร และ

ตํารา ตาง ๆ เชน จากหนังสือ หลักการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ      
สังคมศาสตร   เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ดี 

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม           
โดยใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ และปรับแกตามรายละเอียดของ        
ตัวแปรที่ไดนิยามไวในบทที่ 3 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยปรากฏตาม
ภาคผนวก ค  

ขั้นท่ี 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูบริหาร 
และครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับ
ประชากรของการวิจัย จํานวน 10 โรงเรียน  โดยมีครูใหญ โรงเรียนละ 1 คน หัวหนาฝายวิชาการ
โรงเรียนละ  1 คน และคร ูผูสอน โรงเรียนละ 2 คน รวม 40 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม ในระหวาง
เดือนกันยายน 2546 ถึงเดือนตุลาคม 2546  ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ง 

ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีของ      
ครอนบาค (Cronbach)5 ดวยวิธีการหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient)        
ไดคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เทากับ .97 แบบสอบถาม ตอนที่ 3 เทากับ .97 และ 
คาความเชื่อมัน่รวม  เทากับ .98  รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก จ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
1. ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือ       

ขอความรวมมือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตการศึกษา 5 คือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1, และเขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1, เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1, เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะหใหออกหนังสือขอความรวมมือในการทําการวิจัย

                                                           
5 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3 rd ed. (New York : harper & 

Row Publisher, 1974), 161. 
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ไปยังสถานศึกษา  รวมทั้ งมีหนังสือขอความรวมมือไปยังสถานศึกษาโดยตรง  ในชวง                      
เดือนพฤศจิกายน 2546 ถึงเดือนธันวาคม 2546 

2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ผูวิจัยประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยใหสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยทางไปรษณีย และบางแหงผูวิจัยเดินทาง              
ไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิจยัคร้ังนี ้ ใชโรงเรียนเปนหนวยในการวิเคราะห จํานวน  86 โรงเรียน โดยมี       

ครูใหญ โรงเรียนละ 1 คน หวัหนาฝายวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน และครูผูสอน  โรงเรียนละ 2 คน 
เปนผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงไดกําหนด
ขั้นตอนดังนี ้

1.ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลบัคืนมาโดยเลอืกเฉพาะ             
ฉบับที่สมบูรณ 

2. นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน 
3. ดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical package for 

the social science)  
 

ในการวิเคราะหถือวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากคําตอบในแบบสอบถาม          
อยูในชวงพฤตกิรรมใดแสดงวาโดยสวนรวมเปนแบบนัน้ ทั้งนี้ผูวิจยัไดใชเกณฑในการวิเคราะห
ตามแนวคิดของเบสท (Best)6    ดังนี ้

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงวา มีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการหรือมีผลการ  
ปฏิบัติงาน อยูในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงวา มีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการหรือมีผลการ  
ปฏิบัติงาน อยูในระดับนอย  

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงวา มีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการหรือมีผลการ 
ปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงวา มีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการหรือมีผลการ 
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

                                                           
6 John W. Best, Research in Education 5 th ed., (New Delli : Prentice – Hall, 1986), 114. 
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คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงวา มีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการหรือมีผลการ  
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 
1. การวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนและ        

การปฏิบัติงาน ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 โดยวิเคราะหจาก
คาเฉลี่ย (⎯Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537                    
ใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient)  

3.การวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน           
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537                           
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 

สําหรับการนําค า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํ านวณได  มาแปลผลในรูปของ             
ความสัมพันธกันนั้น ถาหากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปน 0 แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมี       
ความสัมพันธกัน แตถา  ไมเปน 0  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน 

สําหรับระดับความสัมพันธกันนั้น พิจารณาจากคาสหสัมพันธที่คํานวณได กลาวคือ         
ถาดําเนินไปทางบวก แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในลักษณะคลอยตามกัน การพิจารณา
ระดับความสัมพันธกันนั้น พิจารณาจากคาสหสัมพันธที่คํานวณได คือ 

ถาคาสหสัมพันธมีคา ตั้งแต 0.00 ถึง 0.30 ลงมา แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
กันนอย 

ถาคาสหสัมพันธมีคา ตั้งแต 0.31 ถึง 0.70 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ    
ปานกลาง 

ถาคาสหสัมพันธมีคา ตั้งแต 0.71 ถึง 1.00 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ              
กันมาก 

และถาดําเนนิไปในทางลบ แสดงวา ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพันธในลักษณะผกผัน      
การพิจารณาระดับความสัมพันธกันนัน้ พจิารณาจากคาสหสัมพันธที่คํานวณได คือ 

ถาคาสหสัมพันธมีคาตั้งแต 0.00 ถึง –0.30 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ              
กันนอย 
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ถาคาสหสัมพันธมีคาตั้งแต –0.31 ถึง –0.70 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ       
ปานกลาง 

ถาคาสหสัมพันธมีคาตั้งแต –0.71 ถึง –1.00 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ      
กันมาก7 

 

สรุป 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อ            

(1) ทราบระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน และการปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (2) ทราบความสัมพันธระหวาง             
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนกับการปฏิบัติงานของครู              
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (3) ทราบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ        
คุรุสภา พ.ศ. 2537 โดยใชสถานศึกษาเอกชนที่เปดสอนระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 5 
จํานวน 86 แหง เปนหนวยวิเคราะหและอภิปรายผล ผูใหขอมูลประกอบดวยครูใหญ หัวหนา          
ฝายวิชาการ และครูผูสอน จํานวน 344 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ      
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ 
อรพร อนากรสวัสดิ์ ซ่ึงแปลมาจากแบบสอบถามของ ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and 
Merphy) และแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุ
สภา พ.ศ. 2537 ของสมเกียรติ ศรีสุขใส แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใชเพื่อหาคาความเชื่อม่ัน          
ของเครื่องมือ ตอจากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ คาเฉลี่ย (⎯X  ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS      

                                                           
7 ประคอง  กรรณสูตร, สถิติศาสตรประยุกตสําหรับคร,ู พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพมหานคร :  

ไทยวัฒนาพานิช, 2525), 111. 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

                  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537” ซ่ึงผูวิจัยไดสง
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 86 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถาม คือ ครูใหญ 
หัวหนาฝายวิชาการ และครูผูสอนในโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 5 จํานวน 6 จังหวัด 
ประกอบดวย จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห(unit  of  analysis) ผูวิจัย
ไดนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน จํานวน 84 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 97.67  เปนขอมูล
ในการวิเคราะห โดยเสนอผลการวิเคราะหในรูปของตารางประกอบคําบรรยายและจําแนก                  
ผลการวิเคราะหออกเปน 5 ตอน  ดังรายละเอียดตามลําดับตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 การวเิคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียน

เอกชน และการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ

ครูใหญโรงเรียนเอกชน กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา         
พ.ศ. 2537  

ตอนที่ 4 การวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของครูใหญและการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครู
โรงเรียนเอกชน 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 336 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงปจจบุัน และประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน ผลปรากฏ                    
ตามตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพทั่วไป 
 

จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
66 

270 

 
19.6 
80.4 

รวม 336         100.0 
อายุ 

ไมเกิน 25 ป 
26 – 35 ป 
36 – 45 ป 
46 ปขึ้นไป 

 
13 
94 

154 
75 

 
3.9 

28.0 
45.8 
22.3 

รวม 336         100.0 
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
29 

276 
30 

1 

 
8.6 

82.2 
8.9 
0.3 

รวม 336         100.0 
ตําแหนงปจจุบัน 

ครูใหญ 
หัวหนาฝายวิชาการ 
ครูผูสอน 

 
84 
84 

168 

 
25.0 
25.0 
50.0 

รวม 336         100.0 
ประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน 

ไมเกิน 5 ป 
6 – 10 ป 
11 – 15 ป 
16 ปขึ้นไป 

 
74 
98 
67 
97 

 
22.0 
29.2 
19.9 
28.9 

รวม 336         100.0 
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จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมเปนเพศหญิง จํานวน 270 คน        
คิดเปนรอยละ 80.4 มากกวาเพศชาย ซ่ึงมีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 19.6 ของจํานวนผูตอบ      
แบบสอบถามทั้งหมด ในจํานวนนี้สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 
45.8 รองลงมาอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 28 อายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน          
75 คน  คิดเปนรอยละ 22.3 และนอยที่สุดอายุไมเกิน 25 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.9 ทั้งนี้      
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 82.1 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.9 ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 
8.6 และระดับปริญญาเอกนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 สําหรับตําแหนงปจจุบันของ      
ผูตอบแบบสอบถาม เปนครูผูสอนมากที่สุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 50 ครูใหญและหัวหนา
ฝายวิชาการ ตําแหนงละ 84 คน คิดเปนรอยละ 25 เทากัน สวนประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนง
ปจจุบัน มีประสบการณในการทํางานมากที่สุดระหวาง 6-10 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 29.2 
รองลงมา 16 ปขึ้นไป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 28.9 ไมเกิน 5 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 
22 และนอยที่สุดระหวาง 11-15 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 19.9 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน และ   
                การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  

ในการวิเคราะหระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน
และการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ผูวิจัยไดวิเคราะห
จากคาเฉลี่ย (⎯Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับ โดยนําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิจัย          
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑคาระดับของเบสท (Best) ซ่ึงแยกการวิเคราะหออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

2.1 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน 
ผลปรากฏตามตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาระดับ และอันดับที่ของพฤติกรรมความเปนผูนํา 
                  ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน    
 

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ 
โรงเรียนเอกชน ⎯Χ S.D.  คาระดับ อันดับที่ 

1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)      
    1.1  การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน(X11) 4.07 0.49 มาก 1 
    1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน(X12) 3.83 0.52 มาก 2 

รวม (X1)  3.95 0.49 มาก  
2. การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)     
    2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน(X21) 3.99 0.34 มาก 2 
    2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร(X22) 4.24 0.37 มาก 1 
    2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน(X23) 3.87 0.33 มาก 3 

รวม (X2) 4.03 0.30 มาก  
3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน(X3)     
    3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน(X31) 3.85 0.53 มาก 6 
    3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด(X32) 4.14 0.48 มาก 4 
    3.3 การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู(X33) 4.02 0.58 มาก 5 
    3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ(X34) 4.23 0.54 มาก 1 
    3.5 การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ(X35) 4.18 0.50 มาก 3 
    3.6 การจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู(X36) 4.22 0.53 มาก 2 

รวม (X3) 4.11 0.48 มาก  
รวม (Xtot) 4.03 0.40 มาก  

 

จากตารางที่ 6 พบวา ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียน
เอกชน โดยภาพรวม (Xtot) อยูในระดับมาก (⎯Χ  = 4.03, S.D. = 0.40) และเมื่อพิจารณารายดานที่เปน
องคประกอบใหญ  พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ย
นอย คือ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน   (⎯Χ  = 4.11, S.D. = 0.48) การจัดการ
ดานการเรียนการสอน (⎯Χ  = 4.03, S.D. = 0.30) และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (⎯Χ  = 3.95, 
S.D. = 0.49) สําหรับการพิจารณารายดานที่เปนองคประกอบยอย พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 
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2.2 การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 ผลปรากฏตามตารางที่ 7  

 

ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาระดับ และอันดับที่ของการปฏิบัติงานของครู         
                    ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
 

การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537  ⎯Y   S.D.  คาระดับ อันดับที่ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  
    อยูเสมอ (Y1) 

3.92 0.44 มาก 9 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับ 
    ผูเรียน (Y2) 

4.10 0.38 มาก 5 

3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ(Y3) 4.18 0.37 มาก 4 
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง(Y4) 4.05 0.46 มาก 6 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ(Y5) 3.66 0.41 มาก 12 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
    (Y6) 

3.98 0.39 มาก 7 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ(Y7) 3.72 0.44 มาก 11 
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน(Y8) 4.42 0.38 มาก 1 
9. รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค(Y9) 4.40 0.40 มาก 2 
10. รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน(Y10) 4.31 0.40 มาก 3 
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา(Y11) 3.93 0.38 มาก 8 
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ(Y12) 3.90 0.39 มาก 10 

รวม (Ytot)  4.05 0.34 มาก  
 

จากตารางที่ 7 พบวา ระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ    
คุรุสภา พ.ศ. 2537 ตามความคิดเห็นของครูใหญ  หัวหนาฝายวิชาการ และครูผูสอน โดยภาพรวม  
(Ytot)  อยูในระดับมาก (⎯Y  = 4.05, S.D. = 0.34 ) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทั้ง 12 ดาน            
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอย คือ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน (⎯Y   = 4.42, S.D. = 0.38 ) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค                   
(⎯Y   = 4.40,  S.D. = 0.40 ) รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน (⎯Y  = 4.31, S.D. = 0.40 ) 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (⎯Y   = 4.18, S.D. = 0.37 ) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน (⎯Y   = 4.10, S.D. = 0.38 ) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
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ปฏิบัติไดเกิดผลจริง (⎯Y   = 4.05, S.D. = 0.46 ) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร                         
ที่เกิดแกผูเรียน (⎯Y   = 3.98, S.D. = 0.39 ) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา                    
(⎯Y   = 3.93, S.D. = 0.38 ) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (⎯Y   = 3.90,               
S.D. = 0.39 ) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (⎯Y   = 3.72, S.D. = 0.44 ) 
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (⎯Y   = 3.66, S.D. = 0.41 ) 

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ        
                โรงเรียนเอกชน กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  
                พ.ศ. 2537 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชน กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 นี้        
ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation) ระหวางพฤติกรรมความเปนผูนํา          
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ผลปรากฏตามตารางที่ 8 
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จากตารางที่ 8 วิเคราะหความสัมพันธ พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญโรงเรียนเอกชน (Xtot)  กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 (Ytot)  ในภาพรวมมีความสัมพันธกัน โดยมีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับมาก                   
(r = .781) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนทุกดาน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครู            
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ทุกดาน โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก              
ในระดับมากและระดับปานกลาง มีคาสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง .811 ถึง .444 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

นอกจากนี้ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน (Xtot)               
มีความสัมพันธกับการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)  การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  
และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3)  โดยมีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับ
มาก มีคาสหสัมพันธ (r) ระหวาง .958 ถึง .804 และระดับปานกลาง (r = .314) มีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 

 

ตอนที่ 4 การวเิคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนท่ีสงผลตอ 
              การปฏิบัตงิานของครูตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 

ในการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน                
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ผูวิจัยได
วิเคราะหโดยภาพรวมและแยกวิเคราะหในแตละดาน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ           
แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

สัญลักษณที่ใช 
df     แทน  องศาอิสระ 
SS.   แทน ผลรวมของกําลังสอง 
MS.  แทน คาเฉลี่ยกําลังสอง 
B  แทน สัมประสิทธิ์การถดถอยที่ปรับคาตัวแปรทั้งหมดเปนคามาตรฐาน 
SE.B  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
Multiple R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ 
R Square  แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย 
Adjusted R Square  แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 
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4.1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขั้นตอนพฤตกิรรมความเปนผูนํา 
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน พบวา ตัวแปรดานการจัดการดานการเรียนการสอนสงผล
ตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 โดยภาพรวม (Ytot) 
ปรากฏผลตามตารางที่ 9 

 

ตารางที่  9 วิเคราะหการถดถอยพหคณูแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ในภาพรวม   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 6.454 6.454 155.830 .000** 
Residual 82 3.396 .04142   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  B  SE.B Beta t Sig.t 
การจัดการดานการเรียนการสอน(X2) .934 .075 .809 12.483 .000** 
คาคงที่ .280 .303  .926 .357 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)    .809 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .655 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .651 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2035 
 

จากตารางที ่ 9 ซ่ึงเปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา              
พ.ศ. 2537 ในภาพรวม (Ytot) พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การจัดการดาน               
การเรียนการสอน (X2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ .809                       
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากบั .655 นัน่คอื พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอน(X2)สามารถทํานายการปฏิบัติงานของ
ครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (Ytot) ไดรอยละ 65.50 คาประสิทธิภาพ                
ในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .651 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ .2035 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการปฏิบัติงาน
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ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยางมีนัยสําคัญทางสติถิที่ระดับ .01 
และสามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคณู ไดดังนี ้
 

Ŷtot  =  .280 + .934 (X2) 
 

4.2 ผลการวิเคราะหพฤตกิรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน            
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 โดยวิเคราะห
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 เปนรายดาน (Y1 – Y12) ผลปรากฏตามตารางที่             
10-21 
 

ตารางที่ 10 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกีย่วกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
อยูเสมอ   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 2 9.133 4.567 52.955 .000** 
Residual 81 6.985 .08623   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  B  SE.B Beta t Sig.t 

การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)   .406 .113 .451 3.585 .000** 
การจัดการดานการเรียนการสอนX2)   .500 .186 .339 2.691 .009* 
คาคงที่ .307 .466  .659 .512 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .753  
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .567 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .556 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2937 
 

จากตารางที่ 10 ซ่ึงเปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                   
พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ (Y1)  พบวา              
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) และการจัดการ           
ดานการเรียนการสอน (X2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ .753                           
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คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .567 นัน่คือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)  และ
การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพครู
อยูเสมอ (Y1) ไดรอยละ 56.70 คาประสิทธิภาพ ในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .556 
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .2937 ในลักษณะนี้              
สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนสงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานการปฏิบัติกิจกรรม         
ทางวิชาการเกีย่วกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถเขียนเปน
สมการถดถอยพหุคูณ ไดดังนี้ 
 

Ŷ1  =  .307 + .406 (X1)  + .500 (X2)    
 

ตารางที่ 11 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 
ของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน 
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง 
ผลที่จะเกิดกับผูเรียน  

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 2  8.284  4.142  86.404 .000** 
Residual 81  3.883 .04794   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   .603 .138 .470 4.350 .000** 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน(X1)   .310 .084 .396 3.672 .000* 
คาคงที่ .446 .347  1.286 .202 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)   .825 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .681 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .673 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2189 
 

จากตารางที่ 11 ซ่ึงเปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                
พ.ศ. 2537 ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกดิกับผูเรียน (Y2)  พบวา   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) และการกําหนด
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ภารกิจของโรงเรียน (X1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู  (Multiple R) เทากับ .825                        
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .681 นั่นคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) และ
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1)  สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานการตัดสินใจปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกบั
ผูเรียน (Y2) ไดรอยละ 68.10 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .673  
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .2189 ในลักษณะนี้               
สามารถอธิบายไดวาการจัดการดานการเรียนการสอนและการกาํหนดภารกิจของโรงเรียน สงผล
ตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานการตัดสนิใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคูณ ไดดังนี ้

 

Ŷ2  =  .446 + .603 (X2) + .310 (X1) 
 

ตารางที่ 12 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชน สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 5.781 5.781 85.269 .000** 
Residual 82 5.560 .0678   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   .884 .096 .714 9.234 .000** 
คาคงที่ .614 .387  1.587 .116 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .714 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .510 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .504 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2604 
 

จากตารางที่ 12 ซ่ึงเปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                 
พ.ศ. 2537 ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (Y3)  พบวา ตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู (Multiple R) 
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เทากับ .714 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากบั .510 นั่นคือ พฤติกรรมความเปนผูนํา               
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2)   สามารถทํานาย
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศกัยภาพ  (Y3)  ไดรอยละ 51 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) 
เทากับ .504 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .2604                    
ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤตกิรรมความเปนผูนาํทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน
ดานการจดัการดานการเรียนการสอนสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเตม็ตามศักยภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ .01 และสามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคณู ไดดังนี ้

 

Ŷ3  =  .614 + .884 (X2) 
 

ตารางที่ 13 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชน สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานพฒันาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริง   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 9.848 9.848 102.274 .000** 
Residual 82 7.896 .09629   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   1.154 .114 .745 10.113 .000** 
คาคงที่ -.606 .461  -1.313 .193 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .745 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .555 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .550 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .3103 
 

จากตารางที ่ 13 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา               
พ.ศ. 2537 ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริง (Y4)  พบวา ตวัแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ 
(Multiple R) เทากับ .745 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .555 นัน่คือ พฤติกรรม              
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ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2)   
สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา   พ. ศ.   2537                
ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง (Y4) ไดรอยละ 55.50 คาประสิทธิภาพ             
ในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .550 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ .3103 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการปฏิบัติงานของครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติ         
ไดจริง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคูณ ไดดังนี ้

 

Ŷ4  =  - .606 + 1.154 (X2) 
 

ตารางที่ 14 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชน สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานพฒันาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 6.310 6.310 67.862 .000** 
Residual 82 7.625 .09298   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   .924 .112 .673 8.238 .000** 
คาคงที่ -5.936 .453  -.131 .896 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .673 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .453 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .446 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .3049 
 

จากตารางที ่ 14 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา            
พ.ศ. 2537 ดานการพัฒนาสือ่การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (Y5)  พบวา ตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ 
(Multiple R) เทากับ .673 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .453 นัน่คือ พฤติกรรม              
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2)   
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สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  (Y5) ไดรอยละ 45.30 คาประสิทธิภาพในการทํานาย
ที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .446 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 
เทากับ .3049 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤตกิรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนดานการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และสามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคูณ ไดดังนี ้

 

Ŷ5  =  -5.936 + .924 (X2) 
 

ตารางที่ 15 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชน สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก 
ผูเรียน   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 7.397 7.397 112.617 .000** 
Residual 82 5.386 .06568   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   1.000 .094 .761 10.612 .000** 
คาคงที่ -5.533 .381  -.145 .885 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .761 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .579 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .574  
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2563 
 

จากตารางที ่ 15 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา               
พ.ศ. 2537 ดานจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6)  พบวา ตวัแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (Multiple R) เทากับ .761 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .579 นัน่คือ พฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2)   
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สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6)  ไดรอยละ 57.90 คาประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .574 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ .2563 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมความเปนผูนํา                   
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการเรียนการสอนสงผลตอการปฏิบัติงานของ
ครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถเขียนเปนสมการถดถอย
พหุคูณ ไดดังนี้ 

Ŷ6  =  -5.533 + 1.000 (X2) 
 

ตารางที่ 16 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 3 9.756 3.252 43.132 .000** 
Residual 80 6.032 .0754   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)    .773 .185 .529 4.173 .000** 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน(X1) .499 .133 .560 3.761 .000** 
การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน(X3) 

-.272 .131 -.303 -2.076 .041* 

คาคงที่  -.252 .437   -.577  .566  
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .786 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .618 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .604 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2746 
 

จากตารางที ่ 16 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                
พ.ศ. 2537 ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7)  พบวา ตัวแปรที่ไดรับ
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การคัดเลือกเขาสมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  การกําหนดภารกจิของโรงเรียน
(X1) และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู 
(Multiple R) เทากับ .786 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .618 นัน่คือ พฤติกรรม               
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2) 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3)   
สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537                  
ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y7)  ไดรอยละ 61.80                     
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .604 มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .2746 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤตกิรรม        
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการเรียนการสอน การกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมรีะบบ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  และสามารถเขียนเปนสมการถดถอย
พหุคูณ ไดดังนี้ 

 

Ŷ7  =  -.252 + .773 (X2)  + .499 (X1) - .272 (X3) 
 

ตารางที่ 17 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 4.774 4.774 55.934 .000** 
Residual 82 6.999 .08536   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   .804 .107 .637 7.479 .000** 
คาคงที่ 1.177 .434  2.711 .008 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .637 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .406 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .398 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2922 
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จากตารางที ่ 17 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                
พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรยีน (Y8)  พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู (Multiple R) 
เทากับ .637 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากบั .406 นั่นคือ พฤติกรรมความเปนผูนํา             
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2)   สามารถทํานาย 
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติตน                  
เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรยีน (Y8)  ไดรอยละ 40.60 คาประสิทธิภาพในการทาํนายที่ปรับแลว 
(Adjusted R2) เทากับ .398 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 
เทากับ .2922 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤตกิรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนดานการจัดการเรียนการสอน สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ีแกผูเรยีน อยางมีนัยสําคญั              
ทางสถิติที่ระดับ .01  และสามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคณู ไดดังนี ้

 

Ŷ8  =  1.177 + .804(X2) 
 

ตารางที่ 18 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537  ดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 4.576 4.576 44.508 .000** 
Residual 82 8.430 .103   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   .787 .118 .593 6.671 .000** 
คาคงที่ 1.227 .477  2.575 .012 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .593 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .352 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .344 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .3206 
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จากตารางที ่ 18 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา               
พ.ศ. 2537 ดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9)  พบวา ตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ 
(Multiple R) เทากับ .593 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .352 นัน่คือ พฤติกรรม               
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2)   
สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537                 
ดานรวมมือกบัผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9)  ไดรอยละ 35.20 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .344 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  
(Standard Error) เทากับ .3206 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมความเปนผูนํา                 
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการเรียนการสอน สงผลตอการปฏิบัติงาน             
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา                  
อยางสรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคณู 
ไดดังนี ้

 

Ŷ9  =  1.227 + .787(X2) 
 

ตารางที่ 19 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 4.406 4.406 41.433 .000** 
Residual 82 8.721 .106   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ(X3)   .475 .074 .579 6.437 .000** 
คาคงที่ 2.354 .305  7.710 .000 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .579 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .336 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .328 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .3261 
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จากตารางที ่ 19 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา               
พ.ศ. 2537 ดานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน (Y10)  พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการคือ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (Multiple R) เทากับ .579 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .336 นัน่คือ พฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน (X3)   สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 ดานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน (Y10)  ไดรอยละ 33.60 คาประสิทธิภาพ 
ในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .328 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ .3261 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมความเปนผูนํา                 
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน สงผล
ตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานรวมมือกับผูอ่ืน
อยางสรางสรรคในชุมชน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และสามารถเขียนเปนสมการ
ถดถอยพหุคูณ ไดดังนี ้

 

Ŷ10  =  2.354 + .475(X3) 
 

ตารางที่ 20 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 5.101 5.101 61.920 .000** 
Residual 82 6.755 .08238   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   .831 .106 .656 7.869 .000** 
คาคงที่ .578 .427  1.356  .179 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .656 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .430 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .423 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2870 
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จากตารางที ่ 20 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                 
พ.ศ. 2537 ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11)  พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู                 
(Multiple R) เทากับ .656 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .430 นัน่คือ พฤติกรรม               
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการเรียนการสอน (X2)   สามารถ
ทํานายการปฏบิัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานแสวงหาและ
ใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11)  ไดรอยละ 43 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 
(Adjusted R2) เทากับ .423 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 
เทากับ .2870 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤตกิรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา                 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และสามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคูณ ไดดังนี ้

 

Ŷ11  =  .578 + .831(X2) 
 

ตารางที่ 21 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ครูใหญโรงเรียนเอกชน ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537  ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ   

 

แหลงความแปรปรวน df  SS. MS. F Sig.F 
Regression 1 6.546 6.546 85.101 .000** 
Residual 82 6.308 .07692   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B  SE.B Beta t Sig.t 

การจัดการดานการเรียนการสอน(X2)   .941 .102 .714 9.225 .000** 
คาคงที่ .111 .412  .269  .789 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R)   .714 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    .509 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) .503 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .2774 
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จากตารางที ่ 21 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                
พ.ศ. 2537 ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทกุสถานการณ (Y12)  พบวา ตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการคือ การจัดการดานการเรียนการสอน (X2)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ 
(Multiple R) เทากับ .714 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .509 นัน่คือ พฤติกรรม                
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการเรียนการสอน (X2)   สามารถ
ทํานายการปฏบิัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานสรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทกุสถานการณ (Y12) ไดรอยละ 50.90 คาประสิทธิภาพในการทํานาย                    
ที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .503 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 
เทากับ .2774 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายไดวาพฤตกิรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนดานการจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537   ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และสามารถเขียนเปนสมการถดถอยพหุคูณ ไดดังนี ้

 

Ŷ12  =  .111 + .941(X2) 
 

จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนของพฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 สามารถสรุปไดตามแผนภูมิที่ 6 ดงันี้ 
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  หมายถึง ตัวแปรที่เขาสมการทํานาย (Y1  -  Y12) 
  หมายถึง ตัวแปรที่เขาสมการทํานาย (Ytot) 
                β              หมายถึง สัมประสิทธ์ิการถดถอย 
แผนภูมทิี่ 6 สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมความเปนผูนาํทางวชิาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน 
                   ที่สงผลตอการปฏบิัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537 

Y1   β = .406 
Y2   β = .310 
Y7   β = .499 

การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
X2                  Ytot 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (Y1) 
                                       X1 ,  X2                      Y1 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน(Y2) 
                                      X2 , X1                     Y2 
3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ(Y3) 

X2                     Y3 
4.พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) 

X2                     Y4 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ(Y5) 

X2                     Y5 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน(Y6) 

X2                   Y6 
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ(Y7) 
                               X2, X1,  X3                     Y7 
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน(Y8) 

X2                     Y8 
9. รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9) 

X2                    Y9 
10. รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน(Y10) 

X3                     Y10 
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา(Y11) 

X2                    Y11 
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (Y12) 

X2                     Y12 

การจัดการดาน      
การเรียนการสอน

(X2) 

 Ytot  β = .934 
Y1  β = .500 
Y2   β = .603 
Y3   β = .884 

Y4   β = 1.154 
Y5   β = .924 

 Y6   β = 1.000 
Y7   β = .773 
Y8   β = .804 
Y9   β = .787 
Y11   β = .831 
Y12   β = .941 

 
การสงเสริม
บรรยากาศทาง

วิชาการของโรงเรียน
(X3) 

 
 

Y7   β = - .272 
Y10   β = .475 

 

การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) 
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                   จากแผนภูมิที่ 6 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูอธิบายไดวา ในภาพรวมพฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลปรากฏสรุปไดดังนี ้

1.พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ดานการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน (X1) สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ (Y1) ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน (Y2) และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนไดอยางมีระบบ(Y7) 

2.พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดาน
การเรียนการสอน (X2) สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 (Ytot)  

3.พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการดาน
การเรียนการสอน (X2) สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ (Y1) ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกดิกับผูเรียน (Y2) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ (Y3) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธภิาพอยูเสมอ (Y5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) ปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
(Y8) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9)  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
พัฒนา (Y11) และสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทกุสถานการณ (Y12)  

4.พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการสงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน(X3) สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานรายงานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) และดาน
ความรวมมือกบัผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน(Y10) 
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ตอนที่ 5    ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนาํทางวชิาการของครูใหญและ                  
การปฏิบตัิงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน 
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปดของผูตอบ 

แบบสอบถาม เพื่อทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของครูใหญและการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียน
เอกชน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 336 คน มีผูแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 161 คน 
คิดเปนรอยละ 47.92 ผลปรากฏ ดังนี้ 

5.1 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน  
      ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตระหนักวา การที่ครูใหญมีความรู 

ความสามารถและทักษะทางวิชาการสูง ยอมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของครู ผูเรียน และคุณภาพ
การศึกษาสูงเชนเดียวกนั นอกจากนี้ครูใหญที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีลักษณะของความเปนผูนํา 
ยอมที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จได ดังนั้น ควรทีจ่ะสงเสริมใหครูใหญไดมพีฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการอยางแทจริง โดยเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติมและพัฒนาทักษะความรู 
ความสามารถทางการบริหารงานวิชาการโดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ ขอรับการ
สนับสนุนจากกลุมโรงเรียนและเขตพื้นทีก่ารศึกษาในลักษณะเครือขายทางวิชาการ และสงเสริมให
มีการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ พรอมที่จะใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานดานวิชาการไดตลอดเวลา 

5.2 การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียน
เอกชน  

         ครูผูสอนสวนใหญทราบดีวา การที่จะเปนครูที่ดีที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดนั้น ควรที่จะตองมีการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่ดีดวย ซ่ึงครูโรงเรียน
เอกชนสวนใหญก็มีการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูอยาง
สม่ําเสมอ เพราะสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนและการประกัน
คุณภาพภายในที่ทุกโรงเรียนตองดําเนินการ นอกจากนี้ การที่จะใหครูมีการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 มากขึ้นนั้น ควรที่จะสงเสริมใหครูมีขวัญและกําลังใจ    
ในการปฏิบัติงาน ไดรับสวัสดิการที่เหมาะสมเพียงพอแกการดํารงชีพ ควรพัฒนาใหมีความรูและ          
วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอ การฝกอบรม ประชุม สัมมนา
ทางวิชาการที่หนวยงานของรัฐและเอกชนจัดขึ้น รวมทั้ง ควรไดรับการประสาน สงเสริม และ
สนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การพัฒนาวิชาการและ              
การปฏิบัติงานของครู อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและสังคมโดยรวม  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อ              
ทราบถึง (1) ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนและการ
ปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (2) ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนกับการปฏิบัติงานของครูตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 และ (3) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนโรงเรียนเอกชนในเขตการศึกษา 5 
จํานวน 84 โรงเรียน โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลโรงเรียนละ           
4 คน โดยแยกเปน ครูใหญ และหัวหนาฝายวิชาการ ประเภทละ 1 คน และครูผูสอน โรงเรียนละ            
2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 336 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน  
4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 
2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน โดย
ปรับปรุงพัฒนามาจากแบบสอบถามของ อรพร  อุนากรสวัสดิ์ ซ่ึงแปลจากแนวคิดของฮอลลิงเจอร
และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 โดยปรับปรุงพัฒนามาจากแบบสอบถามของ
สมเกียรติ  ศรีสุขใส  ซ่ึงนํามาจากเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 และตอนที่ 4 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญและการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน
การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติวิเคราะหเปนคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (⎯Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
1. ระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน พบวา               

โดยภาพรวมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน (Xtot) อยูในระดับมาก 
(⎯Χ = 4.03, S.D. = 0.40 ) และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ทั้ง 3 ดานอยูในระดับมากอยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน (⎯Χ = 4.11, S.D. = 0.48 )  การจัดการดานการเรียนการสอน (⎯Χ = 4.03, S.D. = 0.03 ) 
และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน(⎯Χ = 3.95, S.D. = 0.49 ) 

2. ระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
พบวา โดยภาพรวมการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
(Ytot) อยูในระดับมาก (⎯Y = 4.05, S.D. = 0.34 ) และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ทั้ง 12 ดาน 
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
(⎯Y = 4.42, S.D. = 0.38 ) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (⎯Y = 4.40,                 
S.D. = 0.40 ) รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน(⎯Y = 4.31, S.D. = 0.40 ) มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ   (⎯Y = 4.18, S.D. = 0.37) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดกับผูเรียน (⎯Y = 4.10, S.D. = 0.38) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
(⎯Y = 4.05, S.D. = 0.46) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน  (⎯Y = 
3.98, S.D. = 0.39 )  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (⎯Y = 3.93, S.D. = 0.38 ) ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (⎯Y = 3.92, S.D. = 0.44 ) สรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (⎯Y = 3.90, S.D. = 0.39 ) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ (⎯Y = 3.72, S.D. = 0.44 ) และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ (⎯Y = 3.66, S.D. = 0.41 ) 

3. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียน
เอกชนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 พบวา                
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน โดยมีความสัมพันธในระดับมาก  (r = .781) มีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําของครูใหญโรงเรียน
เอกชนมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                   
พ.ศ. 2537 ทุกดาน โดยมีความสัมพันธกันในระดับมาก และปานกลาง มีนัยสําคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ .01 
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4. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 พบวา โดยภาพรวม
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนสงผลตอการปฏิบัติงานของครู   
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลปรากฏ           
สรุปไดดังนี้  

4.1 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน  ดานการ 
กําหนดภารกจิของโรงเรียน (X1) สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพครูอยูเสมอ (Y1) 
ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกดิกับผูเรียน (Y2) และดานรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) 

4.2 พฤติกรรมความเปนผูนาํทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการจัดการ
ดานการเรียนการสอน(X2)สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ.2537 (Ytot) สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ (Y1) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน (Y2) มุงมั่นพฒันาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (Y3) พัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง (Y4) พฒันาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   
อยูเสมอ (Y5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรยีน (Y8) รวมมือ
กับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9)  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพฒันา (Y11) และ
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (Y12)  

4.3 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ดานการ 
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน(X3)สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานรายงานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) 
และดานความรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน (Y10) 
 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยั สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี ้
1. ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน

ตามความคิ ด เห็ นของครู ใหญ  หั วหน า ฝ า ย วิ ช าก ารและครู ผู สอนโรง เ รี ยน เอกชน                           
เขตการศึกษา 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ที่วา 
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พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้                
อาจเปนเพราะวาในการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนนั้น ตองอยูภายใตพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2525 ที่กําหนดใหครูใหญเปนผูดูแลรับผิดชอบดานวิชาการของโรงเรียน และเปนผู
ควบคุมปกครองครูและนักเรียนของโรงเรียน ซ่ึงจะตองไดรับแตงตั้งจากผูจัดการโรงเรียน                  
โดยความเห็นชอบของผู รับใบอนุญาตและไดรับใบอนุญาตใหเปนครูใหญจากผูอนุญาต                      
คือตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด ดังนั้น ครูใหญจึงตองพัฒนาตนเองใหมีความรู และ
ทักษะทางวิชาการ เพื่อที่จะไดทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานวิชาการของโรงเรียนตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเขารับการศึกษาตอเพื่อเพิ่มวุฒิทางการศึกษา เขารับ              
การอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช
ในการบริหารจัดการศึกษา เปนตน ครูใหญจึงไดรับการยอมรับในการบริหารงานทางวิชาการของ
โรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ มารีอา  ตอวิเชียร ที่ไดวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการบริหารงาน
ของผูบริหารในการดําเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษาระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 5” ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนํา                
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา              
ในการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนนั้น  ครูใหญตองกําหนดภารกิจของโรงเรียน                  
เปนอันดับแรก โดยกําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน รวมทั้งตองมีการสื่อสารเปาหมาย
ของโรงเรียนในลักษณะของการประชาสัมพันธ เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนไดทราบ
เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความรวมมือ     
ในการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ พลอนันต  สุพรรณเภษัช 
เร่ือง “การประชาสัมพันธของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา 
โรงเรียนกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับภาพลักษณและเจตคติของชุมชนในการประชาสัมพันธ โดยเนน
ความ เปน เ ลิศทางวิชาการ เปนภาพลักษณของโรง เรี ยน  และดํ า เนินการประ เมินผล                           
การประชาสัมพันธในรูปของคณะกรรมการ สวนการจัดการดานการเรียนการสอน ครูใหญ                
ตองใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน เพราะจะทําใหครู
ไดทราบจุดบกพรองที่จะตองปรับปรุงแกไขและพรอมที่จะพัฒนาตนเองดานการสอน เพื่อใหเกิด
คุณภาพทางวิชาการ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ศรีจิตต   สรางเอี่ยม   ไดวิจัย เรื่อง                      
“พฤติกรรมการบริหารที่สงผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” ที่พบวา การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ดานการสงเสริมบรรยากาศ            
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ทางวิชาการของโรงเรียน ครูใหญเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ
ขึ้นในโรงเรียน เริ่มตั้งแตการวางแผนทางวิชาการ การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล                
จึงสงผลใหงานวิชาการของโรงเรียนเปนไปในทางที่ดี ครูเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปญญา  คงศรี ที่วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางองคประกอบ
บรรยากาศโรงเรียนกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา องคประกอบบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกขนาดอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของประเสริฐ  เสมอจิตร ที่ได
วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับขวัญของครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ” พบวาขวัญของครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด             
กรมสามัญศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ดวยเหตุนี้ จึงทําใหพฤติกรรมความเปนผูนํา                  
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนอยูในระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ                
คุรุสภา พ.ศ. 2537 พบวา โดยภาพรวมการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ            
คุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดับมาก ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไววา การปฏิบัติงาน
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ . 2537 อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้                     
อาจเปนเพราะวา ครูโรงเรียนเอกชนมีความกระตือรือรน และมีความสนใจในการปฏิบัติงาน               
ทางวิชาการ พรอมที่จะใหความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เชน ใชเวลาวาง                  
ในการศึกษาหาความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนางาน เขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคกรหรือหนวยงาน
จัดขึ้น ตั้งใจนําความรูที่ไดรับมาปฏิบัติใหบังเกิดผลกับผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนางาน                
ของตนเองอยูเสมอ สอดคลองกับผลการวิจัยของ บรรเจิด  อาจแกว ที่ไดวิจัยเร่ือง “การศึกษา                
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย” 
ผลการวิจัยของ สุเทพ  ปาลสาร เร่ือง “การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน” และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สุเมธ  การสีทอง ที่ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาระดับการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ในเขตการศึกษา 12” ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อยูในระดับมาก 

เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของคุ รุสภา  พ .ศ .  2537 อยู ในระดับมากทุกดาน  โดยดานที่พบวาอยู ในลําดับแรกคือ                          
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูโรงเรียนเอกชนมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนที่ดี เหมาะสมกับความเปนครู พรอมที่จะนําผูเรียนไปในทางที่ถูกตอง พรอมที่จะเปน
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ตัวอยางที่ดีแกผูเรียน ทั้งในและนอกเวลาเรียน  นอกจากนี้ ครูโรงเรียนเอกชนทุกคนจะตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ที่กําหนดใหครูจะตองไมประพฤติผิดจรรยา 
มรรยาท วินัยหรือหนาที่ตามระเบียบที่กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมบัติ  ศาสตรนอก 
ที่วิจัยเร่ือง “การประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน” พบวา กิจกรรมที่ครูสวนใหญปฏิบัติ                   
คือ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอ และใหการแนะนําโดยสอดแทรกในการสอน 

สวนการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ที่อยูใน
ระดับมาก ในลําดับสุดทาย คือ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ทั้งนี้                     
อาจเปนเพราะวา โรงเรียนเอกชนสวนใหญมีงบประมาณในการดําเนินการจํากัด ไมเพียงพอ               
ที่จะนํามาพัฒนาพรอม ๆ กันไดทุกดาน ทําใหโรงเรียนขาดแคลนสื่อบางประเภทที่ตองจัดซ้ือ           
ดวยราคาแพง หรือมีส่ือไมเพียงพอแกความตองการของนักเรียน เชน คอมพิวเตอร ประกอบกับ
โรงเรียนบางแหงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการประดิษฐ คิดคน ผลิต เลือกใช 
ปรับปรุง  เครื่ องมือ  อุปกรณ  เอกสารสิ่ งพิมพ  และเทคนิควิ ธีการต าง  ๆ  เพื่ อให ผู เ รียน                       
บรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู รวมทั้งการจัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนยังไมทั่วถึง 
โรงเรียนบางแหงไมไดสงครูเขารับการอบรม  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมบัติ  ศาสตรนอก 
ทําวิจัยเร่ือง “การประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน” ที่พบวาปญหาในการปฏิบัติดานการพัฒนา           
ส่ือการเรียนการสอน คือ ครูขาดการคิดคนและผลิตสื่อโดยใชวัสดุทองถ่ิน และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ประเทือง  อังกูรวัฒนา เร่ือง “สภาพความตองการและปญหาการใชส่ือการเรียน   
การสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี” ที่พบวา
ผูบริหารเห็นวาสื่อมีความจําเปนและชวยการสอนของครูมากที่สุดและครูผูสอนมีปญหามาก        
ในเรื่องจํานวนสื่อไมเพียงพอ ไมมีวัสดุอุปกรณในการผลิตสื่อ รวมทั้งมีปญหาเรื่องเวลาในการ
จัดเตรียมสื่อ ดวยเหตุนี้ จึงทําใหการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 อยูในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญโรงเรียนเอกชนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 
2537 พบวา ในภาพรวมมีความสัมพันธกัน โดยมีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับมาก ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ที่วา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียน
เอกชนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุ รุสภา  พ .ศ .  2537                           
มีความสัมพันธกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญซ่ึงเปนผูที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานวิชาการของ
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โรงเรียน มีความตองการที่จะใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดเปาหมายดานวิชาการ
ของโรงเรียน โดยคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน เพื่อใหครูไดนําไปกําหนดเปนเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู จากนั้นไดกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลเปนระยะ ทําใหครูมีความตื่นตัวและกระตือรือรนที่จะพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการ ดังนั้น ครูใหญที่มีความมุงมั่นทางวิชาการสูง ยอมทําใหครูมีความเอาใจใสตองานวิชาการ
มากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ จุมพล  พูลภัทรชีวิน ที่ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิ์
ผลของโรงเรียนเอกชน” ที่วา ปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียนเอกชนโดยทั่วไป คือ 
คุณภาพของผูบริหาร คุณภาพของครู ความพอเพียงของอาคาร สถานที่ ความกระตือรือรนในการ
สอนของครู และความสามารถในวิชาชีพครู  

เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 ทุกดาน โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก ในระดับมาก ที่ความสัมพันธระดับมากในลําดับ
สูงสุด คือ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน สัมพันธกับตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญมีพฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการสูง ไดทําหนาที่นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
ครูไดเห็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง รวมทั้งสามารถตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแกผูเรียนดวยความเต็มใจ ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ศรีจิตต  สรางเอี่ยม ที่ไดทําวิจัย เร่ือง “พฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” 
พบวา การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนทุกขนาด นอกจากนี้ ในการจัดการดานการเรียนการสอนครูใหญยังมีสวนรวม                      
ในการประชุมครู  เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  คัดเลือกครู                        
เขาทําการสอนในโรงเรียน 

4. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 พบวา โดยภาพรวม 
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน สงผลตอการปฏิบัติงานของครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ที่วา 
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนคํานึงถึงคุณภาพ
ทางดานวิชาการเปนสําคัญ เพราะตองสรางโรงเรียนใหมีคุณภาพมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของ
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ประชาชน และตองแขงขันในการจัดการศึกษากับโรงเรียนของรัฐ ครูใหญจึงตองมีคุณลักษณะ              
ที่เปนผูนําทางวิชาการอยางแทจริง สามารถโนมนาวใหครูเห็นความสําคัญและใหความรวมมือ               
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา  ตระกูลบางคลา 
ที่ไดทําวิจัยเร่ือง “ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหาร
โรงเ รียนที่ส งผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนัก เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด                           
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยภาพรวม คือ การสรรหา
ทรัพยากรบุคคลและวัสดุที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การนิเทศและ             
สอนงานวิชาการ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญ
โรงเรียนเอกชนสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
ดังนี้ 

4.1 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการ
กําหนดภารกิจของโรงเรียนสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ               
คุรุสภา  พ .ศ.  2537 ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู เสมอ                     
ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน และดานรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการบริหารโรงเรียนเอกชนนั้น
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนจะเปนผูกําหนดกรอบทิศทาง หรือเปาหมายในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนรวมทั้งความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนและชุมชนมาปรับใชในการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงจะกําหนดออกมาเปนธรรมนูญโรงเรียน แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
จากนั้นจึงประชาสัมพันธใหผูปกครองนักเรียน ชุมชน และสาธารณชนทราบ ครูผูสอนจะตอง
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย                 
ที่โรงเรียนไดกําหนดไว  จะตองมีการดูแลนักเรียนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน                
ไดอยางมีระบบ ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวานักเรียนที่จบการศึกษาออกไปจะเปนผูมีคุณภาพ 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ประยูร  ศรีประสาธน ที่ไดวิจัยผลกระทบของการจัดการศึกษาเอกชน
ที่มีตอสังคมไทย พบวา ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนที่ไดรับการตอบสนองจากทาง
โรงเรียนคือ การมีคุณภาพทางวิชาการส ูง การจัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกอบรมคุณธรรม 
จรรยามารยาท การจัดใหมีวัสดุอุปกรณ หองทดลองตาง ๆ จัดใหมีการสอนพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถทางวิชาการแกเด็ก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ พลอนันต  สุพรรรเภษัช                  
ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา พบวา โรงเรียน        
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ควรกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับภาพลักษณและเจตคติของชุมชนในการประชาสัมพันธ และกําหนด
กลยุทธในการประชาสัมพันธโดยแตงตั้งเจาหนาที่ประชาสัมพันธโดยเฉพาะ เชิญชุมชนเขารวม
กิจกรรมของโรงเรียนและใหโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพิเศษของชุมชน  

4.2    พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการ
จัดการดานการเรียนการสอน สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ             
คุรุสภา พ.ศ. 2537 ทุกดาน ยกเวน ดานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน ดังนี้ 

4.2.1 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญเปนผูปกครองครูในโรงเรียน
ยอมทราบวาครูคนใดสมควรไดรับการปรับปรุงแกไขดานใด หรือควรพัฒนาสงเสริมดานใด                    
ก็จะสงเขารับการอบรม สัมมนา เมื่อมีโอกาส เพื่อใหครูไดปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ซ่ึงครูใหญ              
ที่มีลักษณะดังกลาว จะสงผลตอคุณภาพดานวิชาการของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ               
ปริญดา  พิมานแมน ที่วิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน             
ในเขตการศึกษา 2” พบวา ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน ไดแก คุณลักษณะของผูบริหาร และ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้                  
อาจเปนเพราะวา ครูใหญเปนผูปกครองครูในโรงเรียนยอมทราบวาครูคนใดสมควรไดรับการ
ปรับปรุงแกไขดานใด  หรือควรพัฒนาสงเสริมดานใด  ก็จะสงเขา รับการอบรม  สัมมนา                         
เมื่อมีโครงการ เพื่อใหครูไดปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ซ่ึงครูใหญที่มีลักษณะดังกลาว จะสงผลตอ
คุณภาพดานวิชาการของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปริญดา  พิมานแมน ที่วิจัยเร่ือง 
“ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตการศึกษา 2” พบวา ปจจัย
เกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน ไดแก คุณลักษณะของผูบริหาร และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร              
มีความสัมพันธกับประสิทธิ์ผลของโรงเรียนเอกชน 

4.2.2 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม    
ตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญเปนผูที่ปกครองดูแลครูและ
นักเรียน ไดวางแผนรวมกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเขามาชี้แนะแนวทางในการ
ตัดสินใจและแกปญหาใหกับครู ทําใหครูมีความมั่นใจในการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่จะ
เกิดประโยชนตอผูเรียนเพราะครูไดรับการพัฒนาในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
กาญจนา  ตระกูลบางคลา ที่วิจัยเร่ือง “ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” พบวา ภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวม 
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4.2.3 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญไดสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
ศักยภาพของผูเรียนแตละคนใหครูใชความพยายามอยางเต็มความสามารถที่จะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู ผูเรียนที่มีพัฒนาการทางการเรียนลาชา ครูจะเสียสละเวลาในการสอนซอมเสริม เพื่อให
ผูเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ เกรียงศักดิ์  สุภากาศ ที่ไดวิจัยเรื่อง                  
“การสอนซอมเสริมเรื่องการหารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานแมปง          
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน” พบวา ผลการเรียนการสอนหลังสอนซอมเสริมเรื่องการหาร 
หลังจากที่ครูไดวางแผนการสอนซอมเสริมไวโดยนักเรียนไดคะแนนรอยละ 66.59 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
การวัดและประเมินผลของโรงเรียนที่กําหนดไวรอยละ 65 

4.2.4 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการพัฒนาแผนการสอน                
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญมีความรู ความสามารถในการบริหาร
และใชหลักสูตรของสถานศึกษา สามารถแนะนํา นิเทศติดตาม และประเมินผล การใชหลักสูตร
ของครู โดยเฉพาะการจัดทําแผนการสอนตามสภาพจริงที่สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับ
ผูเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิพัฒน  สายสอน ที่ทําวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจดัทาํ
แผนการสอนใหมีประสิทธิภาพของครูมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา” พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนการสอนใหมีประสิทธิภาพดานตัวครู ไดแก (1) ความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร           
การจัดทําแผนการสอนและทักษะกระบวนการ  (2)  เห็นความสําคัญและประโยชนของ                    
แผนการสอน (3) แรงจูงใจ ความสนใจ ความตั้งใจและความใฝรู (4) การมีประสบการณดาน
วิชาการ (5) การมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา (6) ความพรอมดานสถานภาพสวนตัวและครอบครัว           
(7) การรูจักบริหารเวลา และ (8) เจตคติที่ดีตออาชีพครู 

4.2.5 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญไดสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําส่ือ การใชส่ือและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม              
ในการใชส่ือและการบํารุงรักษา รวมทั้งสงเสริมใหครูสงส่ือการเรียนการสอนเขาประกวด และ
เผยแพรส่ือการเรียนรูที่ใชไดผลแลว สอดคลองกับผลการวิจัยของ เบ็ญจวรรณ  ศิริพรชัยกุล ที่ได
วิจั ย เ ร่ือง  “การศึกษาการปฏิบัติ งานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน                           
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู” พบวา ครูสวนใหญเลือกใชส่ือ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการใช 
บํารุงรักษา และผลิตส่ือการเรียนการสอนจากวัสดุที่หาไดในทองถ่ิน 
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4.2.6 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียน              
การสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยมุงใหนักเรียนคิด วิเคราะห สังเคราะห และสรุปความคิดดวยตนเอง สงเสริมการจัด
กิจกรรมรักการอาน ใฝเรียนใฝรู และการแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูที่ถาวร
แกผูเรียน 

4.2.7 การจัดการดานการเรียนการสอน สงผลตอการรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูใหญไดกําหนดแนวทางในการ          
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีระบบ โดยจัดประชุมเพื่อช้ีแนะนําทางและมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อใหครูไดนําไปปฏิบัติ และใหคณะครูและผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมรับรูและ                
ช ว ยประชาสั มพันธ ข อมู ลข า วสารของโรง เ รี ยน  ซ่ึ งสอดคล อ งกั บผลการวิ จั ย ของ                           
พลอนันต  สุพรรณเภษัช ไดวิจัยเรื่อง “การประชาสัมพันธของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา การพัฒนากลยุทธในการประชาสัมพันธโรงเรียนใชวิธีการ                
เชิญชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนและโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพิเศษของชุมชน และโรงเรยีน
ควรแตงตั้งเจาหนาที่ประชาสัมพันธโดยเฉพาะ 

4.2.8 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนเอกชนไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติของโรงเรียนในเรื่อง               
ของการแตงกายมาปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน การแสดงกิริยามารยาทและการปฏิบัติตนที่ดีงาม
ของครู และไดประชุมช้ีแจงใหครูทุกคนทราบและนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ครูใหญไดสงเสริมใหครู
ไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูอีกทางหนึ่งดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรรณา  มณีโชติ         
ที่ไดวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2” พบวา 
จรรยาบรรณของครูอยูในระดับมาก  

4 .2 .9  การจัดการด านการเรียนการสอนสงผลตอการรวมมือกับผู อ่ืน                         
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญซ่ึงเปนผูปกครองดูแลครู และนักเรยีน
ในโรงเรียน ไดสงเสริมการจัดกิจกรรมการใหความรวมมือของครูในโรงเรียน เชน จัดประชุม 
สัมมนา ใหความรูพูดคุยสังสรรค และเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งกํากับ ติดตาม 
ดูแล และใหการชวยเหลือตอการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ทําใหครูตระหนักถึงความสําคัญ  
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับความรูความสามารถและใหความรวมมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ                 
ดวยความเต็มใจ โดยสามารถดูไดจากความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของครูใหญ            
ซ่ึงครูมีความพึงพอใจและใหความรวมมือดวยดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ พรมาลี  สินสมบูรณ 
ที่ไดวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สมาคม           
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สหศึกษาสัมพันธ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน” พบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และครูมีความพึงพอใจ              
ในการบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคาร
สถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

4.2.10 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญไดสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูดานขอมูล
ขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ เชน จัดมุมหนังสือในหองพักครู ติดตั้งโทรทัศนและคอมพิวเตอร           
ใหครูไดศึกษาคนควาขอมูลไดสะดวก จัดใหมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้ง        
ใหครูไดเขารวมประชุมสัมมนาเพิ่มความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู ครูจึงรูทันกระแสโลกาภิวัตนและ
ปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับแนวคิดของ อมรวิชช  นาครทรรพ ที่กลาวถึง
คุณลักษณะของครูในยุคโลกาภิวัตนวา ครูในยุคโลกาภิวัตน จะตองติดตามความกาวหนาในเทคนิค
วิธีการสอนตาง ๆ อยูตลอดเวลา ซ่ึงครูจะตองเปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศไปในตัว เขาถึง               
แหลงเรียนรูใหม ๆ ในปจจุบันที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทั้งส้ิน 

4.2.11 การจัดการดานการเรียนการสอนสงผลตอการสรางโอกาสใหผูเรียน              
ไดเรียนรูในทุกสถานการณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญไดเห็นความสําคัญของการจัดการเรียน
การสอนสมัยใหม ตองประยุกตปญหาในปจจุบันมาใหนักเรียนไดเรียนรูและแกไข จึงสนับสนุน        
ใหครูจัดกิจกรรมที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู เชน การจัดตั้งชุมนุมทางวิชาการ ชุมนุมอนุรักษ ชุมนุมนักประดิษฐ เปนตน ซ่ึงสงผลตอ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ พรทิพย  ศุภวงศ  ที่ได
วิจัยเรื่อง “องคประกอบบรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เขตการศึกษา 5" พบวา บรรยากาศโรงเรียนกับผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมีความสัมพันกัน 

4.3 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ดานการ
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ            
โดยที่สงผลในลักษณะผกผัน หมายถึง หากมีการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน                
โดยการที่ครูใหญเขาไปควบคุมดูแลเอาใจใสครูใหรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนมาก
เกินไป จะทําใหเปนการเพิ่มภาระของครู เหมือนคอยจับผิด กอใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการ
บริหารงานของครูใหญและการรายงาน หากไมควบคุมดูแลการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนอยางเขมงวดมากเกินไป จะทําใหครูมีเวลาเพียงพอที่จะรายงานและเกิดทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวคิดของยุค (Yulk) ที่วา ผูบริหารโรงเรียนสวนมากจะหลีกเล่ียงการใช
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พลังอํานาจบังคับ เพราะกอใหเกิดผลทางลบตอการใชพลังอํานาจอางอิง และจะนํามาซึ่ง                    
ความหางเหิน ละเวนการปฏิบัติหนาที่และกอใหเกิดความไมสงบตาง ๆ ดังนั้น จะทําใหผูสอน                 
เกิดความไมพอใจ จะกระทบกระเทือนการเรียนการสอน 

นอกจากนี้พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนดานการ
สงเสริมบรรยากาศทาววิชาการของโรงเรียน ยังสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุ รุสภา  พ .ศ .  2537 ดานรวมมือกับผู อ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  ทั้ งนี้                           
อาจเปนเพราะวาครูใหญเห็นความสําคัญของชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ                
เห็นความสําคัญของโรงเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน จึงสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
บุคลากรของโรงเรียน ผูปกครองนักเรียน และชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการของโรงเรียน 
โดยมีผูแทนของผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิของชุมชนรวมเปนกรรมการการอนุญาตให
ชุมชนเขามาใชบริการของโรงเรียน รวมทั้งสงเสริมใหครู และบุคลากรของโรงเรียนไดรวม
กิจกรรมของชุมชน สอดคลองกับผลการวิจัยของ มนัส  สุวรรณชาตรี ที่ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส” พบวา โรงเรียนควรใหความสําคัญกับชุมชน โดยการประชุมชี้แจง ติดตอส่ือสารและ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญ และการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียน
เอกชน มีดังนี้ 

    5.1 ดานพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน พบวา 
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสวนใหญมีความตระหนักวา ครูใหญซ่ึงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ     
ดานวิชาการของโรงเรียน ควรมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางแทจริง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูใหญซ่ึงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน              
พ.ศ. 2525 เปนผูบริหารโรงเรียนรองมาจากผูจัดการโรงเรียน มีหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโดยตรง จึงตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ เชน เขารับ
การศึกษาตอ เขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนาวิชาการของ
โรง เรี ยน  ซ่ึ งส งผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนของผู เ รี ยน  สอดคลองกับแนวคิดของ                        
จุมพล  พูลภัทรชีวิน ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียนเอกชน พบวา ปจจัย         
ที่สงผลตอสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาเอกชน โดยทั่วไป คือ คุณภาพของผูบริหาร คุณภาพของครู 
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ความพอเพียงของอาคารสถานที่ ความกระตือรือรนในการสอนของครู และความสามารถใน
วิชาชีพครู 

5.2 การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครู
โรงเรียนเอกชน พบวา ครูโรงเรียนเอกชนสวนใหญปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภา พ.ศ. 2537 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากครูใหญในการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนและการประกันคุณภาพภายใน 
นอกจากนี้ ควรที่จะใหครูมีการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537             
ใหมากขึ้น โดยเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู การไดรับ
สวัสดิการที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ 
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
จากผลการวิจัย ผูวิจัยคนพบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

และการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนแบบกัลญาณมิตร เนื่องจากโครงสราง

และสายการบังคับบัญชาของโรงเรียนเอกชนมีความแตกตางจากโรงเรียนของรัฐ และสังกัดอื่น
โดยทั่วไป  โรงเรียนเอกชนในภูมิภาคยังตองเกี่ยวของกับผูวาราชการจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ในการประสาน สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา แตไมมีหนาที่ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โรงเรียนเอกชนจึงเหมือนไมคอยไดรับการดูแลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
มากนัก ดังนั้น ในการดําเนินงานทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน ควรขอรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือขอรับการสนับสนุนจากศูนยพัฒนาวิชาการของกลุมโรงเรียน             
ในการใชทรัพยากรรวมกันของโรงเรียนในกลุม ทั้งนี้เพื่อใหงานวิชาการของโรงเรียนดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
พ.ศ. 2537 ครูใหญควรกําหนดแนวการปฏิบัติหรือวิธีการที่จะใหครูไดประเมินการปฏิบัติงานของ
ครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ไวเปนการลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อรองรับ            
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เพราะวา  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่ระบุใหผูประกอบวิชาชีพครู หมายถึงผูที่สอนในสถานศึกษาปฐมวัย          
ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ตองผานการประเมินตามขอบังคับ
ว าด วยมาตรฐานวิชาชีพใน  3  ด าน  เพื่ อขอ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค รู   ไดแก                           
(1) มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ เกณฑมาตรฐาน
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วิชาชีพครูของคุ รุสภา  พ .ศ .  2537 จํานวน   12 ขอ  และ  (3)  มาตรฐานการปฏิบัติตน  คือ               
จรรยาบรรณครู จํานวน 9 ขอ 

3. การควบคุมปกครองครูของโรงเรียน  ในการดําเนินงานทางวิชาการในโรงเรียนของ
ครูใหญ จะตองคํานึงถึงการที่จะไมเขาไปควบคุมดูแลอยางใกลชิดหรือบอยครั้งเกินไป ควรปลอย
ใหครูไดมีอิสระในการคิด และตัดสินใจบาง เพราะการที่เขาไปควบคุมอยางเขมงวดเกินไป                
อาจเกิดผลลบตอการปฏิบัติงานได 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยในโอกาสตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ัง

ตอไป ดังนี้ 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมใชโรงเรียนเอกชน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานอื่น ๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ในโรงเรียนเอกชน นอกเหนือจากพฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน เชน ปจจัยดานลักษณะองคการ ลักษณะ
สภาพแวดลอม ลักษณะบุคลากร และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ เปนตน 
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ที่ ทม 1106.02/177                        ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร              
                                            นครปฐม 73000 
 

                    16  กรกฎาคม  2546 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน   ดร.อรพินธ  สอนสลับ, นายสมยศ  ศิริบรรณ, นายสัจจา  วงศาโรจน, นางจินตนา  อินทรสุวรรณ, นายพีรพงศ หงสทอง 
 

สิ่งที่สงมาดวย    แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 
 

  ดวย นายกริช นุมวัด นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง พฤติกรรมความเปนผูนํา            
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ               
คุรุสภา พ.ศ. 2537 
 

  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ             
เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมกันนี้ และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                 ชวนชม  ชินะตังกูร 
                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร) 
                        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร.  0-3421-9136 
โทรสาร 0-3421-9136 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

124

 
 
                                                                                                                                                                                    
                         
ที่ ศธ 0520.203.2/269                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                                           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร             
                                                                                                              นครปฐม 73000 
 

                           16  กันยายน  2546 
 

เรื่อง   ขอทดลองเครื่องมือ 
 

เรียน   ผูบริหารสถานศึกษา 
 

สิ่งที่สงมาดวย    แบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ 
 

  ดวย นายกริช นุมวัด นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “พฤติกรรมความเปนผูนํา            
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ               
คุรุสภา พ.ศ. 2537” 
 
  ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให นายกริช  นุมวัด ทําการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัย             
กลุมตัวอยาง หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                     ชวนชม  ชินะตังกูร 
                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร) 
                           หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
ฝายธุรการ 
โทร.  0-3421-9136 
โทรสาร 0-3421-9136 
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ที่ ศธ 0520.107/พิเศษ        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                           วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
                                                                                                              นครปฐม 73000 
 

              28  พฤศจิกายน  2546 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................... 
 

  ดวย นายกริช นุมวัด นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “พฤติกรรมความเปนผูนํา            
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ              
คุรุสภา พ.ศ. 2537”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการ และครูผูสอน            
ในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                    
จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงหัวหนาฝายวิชาการและครูผูสอนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการ             
ตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                       ศิริชัย  ชินะตังกูร 
                       (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
                  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.  0-3421-8788 
โทรสาร 0-3424-3435 
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ที่ ศธ 0520.107/พิเศษ              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                           วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร      
                                                                                                              นครปฐม 73000 
 

           28  พฤศจิกายน  2546 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน   ผูบริหารสถานศึกษา 
 

  ดวย นายกริช นุมวัด นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “พฤติกรรมความเปนผูนํา            
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ              
คุรุสภา พ.ศ. 2537”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการ และครูผูสอน             
ในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงหัวหนาฝายวิชาการและครูผูสอนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการ           
ตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                      ศิริชัย  ชินะตังกูร 
                        (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
                  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.  0-3421-8788 
โทรสาร 0-3424-3435 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน 
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 

 
  สําหรับ 

 

 1  ครูใหญ โรงเรียนเอกชน 
2  หัวหนาฝายวิชาการ  โรงเรียนเอกชน 
3  ครูผูสอน  โรงเรียนเอกชน 

 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญโรงเรียนเอกชน  ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 33 ขอ 
  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา                
พ.ศ. 2537  ของครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 36 ขอ 
  ตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนํา                 
ทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนและการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
จํานวน 2 ขอ 
 3. คําตอบ ของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม ไมมีผล                    
ตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นใหครบทุกขอ
ตามสภาพความเปนจริง 
 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นายกริช  นุมวัด 
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน 
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 

--------------------------------- 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
ขอที ่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 

เพศ 
 (   ) ชาย    (   ) หญิง 
อายุ  

(   ) ไมเกิน 25 ป   (   ) 26 – 35 ป 
(   ) 36 – 45 ป   (   ) 46 ปขึ้นไป 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี 
 (   ) ปริญญาโท   (   ) ปริญญาเอก 
ตําแหนงปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม 
 (   ) ครูใหญ 
 (   ) หัวหนาฝายวิชาการ 
 (   ) ครูผูสอน 
ประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน 
 (   ) ไมเกิน 5 ป   (   ) 5 – 1 0 ป 
 (   ) 11 – 15 ป   (   ) 16 ปขึ้นไป 

 

 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติวามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด  
                 เพียงขอละ 1 คําตอบ  โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 
  ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก  ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
  ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 
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  ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ  
ขอที ่ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 

ของครูใหญโรงเรยีนเอกชน 
มาก 
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

 

3 

นอย 
  
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 
 

7 
8 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 
 

13 
 

14 
 

15 
 

เปาหมายของโรงเรียน 
กําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนโดยใหอยูใน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการวิชาการ 
พัฒนาเปาหมายของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ดานวิชาการของโรงเรียน 
นําขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียนมาใชในการพัฒนา 
เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 
การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 
ประชุมช้ีแจงเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน ใหครูและ 
นักเรียนทราบ 
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูในการพัฒนา 
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของโรงเรียน 
จัดทําปายประชาสัมพันธหรือปายประกาศที่แสดงใหเห็นถึง 
การใหความสําคัญแกงานวิชาการของโรงเรียน 
การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 
ครูใหญสังเกตการสอนอยางไมเปนทางการอยูเสมอ   
 ครูใหญจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะครู 
ดวยกัน เพื่อชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ช้ีใหเห็นถึงจุดที่ตองปรับปรุงในดานการสอนของครู 
เมื่อมีการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
การประสานงานดานการใชหลักสตูร 
กําหนดตัวบุคคลในการประสานงานดานหลักสูตรในแตละ 
ระดับไวอยางชัดเจน เชน หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนา 
หมวดวิชา เปนตน 
เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการคัดเลือกอุปกรณประกอบ 
การสอนตามหลักสูตร 
สงเสริมการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนที่ตรงตามจุดประสงค 
การตรวจสอบความกาวหนาของนกัเรียน 
พบครูเปนรายบุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความกาวหนา 
ดานการเรียนของนักเรียน 
แจงผลความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนใหครู ทราบ 
เปนลายลักษณอักษร 
ใชผลการทดสอบเพื่อจัดโครงการสอนพิเศษใหเหมาะสมกับ 
ศักยภาพของนักเรียน เชน การสอนซอมเสริม การเรียนเพิ่มเติม
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  ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ  
ขอที ่ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 

ของครูใหญโรงเรยีนเอกชน 
มาก 
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

 

3 

นอย 
  
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
16 

 
17 

 
18 

 
 

19 
 

20 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 

24 
 
 
 

25 
 

26 
 

27 
 
 

28 
 

29 
 

30 

การควบคุมการใชเวลาในการสอน 
ตรวจเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อดูวาครูไดใชเวลาในการสอน 
ที่เปนประโยชนแกนักเรียนอยางเต็มที่ 
ช้ีแจงใหนักเรียนทราบถึงขอเสียของการมาโรงเรียนสายหรือ 
ขาดเรียน 
โรงเรียนมีแนวทางแกไขปญหานักเรียนที่ขาดเรียนโดยไมมี 
เหตุผล 
การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 
ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งใน 
และนอกหลักสูตร 
จัดเวลาใหนักเรียนและครูไดมีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือกัน 
ในชวงพักการเรียนหรือชวงนอกเวลาเรียน 
จัดครูสอนแทนหรือใหครูชวยดูแลช้ันเรียนในกรณีที่ครูไมมา 
ปฏิบัติหนาที่ 
การจัดใหมีสิง่จูงใจใหกับคร ู
ยกยองเชิดชูเกียรติคุณของครูที่ปฏิบัติงานดีเดน ดวยการ 
แจงในที่ประชุม หรือลงขาวในวารสารของโรงเรียน หรือจัดทํา 
ปายบุคคลดีเดน 
สงเสริมใหครู แตละคนไดใชความรู ความสามารถและทักษะ 
ของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
ตอบแทนครูที่มีความสามารถพิเศษดวยการสงเสริมใหมี 
ความกาวหนาในวิชาชีพ เชน การมอบหมายหนาที่ 
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น  ใหโอกาสไปฝกอบรม ฯลฯ  
การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 
ใหโอกาสและสนับสนุนครูเขารับการอบรมทางวิชาการ 
ที่สอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียนและวิชาชีพครู 
สงเสริมและสนับสนุนใหครูนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดรับ 
จากการศึกษาอบรมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จัดกิจกรรมบริการที่สอดคลองกับเปาหมายทางวิชาการของ 
โรงเรียน และการพัฒนาวิชาชีพครู 
การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวชิาการ 
กําหนดมาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียนที่ครูและนักเรียน 
สามารถนําไปปฏิบัติไดจนประสบผลสําเร็จ 
สงเสริมใหครูปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานดานวิชาการ 
ของโรงเรียน 
จัดใหครูเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา 
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  ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ  
ขอที ่ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ 

ของครูใหญโรงเรยีนเอกชน 
มาก 
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

 

3 

นอย 
  
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
31 

 
32 

 
33 

การจัดใหมีสิง่สงเสริมสภาพการเรียนรู 
ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลงานดานวิชาการ หรือมี 
พฤติกรรมในชั้นเรียนดีเดน ในที่ประชุมนักเรียน 
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความสามารถ 
ดานวิชาการของนักเรียน            
แจงผูปกครองนักเรียนใหทราบถึงพัฒนาการ 
ดานการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

      

ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับการปฏิบัติวามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด  
                 เพียงขอละ 1 คําตอบ  โดยพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 
  ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก  ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
  ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

  ระดับการปฏิบัติ  
ขอที ่ การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน 
มาก 
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

 

3 

นอย 
  
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
5 
 

6 
 
 

7 
 

8 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
อยูเสมอ 
ใชเวลาวางในการคนควาหาความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนางาน 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
เขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคกรหรือหนวยงานหรือ
สมาคมจัดขึ้น 
เผยแพรความรูทางวิชาการจากการศึกษาคนควา 
ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิด
กับผูเรียน 
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรมทางวิชาการ 
เลือกกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมอื่น ๆ โดยคํานึงถึง 
ประโยชนที่จะเกิดกับนักเรียน 
ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมใหตรงตามหลักสูตร โดย 
คํานึงถึงผลที่จะเกิดกับนักเรียน 
มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถที่จะทําใหนักเรียน 
เกิดการเรียนรู 
วิเคราะห วินิจฉัยปญหาของนักเรียนแตละคน รวมทั้ง 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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  ระดับการปฏิบัติ  
ขอที ่ การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน 
มาก 
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

 

3 

นอย 
  
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

9 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
14 

 
15 

 
 

16 
17 
18 

 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
23 
24 

 

25 
 

26 
 

27 

สงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียนใหเต็ม 
ตามศักยภาพของแตละคน  
พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจรงิ 
จัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีกิจกรรม 
ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง 
จัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน 
และสภาพของทองถิ่น 
มีการปรับปรุงแผนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
นํานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการผลิตสื่อการเรียนรู 
ใชสื่อการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียน  กิจกรรมและจุดประสงค 
การเรียนรู 
เผยแพรสื่อการเรียนรูที่ใชไดผลแลว 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก    
ผูเรียน 
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
สงเสริมนิสัยรักการอาน ใฝเรียนใฝรูใหกับนักเรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมุงใหนักเรียนคิด วิเคราะห 
สังเคราะหและสรุปความคิดรวบยอดดวยตนเอง 
รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
สํารวจขอมูล สภาพปญหา ความตองการและเปาหมาย 
ของการพัฒนาผูเรียน 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบ   
เร่ิมต้ังแตปจจัย กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ 
เผยแพรรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
พูดจาสุภาพเรียบรอย มีกิริยามารยาทที่ดีงาม 
รับผิดชอบปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสอยางเขมแข็ง 
รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
รับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรูความสามารถของ 
เพื่อนรวมงาน 
ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
ดวยความเต็มใจ 
ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน และ 
รับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น 
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  ระดับการปฏิบัติ  
ขอที ่ การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน 
มาก 
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

 

3 

นอย 
  
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
28 

 
29 
30 

 
31 

 
32 
33 

 

รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 
รับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรูความสามารถของ
บุคคลอื่นในชุมชน 
มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
รวมมือปฏิบัติงานกับชุมชนดวยความเต็มใจ 
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
รวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งสารสนเทศ 
เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
วิเคราะห วิจารณ ขอมูลขาวสารไดอยางมีเหตุผล 
ใชขอมูลขาวสารประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเอง  
พัฒนางาน และพฒันาสังคม ไดอยางเหมาะสม 

      

 
34 

 
35 

 
36 

สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
กําหนดปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ   
โดยนํามาจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สรางกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับปญหาหรือ 
ความจําเปนในการพัฒนา 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
ผูเรียนอยางตอเนื่อง 

      

 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
คําช้ีแจง ในฐานะที่ทานเปนผูที่มีสวนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ขอทานไดโปรดแสดงความคิดเห็น และ 
               ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชนและการปฏิบัติงาน 
               ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน 
1. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน 
 ความคิดเห็น……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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2. การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนเอกชน 
 ความคิดเห็น……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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รายชื่อผูทรงคณุวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 

1. นายสมยศ  ศิริบรรณ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    กระทรวงศกึษาธิการ 
 

2. นายสัจจา  วงศาโรจน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    กระทรวงศกึษาธิการ 
 

3. ดร.อรพินธ  สอนสลับ  เจาหนาที่ฝกอบรม 8 ว 
    สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา   

กระทรวงศกึษาธิการ 
 

4. นายพีรพงศ  หงสทอง  หัวหนากลุมนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    กระทรวงศกึษาธิการ 
 

5. นางจินตนา  อินทรสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม 
    สํานักบริหารการศึกษา  

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือโรงเรียนทดสอบเครื่องมือการวิจยั 
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รายชื่อโรงเรียนทดสอบเครื่องมือการวิจัย 

 

โรงเรียนที่ทดสอบเครื่องมือการวิจยั จํานวน 10 โรงเรียน คือ 
 
จังหวดันครปฐม  ไดแก  1. โรงเรียนบอสโกพิทักษ 
     2. โรงเรียนอนบุาลสุธีธร 
     3. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
     4. โรงเรียนสหบํารุงวิทยา 
     5. โรงเรียนเจีย้นหัว 
 
จังหวดัสมุทรสาคร ไดแก  1. โรงเรียนสมฤดี 
     2. โรงเรียนเจรญิศิลปศึกษา 
     3. โรงเรียนศรีทัศนดํารงวิทย 
     4. โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน 
     5. โรงเรียนอันนาลัย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การวิเคราะหหาคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือโรงเรียนที่สุมตัวอยาง 
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รายชื่อโรงเรียนที่สุมตัวอยาง 
 

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย  สุมมาจากประชากร ไดกลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 9 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 31 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 46 โรงเรียน รวมตัวอยางทั้งสิ้น    
จํานวน 86 โรงเรียน แยกเปนรายเขตพื้นที่การศึกษา ดังตารางที่ 25 
 

ตารางที่ 25 รายช่ือโรงเรียนที่สุมตัวอยาง 
 

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา อําเภอ โรงเรียน 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาราชบรีุ เขต 1 เมืองราชบุรี 1. พิบูลสงครามอปุถัมภราชบุรี 
     2. สุริยวงศ 
     3. ทบอ.โยธินวิทยา 
     4. ดรุณาราชบุรี แผนกประถม 
     5. นารีวิทยา 
    วัดเพลง 6. เรืองวิทยพระหฤทัย 
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาราชบรีุ เขต 2 โพธาราม 1. ราษฏรบํารุงวทิย 
     2. วิชัยวิชาคม 
     3. สมศักดิ์วทิยา 
     4. เจี้ยใช 
   บานโปง 5. เพ็ญวิวัฒนวทิยา 
     6. ฮกเฮง 
     7. ธีรศาสตร 
     8. สารสิทธ์ิพิทยาลัย 
     9. บานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ 
     10. เทพินทรวทิยา 
     11. นารีวุฒ ิ
     12. อุดมวิทยา 
     13. วังตาลวิทยา 
     14. ดุสิตวิทยา 
     15. เทพวทิยา 
   ดําเนินสะดวก 16. อภบิาลกุลบุตร 
     17. วันทามารอีา ราชบุรี 
      18. ดําเนินวิทยา 
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ที่ เขตพื้นที่การศึกษา อําเภอ โรงเรียน 
3 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 1 เมืองกาญจนบุรี 1. บวรวิทยาอนบุาล 
     2. สิทธิศึกษา 
     3. กาญจนจินดา 
     4. ดรุณากาญจนบรีุ 
     5. ชัยจิตตวิทยา 
    ทามวง 6. วีรศิลป 
      7. ยูเฉียวเซียะเลี้ยว 
4 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 2 พนมทวน 1. ดีสมจิตรวิทยา 
    ทามะกา 2. ฐิติวิทยา 

      3. เขมภัทรศึกษา 
      4. ศิริวิทยานุบาล  
      5. อนุชนศึกษา 
      6. ราษฏรบํารุง 
      7. ทิพยพทิยา 
5 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 3 สังขละบุรี 1. สหคริสเตียนศึกษา 
6 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประจวบคีรีขันธ  เมืองประจวบคีรีขันธ 1. กิตติคุณ 
   เขต 1   2. จันทรศกึษา 
      3. หวยหนํา 
      4. ศิริวิทยา 
    ทับสะแก 5. สหมิตรวิทยาคม 
      6. อรุณาวทิยา 
    บางสะพาน 7. มัธยมนพคุณ 
    บางสะพานนอย 8. อนุบาลดรุณาวฒันา 
7 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประจวบคีรีขันธ   ปราณบุรี 1. กําเนิดวทิยา 
  เขต 2   2. ชินนุกลูวิทยา 
      3. รักษวิทยา 
      4. วิเศษศกึษา 
      5. เชวงศักดิศ์ึกษา 
    หัวหิน 6. ดรุณศึกษา 
      7. มัธยมสาธุการวิทยา 
      8. วังไกลกังวล 
      9. หัวหินวิทยาลัย 
    กุยบุรี 10. เกี้ยวกวง 
    กิ่งอําเภอสามรอยยอด 11. วราวัฒนวิทยา 
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ที่ เขตพื้นที่การศึกษา อําเภอ โรงเรียน 
8 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุรี เขต 1 เมืองเพชรบุรี 1. ศึกษาปญญา  
      2. ปริยัติรังสรรค 
      3. เซนตโยเซฟ เพชรบุรี 
      4. สุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย 
      5. ราษฎรวิทยา 
9 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุรี เขต 2 ชะอาํ 1. แกนจันทรวทิยา 
10 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมทุรสงคราม  เมืองสมุทรสงคราม 1. ดรุณานุกลู 
      2. ประกอบวทิยา 
      3. กงหลีเจี้ยนหมิน 
    อัมพวา 4. ลอมรัก 
      5. อนุกลูวิทยา 
      6. วิริยะวิทยามลูนิธิ 
      7. ถาวรวทิยา 
11 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 1 เมืองสุพรรณบุรี 1. อนุบาลศุภลกัษณ 
      2. วิทยาศึกษา 
      3. สหวิทย 
    บางปลามา 4. ค่ีตี้ 
    ศรีประจนัต 5. อํานวยเวทย 
12 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 สองพี่นอง 1. อนุบาลเตอืนจติร 
      2. แมพระประจักษ 
    อูทอง 3. ภาวนาภิมณฑพิทยา 
      4. ยอแซฟอปุถัมภ อูทอง 
      5. รัตนศึกษา 
    ดอนเจดีย 6. อนุบาลดอนเจดีย 
13 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุพรรณบุรี เขต 3 เดิมบางนางบวช 1. อนุบาลพรประสาทวิทยา 
      2. อนุบาลยอดไมงาม 
    ดานชาง 3. ปญญาประเสรฐิวิทยา 
    สามชุก 4. ศรีรัตนวทิยา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแบบสอบถามเปนรายขอ 
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คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแบบสอบถามเปนรายขอ 
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของตัวแปรตน (X) จําแนก 
                   ตามรายขอแบบสอบถาม 
ขอที่ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ⎯Χ S.D. คาระดับ 

 
1 

เปาหมายของโรงเรียน 
กําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนโดยใหอยูในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการวิชาการ 

 
4.00 

 
0.58 

 
มาก 

2 พัฒนาเปาหมายของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานวิชาการ
ของโรงเรียน 

4.09 0.51 มาก 

3 นําขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียนมาใชในการพัฒนาเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียน 

4.10 0.51 มาก 

 
4 

การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 
ประชุมชี้แจงเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน ใหครูและนักเรียนทราบ 

 
4.02 

 
0.55 

 
มาก 

5 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครูในการพัฒนาเกี่ยวกับงานดาน
วิชาการของโรงเรียน 

3.88 0.54 มาก 

6 จัดทําปายประชาสัมพันธหรือปายประกาศที่แสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญแก งานวิชาการของโรงเรียน 

3.59 0.59 มาก 

 
7 

การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 
ครูใหญสังเกตการสอนอยางไมเปนทางการอยูเสมอ 

 
4.01 

 
0.47 

 
มาก 

8  ครูใหญจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะครูดวยกัน          
เพื่อชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.99 0.41 มาก 

9 ชี้ใหเห็นถึงจุดที่ตองปรับปรุงในดานการสอนของครูเมื่อมีการประเมิน         
เปนลายลักษณอักษร 

3.95 0.37 มาก 

 
10 

การประสานงานดานการใชหลักสูตร 
กําหนดตัวบุคคลในการประสานงานดานหลักสูตรในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจน เชน หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนาหมวดวิชา เปนตน 

 
4.36 

 
0.42 

 
มาก 

11 เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการคัดเลือกอุปกรณประกอบการสอน          
ตามหลักสูตร 

4.15 0.45 มาก 

12 สงเสริมการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน         
ที่ตรงตามจุดประสงค 

4.19 0.39 มาก 

 
13 

การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
พบครูเปนรายบุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความกาวหนาดานการเรียนของ
นักเรียน 

 
3.79 

 
0.40 

 
มาก 
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ขอที่ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ⎯Χ S.D. คาระดับ 

14 แจงผลความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนใหครู ทราบเปนลาย
ลักษณอักษร 

3.90 0.39 มาก 

15 ใชผลการทดสอบเพื่อจัดโครงการสอนพิเศษใหเหมาะสมกับศักยภาพ  
ของนักเรียน เชน การสอนซอมเสริม การเรียนเพิ่มเติม 

3.93 0.43 มาก 

16 
การควบคุมการใชเวลาในการสอน 
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อดูวาครูไดใชเวลาในการสอนที่เปนประโยชนแก
นักเรียนอยางเต็มที่ 

 
3.90 

 
0.52 

 
มาก 

17 ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงขอเสียของการมาโรงเรียนสายหรือขาดเรียน 
 

3.96 0.62 มาก 

18 โรงเรียนมีแนวทางแกไขปญหานักเรียนที่ขาดเรียนโดยไมมีเหตุผล 
 

3.73 0.60 มาก 

19 
การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 
ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอก
หลักสูตร 

4.19 0.54 มาก 

20 จัดเวลาใหนักเรียนและครูไดมีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือกันในชวงพักการ
เรียนหรือชวงนอกเวลาเรียน 

3.80 0.56 มาก 

21 จัดครูสอนแทนหรือใหครูชวยดูแลชั้นเรียนในกรณีที่ครูไมมาปฏิบัติหนาที่ 
 

4.41 0.56 มาก 

 
22 

การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู 
ยกยองเชิดชูเกียรติคุณของครูที่ปฏิบัติงานดีเดน ดวยการแจงในที่ประชุม 
หรือลงขาวในวารสารของโรงเรียน หรือจัดทําปายบุคคลดีเดน 

 
3.78 

 
0.72 

 
มาก 

23 สงเสริมใหครู แตละคนไดใชความรู ความสามารถและทักษะของตนได
อยางเต็มศักยภาพ 

4.19 0.54 มาก 

24 ตอบแทนครูที่มีความสามารถพิเศษดวยการสงเสริมใหมีความกาวหนาใน
วิชาชีพ เชน การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น  ใหโอกาส          
ไปฝกอบรม ฯลฯ  

4.10 0.60 มาก 

 
25 

การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 
ใหโอกาสและสนับสนุนครูเขารับการอบรมทางวิชาการที่สอดคลองกับ
เปาหมายของโรงเรียนและวิชาชีพครู 

 
4.32 

 
0.58 

 
มาก 

 
26 สงเสริมและสนับสนุนใหครูนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดรับจาก

การศึกษาอบรมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4.30 0.55 มาก 
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ขอที่ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนเอกชน ⎯Χ S.D. คาระดับ 

27 จัดกิจกรรมบริการที่สอดคลองกับเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน และ
การพัฒนาวิชาชีพครู 

4.05 0.58 มาก 

28 
การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ 
กําหนดมาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียนที่ครูและนักเรียนสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจนประสบผลสําเร็จ 

3.93 0.52 มาก 

29 สงเสริมใหครูปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียน 
 

4.14 0.53 มาก 

30 จัดใหครูเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา 4.47 0.53 มาก 
 

 
31 

การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู 
ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลงานดานวิชาการ หรือมีพฤติกรรม        
ในชั้นเรียนดีเดน ในที่ประชุมนักเรียน 

 
4.24 

 
0.57 

 
มาก 

32 สงเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความสามารถดานวิชาการ              
ของนักเรียน            

4.26 0.58 มาก 

33 แจงผูปกครองนักเรียนใหทราบถึงพัฒนาการดานการเรียนของนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ 

4.16 0.56 มาก 
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ตารางที่ 24 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของตัวแปรตาม(Y) จําแนก 
                     ตามรายขอแบบสอบถาม 

ขอที่ 
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537      

ของครูโรงเรียนเอกชน ⎯Y S.D. คาระดับ 

 
 

1 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
อยูเสมอ 
ใชเวลาวางในการคนควาหาความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  

 
 

3.94 

 
 

0.45 

 
 

มาก 

2 เขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคกรหรือหนวยงานหรือสมาคมจัดขึ้น 4.05 
 

0.50 มาก 

3 เผยแพรความรูทางวิชาการจากการศึกษาคนควา 
 

3.79 0.56 มาก 

 
4 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน 
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรมทางวิชาการ 

 
3.79 

 
0.47 

 
มาก 

5 เลือกกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมอื่น ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิด
กับนักเรียน 

4.25 0.43 มาก 

6 ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมใหตรงตามหลักสูตร โดยคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดกับนักเรียน 

4.25 0.42 มาก 

 
7 

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

 
4.33 

 
0.41 

 
มาก 

8 วิเคราะห วินิจฉัยปญหาของนักเรียนแตละคน รวมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.08 0.47 มาก 

9 สงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ                  
ของแตละคน  

4.12 0.38 มาก 

 
10 

พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
จัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีกิจกรรมใหนักเรียนได
ปฏิบัติจริง 

 
4.15 

 
0.48 

 
มาก 

11 จัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนและสภาพ
ของทองถิ่น 

3.98 0.51 มาก 

12 มีการปรับปรุงแผนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
 

4.00 0.48 มาก 
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ขอที่ 
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537      

ของครูโรงเรียนเอกชน ⎯Y S.D. คาระดับ 

 
13 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
นํานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการผลิตส่ือการเรียนรู 

 
3.71 

 
0.43 

 
มาก 

14 ใชส่ือการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียน  กิจกรรมและจุดประสงคการเรียนรู 
 

3.85 0.42 มาก 

15 
 

เผยแพรส่ือการเรียนรูที่ใชไดผลแลว 3.43 0.53 มาก 

 
16 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 
3.88 

 
0.44 

 
มาก 

17 สงเสริมนิสัยรักการอาน ใฝเรียนใฝรูใหกับนักเรียน 
 

4.24 0.43 มาก 

18 จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมุงใหนักเรียนคิด วิเคราะห สังเคราะหและ
สรุปความคิดรวบยอดดวยตนเอง 

3.80 0.45 มาก 

 
19 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
สํารวจขอมูล สภาพปญหา ความตองการและเปาหมายของการพัฒนา
ผูเรียน 

 
3.79 

 
0.47 

 
มาก 

20 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบ   เร่ิมตั้งแตปจจัย 
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ 

3.65 0.50 มาก 

21 เผยแพรรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 

3.71 0.45 มาก 

 
22 

การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
4.51 

 
0.39 

 
มาก 
ที่สุด 

23 พูดจาสุภาพเรียบรอย มีกิริยามารยาทที่ดีงาม 
 

4.37 0.41 มาก 

24 รับผิดชอบปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสอยางเขมแข็ง 
 

4.37 0.41 มาก 

 
25 

รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
รับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรูความสามารถของเพื่อนรวมงาน 

 
4.33 

 
0.42 

 
มาก 

26 ใหความรวมมือในการปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ ดวยความเต็มใจ 4.43 0.40 มาก 
  

27 ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน และรับผิดชอบตอผล
ของงานที่เกิดขึ้น 

4.44 0.43 มาก 
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ขอที่ 
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537      

ของครูโรงเรียนเอกชน ⎯Y S.D. คาระดับ 

 
28 

รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 
รับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน 4.23 0.42 มาก 

29 มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 

4.35 0.41 มาก 

30 รวมมือปฏิบัติงานกับชุมชนดวยความเต็มใจ 
 

4.33 0.44 มาก 

 
31 

แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
รวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งสารสนเทศ 
เกี่ยวกับวิชาชีพครู 

3.97 0.39 มาก 

32 วิเคราะห วิจารณ ขอมูลขาวสารไดอยางมีเหตุผล 
 

3.87 0.43 มาก 

33 ใชขอมูลขาวสารประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเอง  
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม ไดอยางเหมาะสม 

3.94 0.41 มาก 

 
34 

สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
กําหนดปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ   
โดยนํามาจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
3.84 

 
0.43 

 
มาก 

35 สรางกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับปญหาหรือ 
ความจําเปนในการพัฒนา 3.85 0.43 มาก 

36 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
ผูเรียนอยางตอเนื่อง 

4.02 0.43 มาก 
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