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ชาติชาย ศรีจันทรดี : บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว และอ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ.
145 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 กลุม
ตัวอยางคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 39
โรง ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผูสอน 2 คน
รวมทั้งสิ้ น 156 คน เครื่ องมือที่ใชในการวิจัยเป นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บบทบาทของผู บ ริห าร
สถานศึกษาตามแนวคิดของแฟเรนและเคย (Farren and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556 ตามขอบังคับคุรุสภาว าดวยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ
ความถี่ (f) รอยละ (%) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (rxy) ผลการวิจัยพบวา
1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ดานเรียงจากมาก
ไปหานอยดังนี้ ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูสงเสริมสนับสนุน ผูคาดการณ และผูใหคําปรึกษา
2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556 อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานคือ มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
และอยูในระดับมากจํานวน 2 ดาน เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากั บการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ACCORDING TO PROFESSIONAL STANDARDS B.E. 2556. THESIS ADVISORS: VORAKARN SUKSODKIEW,
Ph.D. AND SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D. 145 pp.
The purposes of this research were to find: 1) the administrator’s roles in Secondary
Educational Service Area Office 3, 2) the performance according to teacher professional standards
2013 in Secondary Educational Service Area Office 3, 3) the relationship between the
administrator’s roles and the performance according to teacher professional standards B.E. 2556
in Secondary Educational Service Area Office 3. The samples in this research consisted of 39
schools in Secondary Educational Service Area Office 3. The respondents were a school
administrators, deputy administrator and two teachers, totally 156 respondents. The research
instrument used for gathering data was a questionnaire concerning the administrator’s roles
based on the viewpoint of Farren and Kaye, and the performance according to teacher
professional standards B.E. 2556 based on the teachers’ council of Thailand regulation. The
statistics applied in data analysis were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( X ),
standard deviation (S.D.) and Pearson’s product – moment correlation coefficient (rxy).
The results of this research were as follows:
1) The administrator’s roles in Secondary Educational Service Area Office 3, as a whole
was at a high level, as an individual was at a high level, ranking from the highest mean to the
lowest: facilitator, appraiser, enabler, forecaster and adviser.
2) The performance according to teacher professional standards B.E. 2556 in Secondary
Educational Service Area Office 3, as a whole was at a high level, an aspect was at a highest
level: self performance standard and 2 aspects were at a high level, ranking from the highest
mean to the lowest: job performance standard, knowledge and professional experience standard.
3) The relationship between the administrator’s roles and the performance according to
teacher professional standards B.E. 2556 in Secondary Educational Service Area Office 3 was
correlated at a high level significant at the level of .01.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จากทานอาจารย
ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว และอาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ประเสริ ฐ อิน ทร รั กษ ประธานกรรมการสอบ และ ดร.จตุร งค อิน ทรรุ ง
ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา ชวยเหลือ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และให
กํ า ลั ง ใจแก ผู วิ จั ย มาโดยตลอด รวมทั้ ง คณาจารย ภ าควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาทุ ก ท า น ผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.เฉลียว ยาจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร ดร.สมใจ เดชบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรี ยนวัดศาลาแดง ดร.ธีร ศักดิ์ อุนอารมยเลิ ศ อาจารย ภ าควิช าพัฒ นศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวสุภาภรณ ขานสันเทียะ และนางนารีรัตน มากเกตุ ครู
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย รวมถึง
คณะผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9 ทุ ก ท า น ซึ่ ง อนุ เ คราะห ใ นการทดลองเครื่ อ งมื อ วิ จั ย และขอขอบคุ ณ คณะ
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอศักดา และคุณแมอุษา ศรีจันทรดี ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและกําลังใจ
อยางยิ่งแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณพี่นองครอบครัวศรี จันทรดี ที่คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําแนะนําอันมีคาจากพี่ๆ
นองๆ เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี
คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนผู
มีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่
มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้
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