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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบสภาพและปัญหาการด�าเนนิงาน จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ 

และขนาดโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 343 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม

แบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 

จ�านวน 48 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 ตอนที่ 2 จ�านวน 48 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .95 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่อ 

พบความแตกต่างทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe´

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพการด�าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแต่ปัญหาในการด�าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย      

 2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด�าเนินเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ 

โดยจ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

 3. ผลการศึกษาแนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้

  มาตรฐานที ่1 ปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาทางวชิาชพีการบรหิารการศกึษา โดยเหน็ว่า ผูบ้รหิาร

ควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับวิชาชีพผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ

  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน ชุมชน 

โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรอาศัยข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย

  มาตรฐานที ่3 มุง่มัน่พฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏบิตังิานได้เตม็ตามศกัยภาพ โดยเหน็ว่า ผูบ้รหิารควรศกึษาข้อมลู

ในองค์กรอย่างละเอียดและมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ

  มาตรฐานที ่4 พฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏบิตัไิด้เกดิผลจรงิ โดยเหน็ว่า ผู้บรหิารควรใช้แผนและเทคนคิ

การน�าแผนสู่การปฏิบัติ ก�าหนดปฏิทินด�าเนินงาน 

  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล�าดับ โดยเห็นว่า ผู้บริหาร

ควรน�านวัตกรรมเทคนิคการน�าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาใช้โดยใช้สื่อไอซีทีและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 

  มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการพัฒนาองค์กร มีการสร้างขวัญ ก�าลังใจ ในโอกาสต่างๆ

  มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรประชุมช้ีแจง 

วางแผนการประเมินและผู้บริหารต้องมีการประเมินตนเองด้วย 
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  มาตรฐานที ่8 ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีโดยเหน็ว่า ผู้บรหิารควรปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีนองค์กรและพฒันา

ตนเองสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ยอมรับจากทุกฝ่าย 

  มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรสร้างการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นอยู่เสมอโดย ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมประเมินผล       

  มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา โดยเห็นว่า ผู้บริหารควรติดตามข่าวสาร ทางการศึกษา

อยู่เสมอ มีการด�าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบ ICT

  มาตรฐานที ่11 เป็นผูน้�าและผูส้ร้างผูน้�า เหน็ว่า ผูบ้รหิารควรท�าตนเป็นแบบอย่างและเป็นผูน้�าในการพฒันาองค์กร 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

  มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ เห็นว่า ผู้บริหารควรกล้าตัดสินใจ และมีการใช้ระบบ 

ICT มีการประเมินสรุปผล และปรับปรุงการด�าเนินงานอยู่เสมอ

ค�าส�าคัญ: สภาพปัญหาและแนวทางการด�าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
 The research aimed to study and compare the state and problems of the implementation process 

according to the professional standard criteria as classified by the positions, experiences and school size  

and to examine the guidelines for the implementation according to the professional standard criteria of  

the school administrators under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 5. The sample used in 

the research was 343 school administrators and teachers affiliated to Ubon Ratchathani Primary  

Educational Service Area 5 in the academic year 2010. They were obtained by a stratified sampling.  

The research instruments were a five-point rating scale questionnaire divided into two parts, one consisting 

of 48 items with a confidence value equivalent to .97 and the other also consisting of 48 items with a  

confidence value equivalent to .95 and the interviews.  Statistics used in data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, t-test and variance analysis.

 The research findings were as follows: 

 1. The overall state of the implementation of the process according to the professional standard 

criteria was at a high level. The problems in the implementation were relatively fewer. 

 2. In comparing the state in implementing the process according to the criteria in the study, in terms 

of positions, experiences, and school size, no significance differences were found in the overall aspects. 

 3. The guidelines for the implementation could be summarized as follows. 

  Standard I:  The academic affairs, the school administrators should regularly  study data on  

the administration, the meetings and the seminars on the administrative professional.  

  Standard II: A decision on the activities, the administrators should base their decision on the data 

from all parties concerned. 

  Standard III: Development of the potential of the colleagues, the administrators should assign 

the tasks based on the individual ability. 

  Standard IV: Practical results, the administrators should have a plan for the practical objectives. 

  Standard V: Development and application of innovation, the administrators should introduce 

innovation for an efficient practice with the help of ICT. 

  Standard VI: Long-lasting outcome, more emphasis should be placed on the participation of  

the personnel in the development process. 
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  Standard VII: A systematic report of an educational quality, there should be a meeting to make 

a plan and the administrators were required to evaluate themselves. 

  Standard VIII: A good model, it is necessary for the administrators to be a good model for all 

other personnel. 

  Standard IX: A creative cooperation with other communities and agencies, the administrators 

should be engaged in the community participation. 

  Standard X: Use of the information, the administrators were to keep pace with the information 

related to education. 

  Standard XI: A leader and a leader maker, the administrators should encourage the personnel 

to be more responsible for their respective duties. 

  Standard XII: Creation of the opportunity, the administrators should be decisive and regularly 

improve themselves. 

Keywords: Problems and Guidelines in Implementing the Professional Standard Criteria

บทน�า

 ปัญหาการศกึษาไทยเมือ่มองผ่าน พระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะท่ีเป็นประเด็น

ส�าคัญๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน 

การสอน ปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหาร ปัญหาเกี่ยวกับครู 

ปัญหาเกีย่วกบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษา ปัญหาเกีย่วกบั

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับความทั่วถึง 

ในการจัดการศึกษาและการท่ีทุกส่วนของสังคมขาดการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรและ

การลงทนุทางการศกึษา ถ้าจะพจิารณาการปฏริปูการศกึษา

ในมิติการศึกษาจริงๆ แล้ว กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป้าหมาย

หลักของการปฏิรูปการศึกษา คือการสร้างคุณภาพของ 

ผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ การเรียนการสอน

ต้องมีคุณภาพก่อน น่ันหมายความว่าผู้เรียนแต่ละคนต้อง 

เรียนอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้อง

บริหารงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การเรียนการสอนใน

ห้องเรียนแต่ละห้องมีคุณภาพ เพราะผู้บริหารเป็นบุคคล

ส�าคัญยิ่งในการด�าเนินการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  

ผูบ้รหิารทีป่ระสบผลส�าเรจ็บรหิารงานโรงเรยีนให้มคีณุภาพ 

ต้องมีความรู้ และความเข้าใจหลักการบริหาร สามารถน�า

หลักการบริหารไปใช้ให้เป็นประโยชน์ มีความเป็นผู้น�า  

มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

ประสานงานกับทุกฝ่ายได้ ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

ในการวางแผนและบรหิารจดัการ สามารถพฒันาการศกึษา

ให้มีมาตรฐานเป็นเลิศเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน สามารถ

ด�าเนินการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ส�านักงานคณะ

กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540)

        ดังนั้น เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา 

จึงเป็นข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารการศึกษาที่จะต้อง

ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา เป็นหลัก

ในการบริหาร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ 

การปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร ผูร่้วมงานและผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ด้วยการท�าความเข้าใจกับเกณฑ์แต่ละข้อ แต่ละระดับ  

แล้วประเมินว่าอยู่ในระดับใด แล้วน�าผลการประเมินที่ได้

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการท�างานให้สูงขึ้นต่อไป

        จากความเป็นมาและความส�าคัญข้างต้น เป็นเหตุผล

ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อที่จะได้น�าผลการศึกษาที่ได้

ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานการในประเมินตนเองของผู้บริหาร  

เป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมและเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติตนของผู ้บริหารสถานศึกษา อันเป็นแนวทาง

พัฒนาการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 5

 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด�าเนิน

งานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธาน ีเขต 5 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ และ

ขนาดโรงเรียน

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จ�านวน 256 คน และครู จ�านวน 

2,857 คน รวมทั้งสิ้น 3,113 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น  

จ�านวน 343 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้ตารางส�าเร็จรูปของ 

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970: 608 

อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2546)

 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรอิสระ

       1. ต�าแหน่ง (ผู้บริหาร, ครู)

     2. ประสบการณ์ (ต�่ากว่า 10 ปี, 10 ปี ขึ้นไป)

 3. ขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก นักเรียนตั้งแต่ 

1-120 คน ขนาดกลาง นักเรียนตั้งแต่ 121-300 คน  

ขนาดใหญ่ นักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)

 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัญหาและแนวทาง 

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ 

เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา

 มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร  

ผู้เรียนชุมชน

 มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ

 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององค์กรให้

สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

 มาตรฐานที ่5 พฒันาและใช้นวตักรรมการบรหิาร

จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล�าดับ

 มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้น 

ผลถาวร

 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 มาตรฐานที ่9 ร่วมมอืกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน

อย่างสร้างสรรค์

 มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน

การพัฒนา

 มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้น�าและผู้สร้างผู้น�า

 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ 

ทุกสถานการณ์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์แบบสอบถามและ

ข้อมูลโดยมีล�าดับขั้นตอนดังนี้

  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

ส ่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถามเป ็นแบบเลือกตอบ  

Check List ประกอบด้วย ต�าแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน 

และขนาดโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธี

ของลเิคร์ิท (Likert Scales) ได้แก่ น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง 

มาก และมากที่สุด โดยเลือกเพียงค�าตอบเดียว จ�านวน  

48 ข้อ 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา 

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธี

ของลเิคร์ิท (Likert Scales) ได้แก่ น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง 

มาก และมากที่สุด โดยเลือกเพียงค�าตอบเดียว จ�านวน  

48 ข้อ 

 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ

 1. ศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการด�าเนนิงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 5 จากเอกสาร หนงัสอื ต�ารา และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อน�ามาสร้างแบบสอบถาม

 2. ศึกษาแนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 12 มาตรฐาน

 3. ร่างแบบสอบถาม และน�าแบบสอบถามที่ 

สร ้างเสร็จแล ้วไปเสนอต ่อกรรมการเม่ือตรวจสอบ 

รายละเอียดของข้อค�าถามในด้านภาษาและความถูกต้อง

 4. น�าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและ

แก้ไขมาปรับปรุง แล้วน�าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา

ตรวจสอบและให้ข ้อเสนอแนะเพื่อให้มีความคิดตรง 

เชิงเนื้อหาและสอดคล้องกับสภาพปัญหาการด�าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดั

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 

5 โดยใช้วธิหีาค่า Index of Item Objective Congruence 

(IOC) ข้อที่ใช้ได้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

        5. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ได้ค่าความ

เชื่อมั่น ดังนี้ 1. ค่าความเชื่อมั่น แบบสอบถามตอนที่ 2 

เท่ากับ 0.97 2. ค่าความเชื่อมั่น แบบสอบถามตอนที่ 3 

เท่ากับ 0.95

 แบบสัมภาษณ์

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทางการด�าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 

5 จากเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัยต่างๆ 

เพื่อก�าหนดแนวคิด

 2. น�ากรอบแนวคิดเก่ียวกับสภาพปัญหาและ

แนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มาสร้างแบบสัมภาษณ์

 3. ก�าหนดตวับ่งชีแ้ละประเดน็ทีจ่ะสอบถามตาม

กรอบแนวคิดที่ก�าหนด

 4. เขยีนข้อค�าถามตามตวับ่งชีแ้ละประเดน็ส�าคญั

 5. น�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อน�ามา

ปรับปรุงแก้ไข

 6. น�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรง

คุณวุฒิ พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ 

นิยามศัพท์เฉพาะ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม 

ในการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหา

 7. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้

ให้ข้อเสนอแนะ

 8. น�าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ

ไว้มาปรับปรุงแก้ไข น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมท้ัง 

ส่งแบบขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลให้อาจารย์ที่

ปรึกษาอนุมัติ

 9. น�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่งไปยังโรงเรียนที่ถูกก�าหนดให้เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากผู้บริหารสถานศึกษา

 10. น�าแบบสัมภาษณ์พร้อมหนังสือขอความ

อนุเคราะห์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อบุลราชธาน ีเพือ่ขออนญุาตและขอความอนเุคราะห์ในการ

สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

       

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยจะด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป  

ซึ่งผู ้วิจัยได้แยกการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลักษณะของ

แบบสอบถามแต่ละตอน ดังนี้

 1. วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้

ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 

หาค่าร้อยละ 

 2. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและ

ปัญหาการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

  2.1 สภาพและป ัญหา วิ เคราะห ์ข ้อมูล 

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  

โดยรวม รายด้าน และรายข้อ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2549) 

  2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด�าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
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ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 5 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ และขนาด

โรงเรียน โดยใช้ สถิติทดสอบที (t-test) ในการวิเคราะห์

เปรียบเทียบต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างาน และ 

ความแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA) เปรยีบเทยีบ

ตามขนาดโรงเรียน และหากพบความแตกต่างจะท�า 

การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคูด้่วยวธิกีารของ

เชฟเฟ่ (Scheffe )́ 

 3. แบบสมัภาษณ์ เพือ่หาแนวทางการด�าเนนิงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 

5 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป 

สรุปผลการวิจัย

 1. สภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า 

1) ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีสภาพการด�าเนินงาน

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ�าแนกเป็น 

รายมาตรฐาน พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกมาตรฐาน  

2) ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีปัญหาการด�าเนินงาน

โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาจ�าแนกเป็น 

รายมาตรฐาน พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกมาตรฐาน

 2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด�าเนิน

งานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธาน ีเขต 5 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ และ

ขนาดโรงเรียน พบว่า 1) ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู  

มีสภาพการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งโดย

ภาพรวมและจ�าแนกเป็นรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน  

2) ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู มปัีญหาการด�าเนนิงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี ทัง้โดยภาพรวมและจ�าแนกเป็นราย

มาตรฐานไม ่แตกต ่างกัน 3) ผู ้บริหารสถานศึกษา  

ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน มีสภาพการด�าเนินงาน โดย

ภาพรวมไม ่แตกต ่างกัน 4) ผู ้บริหารสถานศึกษา  

ทีม่ปีระสบการณ์แตกต่างกนั มปัีญหาการด�าเนนิงาน ทัง้โดย

ภาพรวมและจ�าแนกเป็นรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน  

5) ผู ้บริหารสถานศึกษา ที่บริหารงานในโรงเรียนที่ม ี

ขนาดแตกต่างกัน มีสภาพการด�าเนินงาน โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน 6) ผู้บริหารสถานศึกษา ที่บริหารงานใน

โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีสภาพการด�าเนินงาน  

โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 3. แนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า การ

ด�าเนินงานของผู้บริหารส่วนใหญ่จะประสบปัญหาตาม

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด 

ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะการน�าสื่อ 

เครื่องมือมาใช้ในการบริหาร รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 1 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 

การบริหาร โดยเฉพาะการขาดงบประมาณในการเข้าร่วม

ประชมุ อบรม สัมมนาเกีย่วกบัวชิาชพีการบรหิารการศกึษา 

และมาตรฐานที ่3 มุง่มัน่พฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏบิตัิ

งานได้เต็มศักยภาพ การมอบหมายหน้าที่ไม ่ตรงกับ 

ความถนัดและความสามารถของแต่ละคน ขาดการนิเทศ

ภายในที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาครู

ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ผู้บริหารได้

กล่าวถึงปัญหาการด�าเนินงานของครูที่ส่งผลกระทบต่อ 

การด�าเนนิงานของผูบ้รหิาร คอื ปัญหาด้านครขูาดจติอาสา 

สอนตามเวลา หากนอกเวลาจะมีความรับผิดชอบต่อ

นักเรียนน้อยมาก การวางแผนการสอน การออกแบบ 

การเรยีนรู ้ครยูงัท�าไม่จรงิจงั ท�าให้นกัเรยีนขาดโอกาส และ

วางแผนการประเมนิผลตามสภาพจรงิไม่ได้ เมือ่จ�าแนกออก

เป็นรายมาตรฐานสรุปผลได้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพ 

การบริหารการศึกษา แนวทางการด�าเนินงานที่ผู้บริหาร

สถานศกึษาควรปฏบิตั ิคอื การศกึษาข้อมลู นวตักรรมต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร และควรศกึษามาตรฐานให้เข้าใจ

อย่างถ่องแท้ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจ

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการ

พัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน ชุมชน แนวทางการด�าเนินงาน

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ การจัดกิจกรรมที่

สามารถพัฒนาครู นักเรียน ชุมชนให้คลอบคลุมโดยการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อความ

ก้าวหน้าขององค์กร การตดัสนิใจท�ากจิกรรมใดๆ ต้องอาศยั

ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วม

งานให้สามารถปฏบิตังิานได้เตม็ตามศกัยภาพ แนวทางการ

ด�าเนินงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ การที ่
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ผู้บริหารต้องศึกษาข้อมูลบุคลากรในองค์กรอย่างละเอียด

และมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของ

แต่ละคน ส่งเสริมให้บุคลากรเข ้าพัฒนาตนเองตาม 

ความต้องการ มีการกระจายความรับผิดชอบ และมี 

การวัด ประเมินผล และนิเทศภายในอยู่เสมอ  มาตรฐาน 

ที่ 4 พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิด 

ผลจริง แนวทางการด�าเนินงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาควร

ปฏิบัติ คือ การจัดท�าแผนปฏิบัติการต่างๆ ท่ีมุ่งพัฒนาครู  

ผู ้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยใช้แผน 

เป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร ใช้นวตักรรมเทคนคิการน�าแผน

สู่การปฏิบัติและเน้นการมีส่วนร่วม มีการก�าหนดปฏิทิน

ด�าเนินงานรายเดือน มีแผนปฏิบัติการ วางแผนการใช้ 

งบประมาณ วางแผนงานด�าเนินงานและพัฒนาองค์กร

ตลอดปี มีการก�ากับติดตามและสรุปผลการด�าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด 

ผลงานทีม่คีณุภาพสงูข้ึนเป็นล�าดบั แนวทางการด�าเนนิงาน

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ มีการน�านวัตกรรม

เทคนิคการน�าแผนสู ่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาใช ้

โดยใช้สื่อไอซีทีและแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและ

ด�าเนินงานตามแผนงานท่ีก�าหนดโดยมีการรายงานผล 

การปฏบิตังิานอยูเ่สมอ มาตรฐานที ่6 ปฏบิตังิานขององค์กร

โดยเน้นผลถาวร แนวทางการด�าเนินงานที่ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรปฏิบัติ คือ การเน้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของบุคลากรในการพัฒนาองค์กร มีการสร้างขวัญ ก�าลังใจ 

ในโอกาสต่างๆ มาตรฐานที ่7 รายงานผลการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  แนวทางการด�าเนินงานที ่

ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานเมื่อด�าเนินกิจกรรมเสร็จ โดยการจัดท�าเอกสาร 

หลักฐานที่ชัดเจน ผู้บริหารต้องประชุม ช้ีแจง มาตรฐาน 

วางแผนการประเมนิและผูบ้รหิารต้องมกีารประเมนิตนเอง

ด้วย ทั้งนี้ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวัด ประเมินผล 

นิเทศภายในด้วย  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดี แนวทางการด�าเนินงานท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาควร

ปฏิบัติ คือ ผู ้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

ในองค์กรและพัฒนาตนเองสม�่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรเกิด

ความเชื่อถือ ศรัทธา เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถให้

ค�าแนะน�า ปรึกษา เก่ียวกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน

องค์กรได้โดยปราศจากความล�าเอยีง มาตรฐานที ่9 ร่วมมอื

กับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ แนวทาง 

การด�าเนินงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ การมี

ส่วนร่วมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นอยู่เสมอโดย ร่วมคิด 

ร่วมท�า ร่วมประเมินผล เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมพัฒนา 

ตรวจสอบผลการด�าเนินงานขององค์กร มาตรฐานที่ 10 

แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา แนวทางการ

ด�าเนินงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ ผู้บริหาร

ต้องตดิตามข่าวสาร ความเคลือ่นไหวทางการศกึษาอยูเ่สมอ 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบ ICT ในการ

ด�าเนินงานและน�าข ้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  

มาตรฐานที ่11 เป็นผู้น�าและผู้สร้างผู้น�า แนวทางการด�าเนนิ

งานที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ การท�าตนเป็น

แบบอย่างและเป็นผู้น�าในการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมให้

บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อความ

ก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน  มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสใน

การพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ แนวทางการด�าเนินงานที่ผู้

บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ ผู้บริหารต้องมีความกล้า

ตัดสินใจ และมีการใช้ระบบ ICT ทุกรูปแบบในการด�าเนิน

งานและอาศัยข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยในการตัดสินใจ 

และต้องมกีารประเมนิ สรปุผลการด�าเนนิงาน และปรบัปรงุ

การด�าเนินงานอยู่เสมอ

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 

เกีย่วกบัสภาพปัญหาและแนวทางการด�าเนนิงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  

มีประเด็นที่จะน�ามาอภิปราย ดังนี้

 1. สภาพและปัญหาการด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

  1.1) สภาพการด�าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวม 

พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีสภาพการด�าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาอยู ่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มีสภาพ

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา 

อยู ่ในระดับมากทุกมาตรฐาน ผลจากการศึกษาที่พบ 

ในประเด็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า มีการปฏิรูประบบ

ราชการ การก�าหนดนโยบายลดอัตราก�าลังภาครัฐ  

การปฏิรูปการศึกษาที่ เน ้นการศึกษาที่ มี คุณภาพได ้

มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
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และภายนอก รวมท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ก�าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ  

ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มาตรา 53 

ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร

การศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนด

มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ โดยก�าหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร 

การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีใบประกอบ

วิชาชีพ จึงเป็นเหตุผลท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนัก

และเห็นความส�าคัญของการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพใน

การด�าเนินงานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหาร

การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุจิตรา  

ระโหฐาน (2548) ที่ได้ศึกษาการด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานผู ้บริหารการศึกษาของผู ้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิพบว่า  

ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  

จังหวัดชัยภูมิ ด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหาร 

การศึกษา อยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย 

ของ พิพัฒน์  ศรีสุขพันธ์ (2547) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม 

การด�าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบว่า  

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มพีฤตกิรรมการด�าเนนิงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานผู ้บริหารการศึกษาของคุรุสภา  

พ.ศ. 2540 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

อุดร คงกันกง (2548) ที่ได้ศึกษาการด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานการบรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า 

โรงเรยีนสามารถด�าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานอยูใ่นระดบั

มากทกุงาน สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ จติรภณ พลสมคัร 

(2549) ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2541 

สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอบ้านดุง จังหวัด

อดุรธาน ีพบว่า ข้าราชการครโูดยภาพรวม และจ�าแนกตาม

ขนาดโรงเรียน เห็นว่ามีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกมาตรฐาน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศุภชัย ชนะดี (2549) ที่ได ้ศึกษาและ 

เปรียบเทียบการด�าเนินงานและปัญหาในการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าผู้บริหาร 

และครูอาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษา  มีการด�าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ทั้ งโดยภาพรวมและ 

รายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก 1.2) ปัญหาการด�าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 5 โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีปัญหา

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา

จ�าแนกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

ทุกมาตรฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื มาตรฐานที ่8 ปฏบิตัติน

เป็นแบบอย่างที่ดี รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 10 แสวงหา

และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และมาตรฐานที่ 7 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

ตามล�าดบั ผลจากการศกึษาทีพ่บในประเดน็เช่นนี ้อาจเนือ่ง

มาจากความเจริญก้าวหน้าทางด ้านเทคโนโลยีและ 

การส่ือสาร ท�าให้สภาพสังคมเปล่ียนไป ผู้บริหารเป็นผู้น�า

ขององค์กรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ

บริหารงาน มีวิสัยทัศน์ และสามารถวางแผนด�าเนินงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุท�าให้ผู ้บริหารมี 

ความกระตื อรื อร ้ นที่ จะพัฒนาตนเอง ให ้ทั นสมั ย  

ทันเหตุการณ์ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร ต�ารา  

ฝ ึกอบรม ดูงาน หรือศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้นเพื่อ 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเพื่อให้สามารถปฏิบัติ

ตนและด�าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ อดุร  คงกนักง (2548) ทีไ่ด้ศกึษา

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า การด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานโรงเรียน มีป ัญหาอยู ่ในระดับน้อยทุกงาน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนิตย์ สุวรรณไตรย์ ชวนคิด  

มะเสนะ และอัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์ (2558) ที่ได้ศึกษาสภาพ

และปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีพบว่า โดยภาพ

รวมมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดับมาก 

        2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด�าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 5 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ประสบการณ์ และขนาด

โรงเรยีน 2.1) การเปรยีบเทยีบสภาพและปัญหาการด�าเนนิ
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งานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 จ�าแนกตามต�าแหน่ง พบว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีสภาพและปัญหา

ในการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งโดยภาพ

รวมและจ�าแนกเป็นรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูต่างก็มีหลักเกณฑ ์

การด�าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพซ่ึงใช้เป็นหลักใน 

การด�าเนินงานอยู่แล้ว จึงท�าให้สภาพและปัญหาในการ

ด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตรภณ พลสมัคร (2549) 

ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2541 สังกัด

ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

พบว่า ข้าราชการครทูีม่ตี�าแหน่งต่างกนั เหน็ว่า มกีารปฏบิตัิ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียนโดยรวมและ 

รายมาตรฐาน ไม่แตกต่างกัน 2.2) การเปรียบเทียบสภาพ

และปัญหาการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 5 จ�าแนกตามประสบการณ์

ในการบริหารโรงเรียน พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการบรหิารโรงเรยีนต�า่กว่า 10 ปี และตัง้แต่ 

10 ปีขึน้ไป มสีภาพและปัญหาในการด�าเนนิงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวม

และจ�าแนกเป็นรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า ผู ้บริหารโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการ

พัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง หรือ 

ลาศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ตามกระแสการปฏริปูการศกึษา 

อีกทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตร

ผู้บริหารสถานศึกษา จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

วัดไร ่ขิง จึงท�าให ้ผู ้บริหารสถานศึกษามีความรู ้และ

ประสบการณ์ในการบริหารงานเป็นอย่างดี เม่ือพิจารณา

จ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 18 บุคลากรมีส่วนร่วมใน 

การผลิตคิดค้นปรับปรุง และพัฒนาสื่อนวัตกรรมมาใช้ใน

การบริหารงานได้อย่างเหมาะสม มีสภาพการด�าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ตัง้แต่ 10 

ปีขึน้ไป มสีภาพการด�าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี

ผู ้บริหารการศึกษา มากกว ่า ผู ้บริหารโรงเรียนที่มี

ประสบการณ์ต�า่กว่า 10 ปี ทัง้นีจ้ากข้อมลูกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้

ในการวิจัย พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้น

ไป โดยส่วนใหญ่ปฏิบตัหิน้าทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามพร้อมด้านปัจจยัในการบรหิารมากกว่า

โรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นผู ้บริหารที่มี

ประสบการณ์ต�่ากว่า 10 ปี ดังนั้นจึงท�าให้ผู้บริหารท่ีมี

ประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีการน�านวัตกรรมมาใช้ใน

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร

ในหน่วยงานได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

จีราวัฒน์  พิมพาสร้อย (2549) ที่ได้ศึกษาความต้องการ

พัฒนาตนเองด้านกระบวนการด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานโรงเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  

ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน  

มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านกระบวนการด�าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรยีน แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05  2.3) การเปรยีบเทยีบสภาพและปัญหา

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ด�าเนินงานอยู่ในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีสภาพและปัญหา

การด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลจากการศึกษา

ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 

ในระบบการท�างานในปัจจุบันมีทรัพยากรในการบริหาร 

ไม่ต่างกัน ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  

และระบบการบริหารจัดการ ทั้งนี้เป็นเพราะการสนับสนุน

ที่มีมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การจัดสรรงบ

ประมาณส�าหรับโครงการเรียนฟรี เป็นต้น จึงท�าให้การ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้ งขนาดเล็ก  

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่นั้นมีความคล่องตัวและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

สุจิตรา ระโหฐาน (2548) ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐานผู ้บริหารการศึกษาของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานผู ้บริหารการศึกษาของคุรุสภา  

พ.ศ. 2540 พบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู ้บริหารการศึกษาของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ�าแนกตามขนาด

โรงเรียน ตามแนวเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของ

คุรุสภา พ.ศ. 2540 พบว่าการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 4 ขนาด ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของ จิตรภณ พลสมัคร (2549) ได้ศึกษาและ

เปรียบเทียบการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2541 สังกัดส�านักงาน 

การประถมศกึษาอ�าเภอบ้านดงุ จงัหวดัอดุรธาน ีในโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า ข้าราชการครู

ในโรงเรียนขนาดต่างกัน เห็นว่า มีการปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานการบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายมาตรฐาน 

ทั้ง 5 มาตรฐาน ไม่แตกต่างกัน

 3. แนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จากการวิจัย 

พบว่า การด�าเนินงานของผู้บริหารส่วนใหญ่จะประสบ

ปัญหาตามมาตรฐานที ่5 พฒันาและใช้นวตักรรมการบรหิาร

จนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะ 

การน�าสื่อ เครื่องมือมาใช้ในการบริหาร รองลงมาคือ 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ

พัฒนาวิชาชีพการบริหาร โดยเฉพาะการขาดงบประมาณ

ในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ 

การบริหารการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนา 

ผู ้ร ่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ การ 

มอบหมายหน้าท่ีไม่ตรงกับความถนัดและความสามารถ 

ของแต่ละคน ขาดการนเิทศภายในทีเ่ป็นระบบและต่อเนือ่ง 

ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาผู ้เรียนสู ่

ความเป็นเลศิ ผูบ้รหิารได้กล่าวถงึปัญหาการด�าเนนิงานของ

ครูทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของผูบ้รหิาร คอื ปัญหา

ด้านครูขาดจิตอาสา สอนตามเวลา หากนอกเวลาจะม ี

ความรับผิดชอบต่อนักเรียนน้อยมาก การวางแผนการสอน 

การออกแบบการเรียนรู้ ครูยังท�าไม่จริงจัง ท�าให้นักเรียน

ขาดโอกาส และวางแผนการประเมนิผลตามสภาพจรงิไม่ได้ 

เมื่อจ�าแนกออกเป็นรายมาตรฐาน 12 มาตรฐาน มีแนวทาง

การด�าเนินงานท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ คือ  

ผู้บริหารต้องมีความกล้าตัดสินใจ และมีการใช้ระบบ ICT 

ทุกรูปแบบในการด�าเนินงานและอาศัยข้อมูลจากผู ้ที่

เกี่ยวข้องช่วยในการตัดสินใจ และต้องมีการประเมิน สรุป

ผลการด�าเนนิงาน และปรบัปรงุการด�าเนนิงานอยูเ่สมอ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ

ด�าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน สรปุได้ดงันี ้ผูบ้รหิารควรศกึษารายละเอยีดเกีย่ว

กับมาตรฐานวิชาชีพให้ละเอียดและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

มีการน�านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

ให้มีการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

ด�าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการให้คุณ ให้โทษ  

อย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายในการด�าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาและ

แนวทางการด�าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 5 ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะ ดังนี้

 1. ด้านสภาพการด�าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

  1.1 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้เอกชน จัดตั้งองค์กรวิชาชีพ 

สมาคมหรือชมรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพการบริหาร 

การศกึษาและวชิาชพีคร ูรวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารเข้าร่วม

เป็นสมาชกิหรอืคณะกรรมการขององค์กรต่างๆ เพือ่ร่วมกนั

สง่เสริมและพัฒนาวชิาชพีครูให้เปน็วิชาชพีชัน้สูง นอกจาก

น้ีควรสนับสนุนงบประมาณและให้ทุนในการสร้างผลงาน

และเผยแพร่ความรู้ใหม่ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา

  1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการน�านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานให้มากขึ้น

  1.3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนา 

ผู้บริหาร ควรเน้นให้ผู ้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการอบรม 

สัมมนา การศึกษาดูงาน หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

เพื่อให้ผู ้บริหารมีความรู ้  ความสามารถ และทักษะ 

ในการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  1.4 ด้านปัญหาการด�าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

  1.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม 

อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร 

การศึกษาให้เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร

เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ สมาคม ชมรม และ

กระตุ้นให้มีการเสนอและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งผล

งานทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษาให้มากขึ้น

  1.6 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรศึกษา 

รูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
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ให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ 

ส่งเสรมิสนบัสนนุปัจจยัทางการบรหิาร จดัสรรงบประมาณ 

บคุลากร วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ  ให้สามารถน�ามาบรหิารจดัการ

ในโรงเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จดัให้มกีารก�ากบั 

ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเขต

พื้นที่จังหวัดต่างๆ

 2. ควรศกึษาการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดต่าง ๆ

 3. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพใน

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดต่างๆ

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยันีส้�าเรจ็ได้ ผูว้จิยัใคร่ขอกราบขอบพระคณุ

อย่างยิ่ง คือ อาจารย์ ดร.พงษ์ธร  สิงห์พันธ์ อาจารย์ที่ให้

ความช่วยเหลอื ให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะตรวจสอบ แก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ โดยละเอียดจนถูกต้องสมบูรณ์ ตลอด 

ทั้งเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ประจ�าภาควิชาการบริหารการ

ศึกษาทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้ค�าแนะน�า  

ให้ค�าปรึกษา และให้บริการที่ดีมาโดยตลอด

 นอกจากน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 5 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

การประถมศึกษาแห่งชาติ, ส�านักงานคณะกรรมการการ.  

 ประสทิธภิาพการบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษา. 

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2540.  

คุรุสภา, ส�านักงานเลขาธิการ.  มาตรฐานวิชาชีพทาง 

 การศึกษา.  กรุงเทพฯ: ส�านักงานเลขาธิการ 

 คุรุสภา, 2548.

จิตรภณ  พลสมัคร.  การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการ 

 บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา พ.ศ. 2541 สงักดั 

 ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอบ้านดุง 
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