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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา 

ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ 3) วิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ�านวน 323 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ 

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การท�างานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการวิเคราะห์สังเคราะห์

1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 20178

 2.  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน  

เรียงล�าดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู ้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน 

อย่างสร้างสรรค์ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

 3.  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างาน

เป็นทมี และการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีครู 

โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพครู  ประถมศึกษา

  

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of the primary school administrators’ 

competencies; 2) identify the level of work performance in accordance with teacher 

professional standards; and 3) analyze the primary school administrators’ competencies 

affecting work performance in accordance with teacher professional standards. 

The research sample was 323 government primary school teachers under Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office 1, derived by proportional stratified random 

sampling distributed by school size. The research instrument was a questionnaire constructed 

by the researcher. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, and 

stepwise multiple regression.  

 The findings of this research were as follows:

 1.  Overall and in specific aspects, the level of the primary school administrators’ 

competencies was at a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, 

were as follows: self-development, teamwork management, personnel competency 

development, result based management, and analysis and synthesis.

 2.  Overall and in specific aspects, the level of work performance in accordance 

with teacher professional standards was at a high level. The first 3 aspects, ranked from 

the highest to the lowest, were as follows: being a good role model for students; working 

cooperatively and creatively with other school personnel and community agencies; and 

reporting the results of students’ quality development systematically. 

 3.  The primary school administrators’ competencies in the aspects of analysis and 

synthesis, teamwork management, and personnel competency development together 
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predicted work performance in accordance with teacher professional standards at the 

percentage of 50 with statistical significance at .05. 

Keywords: administrator’s competency, teacher professional standards, primary education

 

บทน�า

 สถานศกึษาเป็นหน่วยงานทีม่วัีตถุประสงค์หลักในการจดัการเรยีนการสอน ซึง่เป็นกระบวนการ

ส�าคญัในการพัฒนามนุษย์ ดงัเช่นพระราชด�ารสัของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานงานวันครูโลก ณ หอประชุมคุรุสภา วันที่ 5 ตุลาคม 

2547 (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549: บทน�า) ความว่า

 “การศึกษามีความส�าคัญต่อมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีสถานภาพใดและอยู่แห่งหนใด 

ในปัจจบุนัองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาต่าง ๆ  หลายองค์กรล้วนสนบัสนุนค�าขวัญ Education  

for all การศึกษาเพ่ือทุกคน และร่วมกันผลักดันให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์  

นอกจากนี้ ยังมีความพยายามท่ีจะพัฒนาคุณภาพของการศึกษา โดยยึดผู ้เรียนเป็นส�าคัญ  

มีการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง ๆ ท่ัวโลก การที่จะท�าให้เป้าหมายท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

ดังกล่าว ส�าเร็จลุล่วงไปได้ ย่อมต้องอาศัยครูเป็นปัจจัยส�าคัญ แม้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีจะก้าวหน้า 

ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนครูได้ เพราะการศึกษามิใช่เพียงการรับความรู้  

รับข้อมูลข่าวสารเท่าน้ัน สิ่งส�าคัญกว่าคือการฝึกคิด การบ่มนิสัยให้แต่ละคนสามารถพ่ึงพาตนเอง 

และมีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ส่วนนี้ต้องใช้คนสอนเท่าน้ัน ย่ิงเทคโนโลยีก้าวไกลเพียงใด ก็ย่ิง

ต้องการครูที่มีความสามารถมากขึ้นเพียงนั้น ครูต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันโลก จึงจะสามารถ

อบรมบ่มนิสัยในยุคใหม่ได้”

 ดังนั้น ไม่ว่าโลกและเทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวหน้าไปเพียงใด ครูก็ยังมีความส�าคัญอยู่เสมอ 

เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ส�าคัญต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากร 

ที่มีค่า จากความส�าคัญดังกล่าว ท�าให้เกิดแนวคิดยกระดับครูสู่วิชาชีพควบคุม เพราะครูมีลักษณะ

เป็นวิชาชีพ เช่นเดียวกับ แพทย์ วิศวกร ฯลฯ เพ่ือให้ครูเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐาน มีเกียรติ  

เป็นที่ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจ จึงมีการพิจารณาพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา พ.ศ. 2546 (2546: 1) ซึ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย  

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และจัดตั้งหน่วยงาน

ก�ากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก�ากับ ดูแล 

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังพัฒนาวิชาชีพ ดังนั้น วิชาชีพคร ู
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จึงจ�าเป็นต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นหลักฐานส�าคัญท่ีแสดงว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติเพียงพอ และ

สามารถปฏิบัติการสอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังยังออกข้อบังคับของคุรุสภา เพ่ือควบคุม 

ความประพฤติและการด�าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งข้อก�าหนดเหล่าน้ีมีวัตถุประสงค์ให้ครู 

เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเชื่อได้ว่าครูสามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนจะต้องประสบผลส�าเร็จและเป็นอนาคต 

ของชาติต่อไป

 ในสถานศึกษา นอกจากจะมีครูที่ท�าหน้าที่จัดการเรียนการสอน ยังมีผู้บริหารสถานศึกษา 

ซึ่งเป็นผู้ที่มีต�าแหน่ง และอ�านาจตามกฎหมาย มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เก่ียวข้องกับ

คน เงิน วัสดุ และวิธีการต่าง ๆ ทั้งยังมีหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา  

รวมถึงการด�าเนินงานในส่วนต่าง ๆ สอดคล้องกับธีรยุทธ พึ่งเทียร (2552: 194) ที่กล่าวว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มี

คุณภาพ และจะต้องเป็นผู้น�าครู บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชน 

ในชุมชนให้เข้าใจและตระหนักในความส�าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงมีความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับครู และผู้บริหารสถานศึกษายังเป็น

วิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงเป็นวิชาชีพควบคุม และต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับของคุรุสภา จากบทบาท และ

หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ท�าให้เกิดการน�าแนวคิดสมรรถนะมาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

ซึ่งแนวคิดสมรรถนะในแวดวงข้าราชการ เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542  

(ส�านักงานข้าราชการพลเรือน, 2548: ค�าน�า) ซึ่งมีมติเห็นชอบกับแนวทางการปฏิรูประบบบริหาร

จัดการภาครัฐ ที่เน้นผลสัมฤทธ์ิในการท�างานเพ่ือประชาชน ซึ่งยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ตรงต่อ 

ความต้องการของสังคมและประชาชนผู ้รับบริการ จึงท�าให้ส�านักงานข้าราชการพลเรือนท�า 

การศึกษาและก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาคการศึกษา หน่วยงานท่ีศึกษาและ

ก�าหนดสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(สพฐ.) ซึ่งท�าการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในการอบรมพัฒนา และ

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้น�าสมรรถนะมาเป็น

หลักเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการพิจารณาการเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมีความส�าคัญ

และจ�าเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กันตามต�าแหน่ง บทบาท หน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับไพฑูลย์ สินลารัตน์ (2557: 50) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
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ผู ้บริหารสถานศึกษากับครู ดังนี้ ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งพฤติกรรม เป็นจุด 
แห่งการริเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ผู้บริหารจึงควรยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และสนับสนุน
ช่วยเหลือครู เพ่ือให้ครูสามารถปฏิบัติงานทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาและ 
ความก้าวหน้าที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา ผู้บริหารจึงต้องเป็น 
ผู้ผลักดันครูให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการวิจัยของพินิจ แสนวัง (2555: 113) พบว่า 
สมรรถนะของผู ้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียน  
มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์และ 
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือเป็นสารสนเทศส�าหรับ 
น�าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 3. เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ตัวแปรการวิจัย

 1.  ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2) การพัฒนาตนเอง 3) การท�างานเป็นทีม 4) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และ 5) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
 2. ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอน 
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู ่เสมอ  
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร ท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู ้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี แก่ผู ้เรียน 9) ร่วมมือกับผู ้อื่นใน 
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
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สมมติฐานการวิจัย

 สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การมุ ่งผลสัมฤทธ์ิ การพัฒนาตนเอง 
การท�างานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 
ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งท�าให้การบริหารจัดการ 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ท�าให้ประสบความส�าเร็จ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของ 
สถานศึกษา ขอบข่ายสมรรถนะของผู้บริหาร ประกอบด้วย
   1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การด�าเนินงานท่ีให้ความส�าคัญต่อผลสัมฤทธ์ิท่ีจะ 
เกิดขึ้น โดยมีการตั้งเป้าหมาย วางแผน และก�าหนดตัวชี้วัด ซึ่งอาจใช้ผลสัมฤทธิ์เดิม หรือผลสัมฤทธิ์
ที่คาดหวัง มาก�าหนดเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดการด�าเนินงาน มีการประเมินการด�าเนินงาน 
เป็นระยะ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
   1.2 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาตนให้มีศักยภาพในการด�าเนินชีวิตและ 
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน ภาระงาน ความรับผิดชอบ 
หรือความต้องการของตนเอง โดยอาจพัฒนาจากข้อบกพร่อง หรือพัฒนาต่อยอดความรู ้ 
ความสามารถทีต่นเองมอียู่ ซึง่เกิดจากการศกึษา ค้นคว้า หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุก ๆ ด้าน
   1.3 การท�างานเป็นทีม หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน มีเป้าหมาย 
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งบุคคลจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน  
เสริมแรง ให้ก�าลังใจแก่กัน โดยมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
เป็นการรวมตัวเพ่ือดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมา เพ่ือร่วมมือกันให้การด�าเนินกิจกรรม 
มีประสิทธิภาพ และประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
   1.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง การท�าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ
คิดท่ีเป็นระบบ โดยรวบรวมข้อมูล เพ่ือแยกแยะประเด็นและส่วนประกอบต่าง ๆ หาความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยง จัดหมวดหมู่ และประมวลผล เพื่อหาความจริง สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน จนน�า
ไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ในการพัฒนาความรู้ แก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน
   1.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และความเหมาะสม 

เพื่อเติมเต็มให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
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          2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง ข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดคุณภาพท่ีพึงประสงค์ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง

ปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมท้ัง

ต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช�านาญสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย 

   2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ หมายถึง  

การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิก คุณธรรม และเจตคติ  

ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เพื่อให้มี

ความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน และการด�ารงอยู่ในวิชาชีพ

   2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การเลือก

กิจกรรมและวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

การจัดการเรียนการสอน

   2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การจัดกระบวนการและ

เทคนิคจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน โดยวิเคราะห์ความต้องการ และ

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ เกิดผลการเรียนที่ดีขึ้น

   2.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน หมายถึง การพัฒนา

แผนการสอน โดยอาจเลือกใช้ หรือปรับปรุงแผนการสอนเดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพมากข้ึน เพ่ือให้

สามารถน�าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

     2.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การคิดค้น เลือกใช้ 

และปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ 

ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

   2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผล

ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 

ที่ถูกต้อง มีการคิดที่เป็นระบบ มีล�าดับข้ันตอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดในการเรียน 

การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิตประจ�าวัน

   2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีล�าดับขั้นตอน ครอบคลุมในด้านปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงขั้นตอนการใช้นวัตกรรม 

ผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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   2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนท้ังด้าน 

บุคลิกภาพ การแต่งกาย กิริยา วาจา จริยธรรม ท่ีดีท่ีเหมาะสมกับครู เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก ่

ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างให้กับตนเองได้

   2.9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับผู้ที่อยู่ในสถานศึกษา โดยรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นตามสมควร ให้การยอมรับใน

ความรู้ ความสามารถ และความแตกต่างของบุคคล ให้เกียรติแก่ผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และมีความรับผิดชอบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

   2.10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 

ผู ้ที่อยู ่ในชุมชน โดยรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นตามสมควร ยอมรับในความรู ้  

ความสามารถ และความแตกต่างของบคุคล ให้เกียรตแิก่ผู้อืน่ ให้ความร่วมมอืในการปฏิบตักิิจกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ และมีความรับผิดชอบ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของสถานศึกษา

   2.11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาสังคม

   2.12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การน�าปัญหามาจัด

กระบวนการเรยีนรู ้เพ่ือให้ผูเ้รยีนได้ใช้ทกัษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถน�ากระบวนการ

แก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชพีคร ูสังกัดเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1” เป็นการวิจยัเชงิบรรยาย (descriptive 

research) โดยใช้ครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 1,618 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในปีการศึกษา 2558 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Lindeman, Merenda 

and Gold (1980: 63 อ้างถึงใน นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542: 54) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 340 คน 

กระจายตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) ค�านวณ

สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 

ตั้งแต่ 0.67 ได้กระทงค�าถามสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ 6 ข้อ การพัฒนาตนเอง 5 ข้อ การท�างานเป็นทีม 6 ข้อ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 5 ข้อ 

และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 ข้อ และกระทงค�าถามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

จ�านวน 59 ข้อ ประกอบด้วย ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 5 ข้อ 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 5 ข้อ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม

ตามศักยภาพ 5 ข้อ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5 ข้อ พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 5 ข้อ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก ่

ผู้เรียน 5 ข้อ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 5 ข้อ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ผู้เรียน 4 ข้อ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 5 ข้อ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน

อย่างสร้างสรรค์ 5 ข้อ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 5 ข้อ  และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  5 ข้อ และน�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรบัปรงุตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ

ก่อนน�าไปทดลองใช้ จากนั้นน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  

ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง (reliability) น�าแบบสอบถามจาก 

การทดลองใช้กลบัคืนมาตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามท้ังฉบบัด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach,

1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 156) คุณภาพด้านความเที่ยงของสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศกึษาเท่ากับ 0.988 และค่าความเท่ียงของการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีคร ูเท่ากับ 0.980

 

9 
 

 การวิจัยเร่ือง “สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดย
ใชครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  

ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ในปการศึกษา 2558 จํานวน 1,618 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ในปการศึกษา 2558 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Lindeman, Merenda and Gold (1980: 
63 อางถึงใน นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542: 54) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน กระจายตามขนาดโรงเรียน 
ไดแก ขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตาม
สัดสวน (proportional stratified random sampling) คํานวณสัดสวนกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
ใหญพิเศษ 189 39 
ใหญ 104 22 
กลาง 354 75 
เล็ก 971 204 
รวม 1,618 340 

 
  
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC (index of item objective congruence) ต้ังแต 0.67 ไดกระทง
คําถามสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 27 ขอ ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธ์ิ 6 ขอ การพัฒนา
ตนเอง 5 ขอ การทํางานเปนทีม 6 ขอ การวิเคราะหและสังเคราะห 5 ขอ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 
ขอ และกระทงคําถามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู จํานวน 59 ขอ ประกอบดวย ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 5 ขอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดแกผูเรียน 5 ขอ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 5 ขอ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5 ขอ พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 5 ขอ จัดกิจกรรมการ
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 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 340 ฉบับ พร้อมหนังสือน�าถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครู

ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง ในการตอบแบบสอบถาม ได้รบัแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์กลับคนืมา จ�านวน 323 ฉบบั 

คิดเป็น ร้อยละ 95

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และแปลความหมาย โดยผู ้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงาน

          ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ส�าหรับการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้การวิเคราะห ์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห ์ข ้อมูลสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส ่งผลต ่อการปฏิบั ติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

x
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 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

  สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (  = 4.37, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการพัฒนาตนเองอยู่ใน

ล�าดับสูงสุด (   = 4.40, S.D = 0.53) รองลงมาคือ การท�างานเป็นทีม (   = 4.31, S.D. = 0.56)  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (    = 4.38, S.D. = 0.58) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (    = 4.36, S.D. = 0.54) 

และการวิเคราะห์สังเคราะห์ (    = 4.30, S.D. = 0.60) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.48, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนอยู่ในล�าดับสูงสุด (   = 4.40, S.D. = 0.52) 

รองลงมาคือ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (   = 4.46, S.D. = 0.54) ตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน (   = 4.43, S.D. = 0.49) ร่วมมือกับผู้อื่นใน 

สถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์ (    = 4.42, S.D. = 0.57) ปฏบิตักิิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชพีครู

ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ (   = 4.25, S.D. = 0.49) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  

(   = 4.25, S.D. = 0.55) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (   = 4.25, S.D. = 0.55)  

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (   = 4.23, S.D. = 0.59) จัดกิจกรรมการเรียน 

11 
 

คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา/การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับนอยที่สุด 

 สําหรับการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.37, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการพัฒนาตนเองอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.40, 
S.D = 0.53) รองลงมาคือ การทํางานเปนทีม (X� = 4.31, S.D. = 0. 56) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X�  = 
4.38, S.D. = 0.58) การมุงผลสัมฤทธิ์ (X� = 4.36, S.D. = 0.54) และการวิเคราะหสังเคราะห (X� = 4.30, 
S.D. = 0.60) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

               (n = 323) 
ขอ สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา X� S.D ระดับ ลําดับ 
1. การมุงผลสมัฤทธิ ์ 4.36 0.54 มาก 4 
2. การพัฒนาตนเอง 4.40 0.53 มาก 1 
3. การทาํงานเปนทีม 4.40 0.56 มาก 2 
4. 
5. 

การวิเคราะหสังเคราะห 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4.30 
4.38 

0.60 
0.58 

มาก 
มาก 

5 
3 

 รวม 4.37 0.50 มาก  
   

 

x

xx
x

x
x

x
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การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน (   = 4.22,  

S.D. = 0.59) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (   = 4.19, S.D. = 0.56) 

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนและการวัดผล (    = 4.09, S.D. = 0.59) และ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (   = 4.09, S.D. = 0.59) ตามล�าดับ  

ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีครู  

   สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X
4
) การท�างาน

เป็นทีม (X
3
) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X

5
) เป็นตัวแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและ

13 
 

                          (n = 323) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
ใหกาวหนาอยูเสมอ 

4.25 0.49 มาก 5 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก 
ผูเรียน 

4.43 0.49 มาก 3 

3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ 4.25 0.55 มาก 6 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในชั้นเรียน 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  
คิดสรางสรรค โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

4.09 
4.19 
4.22 

 
4.09 
4.48 
4.42 
4.46 
4.25 
4.23 

0.59 
0.56 
0.59 

 
0.59 
0.55 
0.57 
0.54 
0.55 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

11 
10 
9 
 

12 
1 
4 
2 
7 
8 

 รวม 4.28 0.45 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห (X4) การทํางานเปนทีม 
(X3) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X5) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความ
ผันแปรของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิในการทํานาย (R2) เทากับ 0.50  
ซึ่งแสดงวา การวิเคราะหและสังเคราะห การทํางานเปนทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถ
รวมกันทํานายการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูไดรอยละ 50 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได 
ดังนี้ 

 
 

x
x

x
x
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สามารถอภิปรายความผันแปรของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Y
tot

) ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี 

ค่าสัมประสิทธิในการท�านาย (R2) เท่ากับ 0.50 ซึ่งแสดงว่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างาน 

เป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถร่วมกันท�านายการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

วิชาชีพครูได้ร้อยละ 50 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 

ดังปรากฏในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

   ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

                                                    

14 
 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 tot = 1.69 + 0.21 (X4) + 0.21 (X3) + 0.17 (X5) 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 tot = 0.28 (Z4) + 0.26 (Z3) + 0.22 (Z5) 

ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ       

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  

                                                                                                      
                                                                                                                            (n = 323) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 33.25 11.08 107.16* .00 
Residual 319 32.99 0.10   

Total 322 66.25    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.69  0.15 11.43* .00 
การวิเคราะหและสังเคราะห (X4) 0.21 0.28 0.06 3.69* .00 
การทํางานเปนทีม (X3) 0.21 0.26 0.06 3.73* .00 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X5) 0.17 0.22 0.06 3.07* .02 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.71   R2 = 0.50 SEE. = 0.32 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี ้ การพัฒนาตนเอง การ
ทํางานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุงผลสัมฤทธ์ิ และการวิเคราะหสังเคราะห ตามลําดับ 
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อภิปรายผล
 ผลจากการวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถอภิปรายผล 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

 1. จากผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การพัฒนาตนเอง 

การท�างานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการวิเคราะห์สังเคราะห์  

ตามล�าดับ ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องส�าเร็จการศึกษาด้านการบริหารการศึกษา 

เพ่ือให้มีคุณสมบัติส�าหรับการเข้ารับต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และเมื่อเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ยังต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความพร้อม 

ในการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้มอบหมายให้สถาบันสังคมศึกษา ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท�าการวิจัยเพ่ือระบุ

สมรรถนะที่จ�าเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้ส�าหรับการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  

และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ออกกฎเกณฑ์ 

การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จากการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้มี

คุณสมบัติส�าหรับการเข้าสู่ต�าแหน่ง การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมิน

เพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

พรพิศ อินทะสุระ (2551: 74-77) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น 

เขต 5 สรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ�าสายงาน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสมรรถนะหลัก ด้านการท�างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการที่ดี และด้านการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด และสมรรถนะ

ประจ�าสายงาน ด้านการมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด้านการสื่อสารและการจูงใจ และด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุญาดา ศิริบูรพงศา (2553: 86-87) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส�านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6  

สรปุได้ว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล�าดับจาก

มากไปน้อย ได้ดังนี้ การท�างานเป็นทีม การสื่อสารและจูงใจ การมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรการพัฒนาตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี และการวิเคราะห์ และสังเคราะห์  

ตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมภพ ดวงชอุ่ม (2554: 78-81) ได้ศึกษาสมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปได้ว่า 
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ�าสายงานอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยสมรรถนะหลัก ด้านการท�างานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือด้านการบริการท่ีดี  

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และด้านการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด และสมรรถนะประจ�าสายงาน 

ด้านการสื่อสารและจูงใจ รองลงมาคือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการมี

วิสัยทัศน์ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพินิจ แสนวัง  

(2555: 113-114) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

ของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สรุปได้ว่า 

สมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรการท�างานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน์ การสื่อสารและ 

การจูงใจการบริการที่ดี และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามล�าดับ 

 2. จากผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลท่ี

จะเกิดแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ แสวงหาและใช้

ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนและ 

การวัดผล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ตามล�าดับ ท้ังนี้เนื่องจาก

แนวคิดยกระดับครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงท�าให้เกิดข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  

พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏบิติังาน ข้อ 11 ซึง่ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชพีคร ูต้องมมีาตรฐาน

การปฏิบัติงาน จ�านวน 12 ด้าน ครูจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก�าหนดไว้ และไม่

สามารถปฏิบัติโดยขัดต่อมาตรฐานวิชาชีพได้ ท�าให้ครูต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ท่ีมีมาตรฐาน

ตามท่ีคุรุสภาก�าหนด จึงท�าให้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑกานต์ สุนันท์ (2551: 80) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ ์

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 สรุปได้ว่า  

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน พัฒนาแผนการสอนให้สามารถ

ปฏิบัติได้เกิดผลจริง ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่น
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ในสถานศกึษาอย่างสร้างสรรค์ จดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นผลถาวรทีเ่กิดแก่ผูเ้รยีน แสวงหาและ 

ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา ปาวงศ์สร้อย (2552 :77-80) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดส�านักการศึกษา

เมืองพัทยา สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย

ค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสร้างโอกาสให้แก่ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้านปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านแสวงหา

และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน  

ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ 

ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ และด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชชาพร อุ ่นศิริ (2554: 111) ได้ศึกษาวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน สรปุได้ว่า การปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีครโูดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามล�าดับ ดังน้ี ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิด

แก่ผู ้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ

การพัฒนาวิชาชีพครูอยู ่เสมอ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู ้เรียน และด้านการพัฒนาสื่อ 

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตามล�าดับ จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องแสดงให้เห็นว่า 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 3. จากผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างานเป็นทีม และ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถ

ร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 50 ท้ังน้ีเนื่องจากสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างานเป็นทีม  
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และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นสมรรถนะเชิงปฏิบัติ จึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

สอดคล้องกับวิจัยของนิพิษฐ์  มาลา (2551: 111) ได้ศึกษาสมรรถนะด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 และ 

เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจ�าเป็นต้องมีสรรถนะในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

รวมทั้งตระหนักรู้และเข้าใจในภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี จึงจะสามารถ

บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพินิจ แสนวัง  

(2555: 113-114) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ

ครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า สมรรถนะ

ของผู ้บริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู มีความสัมพันธ์กัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ที่คล้อยตามกัน

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

       1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห์  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับต�่าที่สุด ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห ์

เนื่องจากทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในอนัดบัสุดท้าย เมือ่เปรยีบเทียบกับสมรรถนะผู้บรหิารสถานศกึษาด้านอืน่ อกีท้ังยังเป็นสมรรถนะ 

ที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์สังเคราะห์ เป็นสมรรถนะที่มีอิทธิพลมากและส่งผล 

ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู จึงควรพัฒนาการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้มีระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือ

ให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีระดับที่สูงขึ้น

   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายงานผล 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับต�่าท่ีสุด ดังน้ัน ส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน เพราะรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับ

สุดท้าย เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านอื่น จึงควรพัฒนาให้มีระดับ

ที่สูงขึ้น

   1.3 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การท�างานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
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ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดังนั้น ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การท�างานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

   2.1 เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การท�างานมากกว่า 16 ปีข้ึนไป 

จ�านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 55.11 และมีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ�านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 

จึงเป็นผู้มีอายุและประสบการณ์การท�างานท่ียาวนาน และเป็นผู้ที่ใกล้เกษียณราชการ จึงควร 

ท�าการวจิยักบักลุม่คนทีม่ปีระสบการณ์การท�างานและอายทุีน้่อยกว่า ซึง่อาจได้ผลการวจิัยทีแ่ตกต่าง 

ไปจากการวิจัยในครั้งนี้

   2.2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ที่ใช้เป็นตัวแปรการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาจาก

การสังเคราะห์ตัวแปร จึงขาดสมรรถนะการบริการที่ดี การสื่อสารและการจูงใจ การมีวิสัยทัศน์  

และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ควรท�าการวิจัยโดยใช้สมรรถนะทุกด้าน เพ่ือหาว่าสมรรถนะ

ด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือท�าการพัฒนาสมรรถนะเหล่านั้น

ต่อไปในอนาคต

สรุป
 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การท�างานเป็นทีม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการวิเคราะห์สังเคราะห์ ตามล�าดับ ส�าหรับ 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ร่วมมือ 

กับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร 

ในการพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนและการวัดผล 

และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ตามล�าดับ และสมรรถนะผู้บริหาร
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สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ 2) การท�างานเป็นทีม และ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัยน้ีพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  

ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท�างานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถ

ท�านายการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ได้ร้อยละ 50
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